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Nieuwsbrief 19                               mei 2014 

 

Geachte donateur, namaste! 

 

In deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste ontwikkelingen van onze projecten. We 

blikken terug op 2013 en geven de plannen weer voor de toekomst. Het materiaal voor deze 

nieuwsbrief is voor een belangrijk deel afkomstig van onze partner in Dharan, de Society for 

Helpless Children. Er is in die zin sprake van een gezamenlijke nieuwsbrief. Dit is in 

overeenstemming met onze visie dat het informeren van o.a. donateurs van de stichting een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Anders dan u gewend bent, is de nieuwsbrief 

vanaf heden uitsluitend digitaal. Voor donateurs maken we uiteraard een uitzondering; deze 

ontvangen ook een verkorte versie op papier. Enkele onderwerpen die aan bod komen: 

 

We starten met een chronologisch overzicht van de activiteiten en de resultaten van 2013 in 

Nederland en Nepal: het jaarverslag. Hierna volgt een inleiding van onze voorzitter in Dharan, 

dhr. Shyam Bahadur Katuwal, waarin hij onder meer beschrijft waarom onze steun nodig is. Hij 

gaat in op het belang van goed onderwijs op de Dipendraschool en de voortzetting van het 

succesvolle maaltijdproject. 

 

Anja Brasser doet verslag van haar ervaringen met het werken met de kinderen in de 

projecten en doet enkele aanbevelingen. Onze technisch adviseur Clemens Deen licht kort toe 

hoe we op een natuurlijke wijze een omheining kunnen aanleggen rond het schoolterrein, 

zonder al te hoge kosten. De omheining is van groot belang vanwege toezicht kunnen houden 

en de veiligheid. Tevens willen we een sportveld aanleggen op het terrein, zodat er ook 

gymnastieklessen kunnen worden gegeven. 

 

Zoals u van ons gewend bent volgt een gedegen financiële verantwoording van de uitgaven in 

2013 en een raming van de kosten voor dit jaar. We hebben in 2013 een verlies geleden als 

gevolg van tegenvallende sponsoring. We hopen daarom op uw ruimhartige steun ten behoeve 

van onze wees en straatkinderen in Oost Nepal 

 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Namens het bestuur, 

 

Henk Hooghuis 

Voorzitter stichting Shide Children’s Homes Dharan
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Activiteiten 2013: een overzicht van de activiteiten in Nepal 
 

Onderwijs 

De studieresultaten in het Duhabi Childrens home zijn nog onder de maat. Dit is mede 

het gevolg van de omstandigheden waarin de kinderen moesten opgroeien, de vele 

wisselingen van personeel in het verleden ( zoals home moeders die snel weer 

vertrokken)  Het team van het Duhabi home heeft erg hard gewerkt om de kinderen te 

motiveren en om te werken aan hun studievaardigheden. Zo krijgen de kinderen ’s 

ochtends en ’s avonds bijles. Ook krijgen ze sinds vorig jaar computeronderwijs van een 

informaticadocent; ook dit wordt betaald uit het budget van de stichting. De kinderen 

hebben hierdoor qua werkhouding en studieresultaten veel vooruitgang geboekt. Zo heeft 

Dipesh, een oudere leerling in het Duhabi home, een score van 76% in het eindexamen 

behaald. Promad en Raju hopen aankomend jaar hun diploma te behalen. 

 

Tenslotte kregen de kinderen de nodige intellectuele uitdaging tijdens de kennisquiz van 

13 september op de Dipendraschool; dit was een wedstrijd tussen de vier basisscholen 

van de stichting. Ze vonden het leuk en erg leerzaam. 

 

       Kennisquiz 

 

Maaltijden 

Het maaltijdenprogramma op de Dipendra basisschool, gesponsord door de stichting 

Kinderen van de Wereld is het afgelopen jaar opnieuw erg succesvol gebleken. Leerlingen 

krijgen voedzaam en gevarieerd eten, genoeg van de “schijf van vijf” krijgen om aan hun 

schooldag te  beginnen. Tenslotte hebben we veel positieve feedback gehad over de 

maaltijden, van zowel de leerlingen als hun ouders. 

 

        Maaltijdbereiding Dipendraschool 
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Duhabi pond project 

Afgelopen jaar viel er zoveel regen dat het Duhabi home overstroomd dreigde te raken; 

er moest daarom een drainage worden gebouwd. Dit is binnen vijf maanden gerealiseerd. 

Het risico voor overstroming voor dit tehuis is hierdoor weggenomen. 

 

   Drainage Duhabi Home 

 

Sita 

Vorig jaar werd door de artsen van het Duhabi home tuberculose vastgesteld bij een van 

de kinderen, Sita. Doordat zij snel en adequaat medische zorg en medicijnen kreeg, is ze 

volledig hersteld. Het gaat volgens de artsen erg goed met haar. 

 

Educatief schoolreisje 

Van 28 oktober tot en met 1 november reisden de kinderen van het Saraswati Home  

onder begeleiding door verschillende steden in Nepal. De kinderen hebben veel geleerd 

over de cultuur en de historie van hun land. Het was de eerste keer dat zo’n educatieve 

reis kon plaatsvinden. We hopen ook voor de kinderen  Duhabi Home en van 

Dipendendraschool zo’n reis in de toekomst te kunnen maken! 

 

Update oud-leerlingen Saraswati Home Sushma & Shyam 

Vorig jaar namen de kinderen na het afronden van hun opleiding, deel aan een 

programma ter voorbereiding op hun vertrek uit het kinderhuis in verband met 

meerderjarigheid. Er is onderdak voor hen geregeld en ze kregen hulp bij het zoeken van 

werk. Beiden werken nu als administratief medewerker. 

 

Activiteiten 2013: een overzicht van de activiteiten in Nederland 
 

Algemeen 

Er is dit jaar veel tijd besteed aan het werven van fondsen. Zo ook aan het uitwerken van 

het plan “From good to great” dat onze stichting en haar partner NGO in Nepal in staat 

moet stellen om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te werken. Het plan 

beoogd onder andere een maandelijks overleg te houden via skype met onze 

medewerkers in Nepal. Helaas is dit maar ten dele gelukt: vaak lukte het niet een 

verbinding te krijgen vanwege technische storingen (zoals geen elektriciteit in Nepal). 

Toch is het zinvol om dit overleg voort te zetten: het brengt iedereen op dezelfde lijn en 

dat is goed voor de samenwerking! 

 

Aftreden penningmeester 

Per 1 december jl. is onze penningmeester dhr. Zandbergen afgetreden. Wij bedanken 

hem voor zijn inzet. Het financiële jaarrapport van 2013 is daarom samengesteld door 

mevr. Hanny Sjaarda, die bereid is gevonden om de financiële rapportages uit Nepal te 

controleren en samen te vatten. Er is nu een vacature voor penningmeester. 
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ANBI Status 

De overheid stelt strengere eisen aan stichtingen t.a.v. de financiële verslaglegging. De 

stichting wil hier uiteraard aan blijven voldoen en geeft hieraan hoge prioriteit. 

 

Activiteiten m.b.t. fondsenwerving 

In het voorjaar hebben we een Kerstmarkt-offerte gedaan aan stichting Nidos 

(voogdijinstelling voor vluchtelingen), waarbij personeel voor een bedrag van 45 euro 

een kerstpakket kon samenstellen met Nepalese producten. Helaas heeft deze 

Kerstmarkt maar een klein bedrag opgeleverd (ca. 500 euro), terwijl de voorbereiding 

veel tijd kostte. 

 

In oktober hebben we wederom een sponsordiner gehouden in restaurant Mount Everest 

in Amsterdam Noord. Het restaurant was vol (ca. 45 mensen). 

 

Er is een nieuwe videopresentatie gemaakt door onze partner organisatie SHC in Dharan. 

Deze is bewerkt door onze webredactie en vertoond op de sponsoravond. 

 

Website 

We hebben wederom gebruik kunnen maken van de deskundigheid van dhr. Hans 

Sleeboom, onze webmaster. Daarnaast  heeft dhr. Thijs Plegt de webredactie gevoerd. De 

website is ons belangrijkste nieuwsmedium richting donateurs. In de toekomst 

ontwikkelen we de website verder. We zijn we als stichting wel voorzichtig met het 

werven van fondsen via sociale media. Ook willen we terughoudend omgaan met het 

geven van te persoonlijke informatie omtrent de kinderen, vanwege ook hun recht op 

privacy. We blijven onze Nepalese partners uiteraard wel vragen om informatief materiaal 

te leveren over het wel en wee van onze kinderen in Oost Nepal. 

 

The Society for Helpless Children 
Hieronder volgt een Engelstalige introductie van onze partner The Society for Helpless 

Children, geschreven door de voorzitter dhr. Katuwal. 

 

Mission 

SHC basically focuses on supporting children; without parents (either mother, father or 

both) and also children with one parent who are however unable to care for him or her, 

due to the child’s disabilities. 

 

Aims 

To provide free education and health care to the poor and helpless orphans and especially 

for children who are victims of conflict or civil war whom have lost their parents, 

including various other reasons. The aim is to equip them with the necessary skills 

needed to make them self reliant in this society and encourage development through the 

use of local resources and knowledge, which will lead them to financial independence and 

self-sustainability. 

 

Currently, The Society for Helpless Children, (in association with stichting Children Home 

Dharan, Netherlands) is managing two orphanages, “Saraswati Children Home” and 

“Duhabi Children Shelter” in Sunsari district, Nepal. Their mission is to make a difference 

in the lives of these children. Additionally it is looking after one government primary 

school, “Dipendra Memorial Primary School” in the out of town area in Dharan. Its aim is 

to spread its services through most of the villages and towns in the eastern region of 

Nepal. SCHDN is supporting these children basically in the following ways; 

 

Nutritious food (milk, fruits, eggs etc.), clothes, education (administration, monthly & 

exam fees; tutors in English, Maths, Science, Computers), stationery items, health 

insurance, medical support, vocational training, washing materials (soap, hair oil and 

brush etc.). 
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Apart from this, children are also being supported in ways such as; renovation of old 

rooms in the orphanage, painting of the building, construction of boundary walls, a water 

reservoir, sewing machines, computers, fuel, fridge etc. 

 

Current status of projects running under SHC in association with SCHDN 

It is now almost ten years that SHC & SCHDN have been working together as partner 

organisations. During this time together, we have carried out many plans and procedures 

towards achieving our common goals. 

 

Duhabi and Saraswati Children’s Homes 

Both orphanages are currently providing a home for a total of 42 orphans, allowing them 

to survive, grow, to gain an education and create a brighter future. ‘Home mothers’, 

guards and other staff are also being managed in both the orphanages. Children are 

being directly monitored by SHC through office personnel. 

 

Because of the poor educational background of children in the Duhabi home, the results 

there are still not satisfactory. However the appointment of a qualified teacher as a tutor 

has significantly improved the situation and therefore with good reason we have high 

hopes for the future. 

 

In Saraswati Home there are a number of senior children who showed problems in their 

behaviour and have been quite difficult to control. The Home has therefore been 

monitoring the activities of seniors and has updated the rules and regulations regarding 

behaviour in the home. The Home is obviously monitoring the situation in future days. 

 

Advice to the Homes 

The Homes must be careful concerning the quantity and quality of the food and other 

facilities for the children. They have to monitor these and of course need to have 

transparency in different areas such as incomes, spending and all other major and minor 

reporting issues. 

 

Dipendra School 

The School is being provided with text books, exercise books, teaching materials, and 

other needed facilities along with a free lunch for each student on a daily basis. At 

present, the school has 140 students from the nursery class (3 years old) up to class 5. 

Along with this there are 6 dedicated teachers who are playing a trustworthy role in the 

field of education. 

 

Unsatisfactory situation of the school 

SCHDN has been funding the school in its major requirements for the development of the 

children and society since a long period of time. But despite this, the school has not been 

obtaining good results. There are many factors that are directly influencing the school’s 

development and as a result the school is still not able to meet its desired position in 

society. 

 

The development of the school depends upon the management committee, the parents, 

the principal and the teachers. Good coordination and cooperation among these three 

parties can lead school to compete in the current environment and help the school in 

achieving its goal. 

Another major reason of the school’s instability is illiterate parents. Their illiteracy, 

indecent behaviour and guidance are creating problems for the school to develop, 

improve and control their students. Students are not doing their assignments properly at 

home. Some literate people in the society have said that the school is doing good work 

since it is providing free education along with the free lunch. They are requesting the 

introduction of higher classes in the school. 
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The school management is very essential for the further development, but building the 

management committee, choosing members and delegating authority are beyond the 

remit of the SHC. However, we can assist them with ideas and suggestions. There should 

not be any involvement of political parties inside the school. 

 

SHC is positive while expecting better results for its investment. It seeks development, 

good practice and success for the school and is always ready to give advice and 

suggestions for the proper implementation of the school’s plans and programs. 

 

The school has always been made aware that the support of the Dutch foundation will be 

of a limited duration and the school should not expect otherwise. It would be wise that 

they fully utilise funds currently being received and work hard during this period of 

support, so that the school can build and strengthen its status to be in a position to 

overcome difficulties and make contingencies for the future. The School needs to prepare 

a plan to enable it to continue in the future if the support stops. In the case of the school 

failing to improve its status and strength the support shall stop in the coming days. If 

this situation should arise, there will be the very real possibility of the school closing 

which will seriously affect the future of the children. 

 

The school has provided a free lunch and there are most likely few schools in the whole 

district that provide this kind of service. It could be an important point to highlight in 

regards to the benefit of the school in the area. 

 

Therefore the school must restructure a new executive committee and prepare a plan for 

corporate financial support to enable the school to continue. There are lots of 

opportunities for government support tomorrow if the school brings about the required 

change and creates a competitive environment. Also then the teacher’s job can be 

secured. 

 

Conclusion 

In conclusion, I would again reiterate that the physical infrastructure provided by SCHDN 

in the entire project is positive, but there is not sufficient support from the Nepalese 

Government due to the lack of financial resources. As a result, it is very difficult to drive 

the project forward systematically. Furthermore, the project is unable to furnish adequate 

salaries to its employees and thus failing to create a stable workforce, which results in 

difficulties in regards to the children’s development.  

 

Sincerely, 

Mr. Shyam Bahadur Katuwal 

Society for Helpless Children 

 

Verslag Clemens Deen, technisch adviseur  
 

Dipendraschool 

De Dipendraschool heeft de mogelijkheid een stuk land te benutten voor sport en spel. 

Het is een geweldig mooie plek; vlak voor de school is een ommuurde binnenplaats en 

daarbuiten ligt een stuk land van ongeveer 45 bij 55 meter dat is toegewezen. Het is nu 

de tijd om hier werk van te maken, voor dat de gemeente of omwonenden er beslag op 

legt. We willen gebruik maken van de plaatselijke flora, om zodoende een natuurlijke 

omheining te creëren met bijvoorbeeld bamboe. Het land moet geëgaliseerd worden, 

waarna we het inzaaien met een grassoort die bestand is tegen droge periodes. 

 

Het is ook de bedoeling om hier gymlessen te geven, zodat de kinderen voldoende 

beweging krijgen. Er zijn dan twee kleedruimtes en douches/toiletten nodig. Om dit te 

realiseren, is een bedrag van €10.000 nodig. De stichting heeft hier helaas nog geen geld 

voor. Een nadeel is, dat de waterdruk laag is. Hierdoor komt er in de droge tijd 

nauwelijks water uit de kraan. Mogelijk kan een hydrofoorpomp uitkomst bieden. 
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Duhabi Children's Home 

Vorig jaar is een afwatering op het terrein rond het gebouw gemaakt. De wateroverlast 

was al jaren te groot in de moesson tijd en bedreigde de fundering van het kinderhuis. 

Daarom zijn op geulen gegraven. Rest nog het afkalven van het naastgelegen meer 

tegen te gaan. We willen hier een snelgroeiend bamboe planten, waarvan de wortels 

zorgen voor een versteviging van de waterkant. Qua onderhoud stellen we een checklist 

samen, zodat het lokale bestuur deze lijst kan gebruiken bij het checken van het pand op 

achterstallig onderhoud. Op deze wijze voorkomen we dat er, door verwaarlozing, 

onderhoud moet plaatsvinden tegen hoge kosten. 

 

Daarnaast is de speeltuin bij Duhabi Home, aangelegd in 2005, inmiddels toe aan groot 

onderhoud. De ruïne achter het kinderhuis, die is ontstaan na een wervelstorm, is helaas 

nog niet opgebouwd. We willen hier een klaslokaal/werkplaats voor beroepsvorming van 

maken. Hier is ook geld voor nodig. Als we materiaal recyclen, is circa €2.000 voldoende. 

 

Saraswati Children's Home 

Ondanks dat het een blijvend aandachtspunt is, is er voor de kinderen nog steeds te 

weinig ruimte om te spelen. Ondanks de verbeterde afwatering, behoeft het inzakken van 

de heuvel waar het huis tegenaan ligt, nog steeds aandacht. Kortom: werk aan de 

winkel! 

 

Ik hou u op de hoogte en hoop uiteraard op uw steun. Alvast bedankt! 

 

Groet, Clemens Deen 

 

Nieuwe plannen en programma SHC 2014 (i.s.m. SCHDN) 
Onze partner SHC wil zich ook op lange termijn, samen met ons, inzetten voor de wees- 

en straatkinderen in Nepal. In de toekomstplannen die ze hebben geformuleerd, geven ze 

een gedetailleerd beeld van wat er nodig is om de kinderen te helpen zich maximaal te 

ontwikkelen. Voor meer informatie omtrent de plannen, zie plannen SHC 2014 

 

Verslag van vrijwilligster Anja Brasser 
Het jaar is omgevlogen en er is een hoop gebeurd. Daarom hieronder een kort overzicht 

van de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar.  

 

In 2012 heb ik in drie weken tijd veertig gesprekken gevoerd met kinderen van twee 

weeshuizen en een aantal schoolkinderen. Met deze laatste als ze leer- of 

gedragsmoeilijkheden hadden, niet gemotiveerd waren of niet naar school kwamen. Op 

de Dipendraschool heb ik afgelopen jaar hetzelfde gedaan. We hebben veel aandacht 

besteed aan de kinderen door middel van speltherapie of tekenen. Het blijkt dat dit zijn 

vruchten afwerpt! Kinderen komen nu naar school en zijn veel beter gemotiveerd dan 

voorheen. Ook hebben we een aantal huisbezoeken gebracht en met mensen gesproken. 

Ook dit heeft een positieve uitwerking gehad. 

 

Een veertienjarig meisje met ernstig autistische verschijnselen is helaas van school. De 

schoolleiding heeft geadviseerd andere hulp te zoeken, omdat de eigen mogelijkheden 

zijn uitgeput en we haar toch graag verder willen helpen. Ik heb in Kathmandu brillen 

kunnen kopen voor drie kinderen met een lui oog. 

 

Een kind met faalangst krijgt een 'check', om te kijken hoe het gaat. We betrekken zijn 

ouders, zodat we gezamenlijke kunnen bepalen wat het kind nodig heeft om meer zelf 

vertrouwen te krijgen. Een jongen waar ik twee jaar geleden mee werkte – en niet kon of 

wilde praten na de dood van zijn twee zusjes na een aardverschuiving - heeft regelmatig 

ondersteuning nodig d.m.v. creatieve- of speltherapie. In de Filippijnen past men dit toe 

sinds de grote verwoestingen van de afgelopen tijd. De resultaten zijn zeer positief! 

 

http://www.kinderhuisnepal.nl/nl/userfiles/downloads/plannen-sch_2014.pdf
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In het weeshuis in Duhabi is de homemanager actief bezig met het achterhalen van 

familiegegevens van de kinderen. Dat werpt zijn vruchten af. Ik heb gezien wat het bij 

een meisje deed om de achternaam en geboortedatum te weten. Haar broer, ook een 

wees, was op zoek naar haar en werd met haar herenigd bij het weeshuis. Hij wilde 

graag dat ze bij hem kwam wonen. Voor beiden had dit een zeer positieve uitwerking. 

Met name het meisje was een ander kind geworden; veel blijer en opener. Voorheen 

praatte ze namelijk nauwelijks met volwassenen. De broer is nu de benodigde papieren 

aan het regelen, zodat ze bij hem kan gaan wonen. 

 

Ook hebben we het afgelopen jaar yogaoefeningen gedaan met de kinderen. Het was 

ontzettend leuk om dit met een groep blije kinderen te kunnen doen! Ook de 

tekenwedstrijd was weer een groot succes, ook door de te winnen prijzen. Voor het 

meisje met autistische verschijnselen hebben we een speciaal programma ontwikkeld, 

zodat ze haar plek in de groep makkelijk kan vinden. 

Ik heb wederom gezien hoe belangrijk het is om een band op te bouwen met de 

kinderen. Ik kon verder bouwen op de band die ik al had, waardoor deze steeds hechter 

wordt. Navraag doen hoe het gaat met de bijles Nepalees of met hun extra tekenlessen, 

werkt ook positief. Ik heb dan ook een intensieve band met de kinderen. We hebben 

afgelopen jaar vooral groepsactiviteiten gedaan, waardoor de saamhorigheid sterk is 

gegroeid. Natuurlijk zijn er ook wel eens spanningen tussen de kinderen, maar dit was 

voorheen veel meer. Door ze als groep te benaderen, lossen de spanningen makkelijker 

op. 

 

De tekenwedstrijd was een groot succes! De gemaakt tekeningen zijn een lust voor het 

oog. Het thema was 'Op bezoek in de jungle'. Waar vind je een veilige plek en waar niet? 

Welke dieren kom je tegen? Over het algemeen zijn er zijn weinig activiteiten. De 

kinderen vinden het dan ook heerlijk om leuke dingen te doen op hun vrije zaterdag. 

Helaas is er geen speelterrein, zoals in Duhabi, om hun energie kwijt te kunnen. 

Desondanks is het zeer fijn om met deze kinderen te werken! 

 

   Tekenwedstrijd 

 

Ik hoop dat we de activiteiten volgend jaar ook samen met de onderwijzers van de 

Dipendraschool (150 kinderen) kunnen doen. Dat vraagt echter wel de nodige investering 

in materiaal en een goede planning. Nu zijn er bijvoorbeeld geen kleurpotloden 

beschikbaar. 

 

In het Saraswati home woont een kind met het syndroom van Down. Hij geeft de indruk 

dat hij zijn plek heeft gevonden; iedereen is dol op hem! Hij is blij en vrolijk en begrijpt 

veel. Hij krijgt speciale aandacht van de assistent homemother, wat hem zichtbaar goed 

doet. In Nederland wordt er voor gepleit dat 'Downkinderen' naar een normale 

basisschool gaan, zeker als ze goed mee kunnen komen. In Nepal ligt dit gevoeliger en ik 

weet niet wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Wat de beroepsmogelijkheden zijn voor 
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deze kinderen in Nepal, is moeilijk in te schatten. Belangrijk is goed op zijn gezondheid 

te letten, omdat deze kinderen kwetsbaarder zijn dan kinderen zonder het syndroom. 

 

De kinderen worden vaak beloond met snoep. Ondanks dat ze allemaal een tandenborstel 

hebben, zie ik geen regelmaat in het tandenpoetsen. Ook is er geen tandpasta. Er is ooit 

voorlichting geweest vanuit de Rotary, maar desondanks zit het poetsen en het belang 

hiervan, niet in het systeem. Hier valt dus nog veel winst te behalen komend jaar! 

 

Hartelijke groet, namaste 

Anja Brasser 

 

Financieel overzicht 2013 
Hieronder volgt een Engelstalige financiële toelichting van de projecten in Nepal. 

 

Duhabi Children's Home 

In the home management heading 35% extra is added in this year budget (compared to 

the previous year). In Salary heading 15% is overestimated for this year. The painting of 

the iron fence will be carried out when the fence at the lake side is starting to rust. The 

total demanded budget for Duhabi Home is rupees 1116930 for 2014. 

 

Saraswati Children Home 

In the previous year only 45% budget was approved for home management heading. 

This year they have added 20% extra in the home management budget. The salary is 

expected to rise 15%. The total demanded budget for Saraswati is rupees 750065 for 

2014. 

 

Dipendra Primary School 

In teaching material and playing items heading is 47% added this year. In salary heading  

15% more is estimated. The meal expenses are calculated after an analysis of the total 

holidays and the average estimated number of attendance per day in school. School 

uniforms and shoes are estimated on the basis of actual current numbers of students in 

school, including a presumed number of future students in the new season. The school 

boundary wall (for the safety of children) is roughly estimated. The school can preserve it 

as a future asset. 

 

Office (SHC) 

5% is added to the administration expenses for this year and 15% is added to the salary 

expenses. The office has been bought a photocopier/scanner. The costs of this machine 

will reduced in the coming years. 

 

Additionally 

The living costs in the country are increasing rapidly. To meet the rising expenses, the 

Home considers an extra percentage in home management and salary as well. 

Maintenance is very important to safeguard the property for a longer period. This should 

be considered as well. The market prices are rising. Therefore, the school considers to 

add an extra percentage on their total budget. 
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Financieel verslag 2013 en begroting 2014 
Hierbij doen wij u graag het financiële verslag toekomen over 2013 en de begroting voor 

2014. Dit verslag bevat: 

 
 Winst & verliesrekening over 2013 & begroting over 2014 

 Algemene toelichting 

 Specificaties en uitleg per kostensoort 

 Balans per 31-12-2013 met specificaties 

 
Indien u vragen heeft over dit verslag kunt u deze per e-mail stellen via 

jsjaarda@asiadirectsourcing.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

J. Sjaarda 

Administrateur 

 

Winst en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 
     
Opbrengsten/kosten 
NL 

Realisatie 2012 Budget 2013 Realisatie 2013  Budget 2014 

         
Donaties  18.327  19.500  16.918  19.500 

Promotiedagen  468  1.500  2.433  1.500 

Verkoop goederen  275  500  35  500 

Ontvangen rente  256  200  94  200 

Totaal opbrengsten 
NL 

 19.326  21.700  19481  21.700 

         
Folders/nieuwsbrieven 145  250  184  250  
Bankkosten 341  300  350  300  
Administratiekosten 137  125  92  125  
Inkoop goederen 0  0  0  0  
Totaal kosten NL 623  675  626  675  

         
Saldo Nederland  18704  21.025  18.854  21.025 

         
Opbrengsten Nepal         

Donaties Nepal  0  0  570   

Rente Nepal                 
29 

  

         

Totaal opbrengsten 
Nepal 

                
0 

          
599 

  

         

Kosten Nepal         

         
Salariskosten kantoor  1.946  1.915  1.453  1.915  
Overige kantoorkosten 1.571  1.364  1.282  1.364  
Totaal kantoorkosten 
Nepal 

3.517  3.278  2.735  3.278  

         
Salariskosten projecten 7851  7.440  7.156  7.440  
Kosten voedsel 8.479  9.343  7.425  9.434  
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Kosten educatie 645  782  747  782  
Kosten hygiëne/ 

medicijnen 

871  752  360  752  

Overige kosten 3.414  0  1.552  0  
Project boundary wall 
Dipendra 

0  2.656  0  2.656  

Project keuken 

Dipendra 

0  0  0  0  

Project brug Saraswati 1.471  2.211  372  2.211  
Project Lake Duhabi 0  0  2.349  0  

Totaal kosten 
projecten Nepal 

22729  23.276  22.796  23.276  

         
Totaal 
kosten/opbrengsten 

Nepal 

26246  26.554  22.197  26.554  

         
Koersverschil 1295    888    

         

Winst/verlies -6.248  -5.529  -2.455  -5.529  

         
Toevoeging reserve 
Nepal 

-4925  -0  2.840  0  

         
Onttrekking reserve NL -1323  -5.529  -5.295  -5.529  

         
Kosten Nederland in % 
totale kosten 

2,3%  2,5%  2,7%  2,5%  

Totale overheadkosten 

in % totale kosten 

15,4%  14,50%  14,3%  14,50%  

 

 
Algemene toelichting 

Bovenaan het overzicht staan de opbrengsten en de kosten die in Nederland gemaakt 

zijn en daaruit vloeit het saldo van die opbrengsten en kosten voort. Daaronder staan de 

gemaakte kosten in Nepal, gespecificeerd in diverse soorten kosten. Tevens zijn deze 

kosten verdeeld in kantoorkosten en kosten van de projecten. De kantoorkosten zijn alle 

kosten (voornamelijk de salariskosten van de officemanager) die worden gemaakt om te 

zorgen dat de bijdragen die wij betalen aan de projecten (het Saraswati weeshuis, het 

Duhabi weeshuis en de Dipendraschool) goed worden besteed. De officemanager bezoekt 

de weeshuizen en de school, praat met de mensen die daar werken en daarmee 

controleert hij of de bedragen die wij vanuit Nederland naar het kantoor overmaken de 

juiste bestemming krijgen. 

 
De opbrengsten uit de giften zijn lager gebleken dan begroot in 2013. Daarnaast zijn de 

kosten die in Nepal gemaakt zijn lager. Vooral de kosten van voedsel vielen lager uit, 

vooral omdat het maaltijdproject op de Dipendraschool minder gekost heeft. 

 
Het “lakeproject” is in 2013 naar tevredenheid uitgevoerd, waardoor het gebouw van het 

kinderhuis in Duhabi voldoende beschermd is tegen wateroverlast van het meer. De 

kosten zijn ook minder dan begroot. Voor de omrekening van de kosten in Nepalese rupie 

naar Euro is de koers medio 2013 gebruikt: Euro 1 = rupie 123,74. Voor omrekening van 

het banksaldo in Nepal is de koers van 31 december 2013 gebruikt, nl: Euro 1 = rupie 

134,84. Het gunstige resultaat hiervan is in het rapport opgenomen als koersresultaat. 

Onder de streep hebben we een verlies gemaakt van €2.455, waar nog een groot deel 
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(€5.295) ten laste wordt geboekt van de reserve in Nederland. Eind 2013 zijn de 

reserves op de bankrekening in Nepalese rupie 899.277. In Nederland neemt de reserve 

af met €5.295 tot €6.281,-. 

 
Tenslotte staan er onderaan het overzicht twee percentages; het eerste percentage is de 

verhouding van de kosten van de Nederlandse stichting in vergelijking met de kosten die 

er uitgegeven worden in Nepal. Dit percentage is 2,7%, wat betekent dat er van alles wat 

wij uitgeven, er bijna 97% naar Nepal gaat. Als we de indirecte kantoorkosten zoals 

eerder beschreven er ook vanaf halen, dan gaat ruim 85% van alle ontvangen inkomsten 

naar de kinderen; een mooi percentage! 

 

Specificaties en uitleg per kostensoort 

Opbrengsten/kosten 

Nederland 

Uitleg 

Donaties Deze zijn helaas fors lager dan in 2012. 

Promotiedagen Acties voor promotie, meer inkomsten dan begroot. 

Verkoop goederen Verkoop van Nepalese goederen, tevens minder inkomsten 

dan begroot. 

Ontvangen rente Dit betreft de ontvangen rente op de spaarrekening 

Folders/nieuwsbrieven Kosten voor het maken van folders en vooral nieuwsbrieven 

ten behoeve van donateurs en andere belangstellenden 

Bankkosten Bijdragen voor het hebben van de bankrekening en kosten 

voor het overmaken van bedragen aan Nepal 

Administratiekosten Overige kosten voor abonnementen voor internet en de 

vrijwilligerscentrale  

Inkoop goederen Inkoop van Nepalese goederen, geen inkomsten, noch kosten. 

  

Kosten Nepal  

Salariskosten kantoor  Salariskosten van de officemanager en accountant.  

Overige kantoorkosten Huur, elektriciteit, telefoon, internetkosten etc. van kantoor. 

Salariskosten projecten Alle salariskosten van het personeel van de 2 weeshuizen en 

de Dipendraschool.  

Kosten voedsel Deze zijn lager dan begroot was. Oorzaak is dat de school als 

gevolg van de politieke onrust in Nepal, i.v.m. de landelijke 

verkiezingen in nov. 2013, veel dagen is gesloten door 

stakingen..  

Kosten educatie Dit betreffen vooral schoolboeken 

Kosten 

hygiëne/medicijnen 

Zeep e.d. en medicijnen 

Overige kosten Diverse kosten, zoals onderhoudskosten, gaskosten (voor het 

bereiden van voedsel), kleren, aanschaf computer en 

telefoonkosten.  

Project brug Saraswati Dit is een brug bij Saraswati  om een verbinding te maken 

tussen het slaapgedeelte en het eetgedeelte Dit wordt ook 

gedaan uit veiligheidsoverwegingen; de kinderen hoeven nu 

geen drukke weg over. 

Project Lake Duhabi Het project is naar tevredenheid uitgevoerd, tegen een 

aanzienlijk lager bedrag dan aanvankelijk is begroot. We 

hebben dit mede te danken aan de deskundigheid  

(watermanagement ) die we via onze technisch adviseur 

hebben kunnen overbrengen.  
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Balans per 31 december 2013 

Balans per 31 december 2013 Activa Passiva 

Kapitaal per 31 dec. 2012  15406,13 

Saldo giro per 31 dec. 2013      609,07  

Saldo kapitaalrekening per 31 dec. 2013   5.671,53  

Saldi banken Nepal   6.670,75  

Saldo winst/verlies 2013   2.454,78      

Totalen 15406,13 15406,13 

   

Kapitaal   

Kapitaal per 31 december 2012 15.406,14  
Saldo verlies 2013  -2.454,78  

Kapitaal per 31 december 2013 12.951,35  

   

Toename/afname reserves per 31 december 2013   
Omschrijving 

 Toename Afname  
    
Afname saldo NL  5.295,81  
Toename saldo Nepal           3.127,75   
    
Afname liquiditeit  2.168,06  

 
 

Reserves 31-12-2012 31-12-2013  31-12-2013 

Nederland 11.577   6.281     5.296 

Nepal 3543   6.670    -3.127 

Totaal 15.120 12.951     2.169 

 

Balansposten Uitleg 

Kapitaal per 31 dec. 2013 Reserve per 31-12-2013 

Saldo giro per 31 dec. 2013 Saldo van de girorekening  

per 31-12-2013 

Saldo kapitaalrekening  

per 31 dec. 2013 

Saldo spaarrekening per 31-12-2012 

 

Saldo winst/verlies 2013 Verlies wat ten laste komt van de algemene 

reserve 

Liquiditeit Saldo liquiditeit ultimo 2013en ter vergelijking 

het saldo ultimo 2012 

Reserves Saldo reserve in Nederland en in Nepal 

(omgerekend naar €) per ultimo 2012, 2013. 
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Colofon 
 

Stichting Shide Children’s Homes Dharan 

Giro: NL90INGB0000127313  

KVK nummer: 34108366 

Adres: Oostenburgerpark 82, 1018 HT Amsterdam 

Telefoon: 020 - 4282850 

Website: www.kinderhuisnepal.nl 

E-mail: info@kinderhuisnepal.nl 
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