
Jaarverslag stichting Shide Children Home Dharan 2021 

Geachte lezer  

Hierbij bieden wij ons jaarverslag 2021  aan: 

1)Jaarrekening
2) Inhoudelijke samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in2021  zie onder. 
Een uitgebreid overzicht van de inhoudelijke resultaten vindt u in de nieuwsbrief nr 28
Als aanvulling hierop het volgende: 

 Door het overdragen van Dipendraschool aan de (lokale) overheid zijn de totale uitgaven in 
2021 aanmerkelijk lager t.o.v. 2020. 

 De constructie vanwege de sponsoring   door Rotary Hulst van een nieuw toiletblok voor 
Dipendraschool is naar behoren afgerond begin 2021. 

 Beëindiging Partnerschap met de SHC:
In November 2021 is het  oude bestuur afgetreden na bemiddeling door medeoprichter 
Bimala Shrestha. De monitoring en supervisie taken van SHC zijn in 2021 waargenomen door 
voormalig SOS  kinderdorpdirecteur Ramesh Tamrakar tevens bestuurslid. De stichting heeft 
hem in 2021 een vergoeding € 400 hiervoor toegekend. Hiermee hebben we de continuïteit 
kunnen waarborgen.

 Huwelijk van de oudste dochter ( 23 ) Sita Gautam : Door het werven van extra donaties 
( € 2000 ) in de maand juli is deze bijdrage niet ten koste gegaan van het beschikbare budget 
voor 2021.Sita woont nu bij haar schoonouders en echtgenoot in een eenvoudige behuizing. 
Omdat er geen perspectief voor haar was op de arbeidsmarkt is bij wijze van uitzondering 
bijgedragen vanuit de stichting. 

 Uitbreiding aantal kinderen in  Duhabi Home:  er zijn t.o.v 2020  5 kinderen extra geplaatst. 
Daarmee verblijven nu 21 kinderen in het kinderhuis*. Hiervan zijn 14 volledig wees. ( zie 
ook de tabel in nieuwsbrief 28 )
*kinderen worden alleen opgenomen als voldaan is aan de wettelijke criteria in Nepal. 

 Child Club:  Vertegenwoordigers hebben toegang tot een jeugdteam van de Gemeente 
Duhabi. Ze kunnen zo gebruik maken van o.a sportfaciliteiten en deelnemen aan 
competities.

 Voeding:  het verschaffen van een verantwoord dieet is voor ons een voorwaarde.  De 
stichting heeft afspraken gemaakt over de monitoring  van de kwaliteit van het 
voedselprogramma in het kinderhuis. 

 Registratie bij Social Welfare Council: Duhabi Child Home heeft in 2021 een eigen registratie 
gekregen als rechtspersoon en is voornemens op korte termijn een nieuwe overeenkomst af 
te sluiten met de stichting ter vervanging  van de overeenkomst uit 2004. 

 Locale donaties: In 2021 is  met behulp van lokale steun een toilet badkamer gebouwd op de 
1e etage. Door de Gemeente Duhabi zijn 14 nieuwe houten bedden gedoneerd compleet 
met matrassen en beddengoed..



  Bijdragen in cash van de lokale bevolking zijn vooralsnog gering.Het kinderhuis krijgt verder  
regelmatig  2e hands kleding aangeboden als ook snacks die niet kunnen bjidragen aan een 
gezonde voeding. De stichting heeft afspraken gemaakt over de het inwijze van in  ontvangst 
nemen en doelmatig aanwenden van de lokale donaties zonder dat de kinderen hierin 
worden betrokken. 

 Ingestorte zijmuur: de met behulp van lokale fondsen gebouwde zijmuur is  in september 
2021 ingestort vanwege excessieve regenval. De stichting is alleen bereid bij te dragen aan 
herstel als er een duurzame oplossing wordt ingediend. 

 Bestuur: Het bestuur is uitgebreid met dhr Pieter v/d Born  ( was al adviseur ) en mevrouw 
Shirley Zhang ( penningmeester).

 Professionalisering : Tijdens ons jaarlijkse bezoek hebben we kennis gemaakt met dhr 
Roshyan Bashyal, coördinator van het Sampurna Children Home in  Pharping. 
Hij is bereid onze office manager te helpen te voldoen aan de voorwaarden van de Social 
Welfare Council en zijn kennis te delen mbt het maken van  begeleidingsplannen. 
Ook hebben we tijdens ons werkbezoek de Social Welfare Council bezocht in Kathmandu. 
De stichting wil blijven voldoen aan alle voorwaarden van de SWC.


