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Inhoudelijk jaarverslag 2019
Toelichting jaarrekening 2019
Inleiding
De gegevens uit Nepal zijn nog niet gecontroleerd door onze accountant. Desondanks willen we
alvast overgaan tot publicatie: De fin jaarrekening is opgesteld door een geregistreerde accountant
in Dharan : Shankar Shrestha . We zullen later de jaarcijfers definitief publiceren als we de gegevens
hebben vergeleken met onze cijfers. Door de pandemie zijn betrouwbare cijfers uit Nepal pas laat
beschikbaar gekomen.
-

Sundry creditors : o.a openstaande rekeningen van leverancier voedselprogramma
Dipendraschool. Ook is een bedrag van € 1000 inbegrepen die direct is overgemaakt omdat
door een fout van ING budget bestemd voor SHC Standard Chartered Bank, Dharan, niet kon
worden bijgeschreven op de rekening, Het kinderhuis kon hierdoor niet voorzien in de
behoefte van de kinderen !

-

Reshmi B
Individuele sponsoring . Beheer van haar budget en monitoring van schoolresultaten door
Officemanager van SHC. Tussentijdse rapportage aan sponsor.
Dipendraschool
In 2019 is een belangrijke stap gezet voor de ontwikkeling van de school.


Er zijn 3 extra klaslokalen* gebouwd met de bijdrage van de Rotary Hulst van € 9600
Dit bedrag is niet naar de rekening van SHC gegaan maar naar een aparte rekening
die voor dit doel werd beheerd door Rotary Dharan, SHC en het Schoolbestuur. Dit
conform de voorwaarden vanuit de Rotary Hulst.



Een peuterverblijf is gebouwd met behulp van donateurs van de Stichting.
Hierdoor zijn oudere leerlingen beter in staat om deel te nemen aan het onderwijs
op school omdat ze anders regelmatig op moeten passen thuis.






De schoolmaaltijden : zijn opnieuw gesponsord door St,
Kinderen vd Wereld. Wij hebben een volledig overzicht
beschikbaar van de maandelijkse bestedingen ter inzage.
Uit de donaties van de Stichting zijn verder 6 leerkrachten
betaald, alsmede de kok ( mevr Tamang ) die ook verantwoordelijk is voor de
schoonmaak van de keuken en de klaslokalen na schooltijd.
*Met de 3 extra klaslokalen is Dipendraschool nu in staat om een afgerond
curriculum aan te bieden ,waarmee leerlingen kunnen doorstromen naar het
vervolgonderwijs.
De klaslokalen kunnen pas in gebruik worden genomen als de inventaris geregeld is.
Helaas was de afspraak dat Rotary Dharan dit voor haar rekening zou nemen nog
niet nagekomen. Klas 6 kon echter toch van start gaan mbv geleende inventaris
( schoolbanken ) Klas 7 kan pas beginnen aan het begin van het volgend schooljaar
als de kinderen zijn overgegaan ( medio 2020 )
Ook erkenning ( en daarmee financiering van bevoegde onderwijzers ) door de
overheid is nu dichterbij gekomen.
Onderhoud van de zijmuur ( 30 m ) De muur is in 2011 voltooid als afscheiding
tussen het dorp en het schoolterrein ivm privacy op verzoek van ex-SHC voorzitter
Shyam Katuwal. Door de aarbevingen in 2015 is de muur verzwakt en moet opnieuw
worden opgebouwd.
Het schoolbestuur zal eerst lokaal fondsen proberen te werven hiervoor.

Duhabi Children Home
Het kinderhuis heeft opvang, voeding en onderwijs kunnen realiseren voor 18 kinderen.
De 2 opvangmoeders zijn beide verantwoordelijk voor de dagelijkse routine in het huis.
De donaties uit Nederland zorgen ervoor dat er voldoende kleding, voedsel, studiemogelijkheden
zijn. Kinderen krijgen dagelijks huiswerkbegeleiding van 2 part-time tutors die dagelijks ong 3 uur de
kinderen helpen met hun huiswerk.
Jaarplan 2019
Het jaarplan is opgesteld i.o met Ramesh Tamrakar en het lokale bestuur. Veel aandacht voor het
persoonlijke plan voor kinderen vanaf 12j. Het lokale bestuur gaat in gesprek over het opknappen
van de ruïne achter het Kinderhuis met het district.
Verder behoeft het sanitair onderhoud en moet er een toilet op de 1 e verdieping komen voor de
meisjes.

Employment via Rockstart network
Een jongere heeft een baan bij Red Mud Coffee in Kathmandu kunnen krijgen waar hij ook een in
service opleiding kan gaan doen. Via de Stichting is aanvullende sponsoring geregeld voor een
betrouwbaar hostel. Supervisor Ramesh Tamrakar en onze Officemanager Puran Bairaly hebben een
bezoek gebracht aan Rockstart office ( *netwerk van Nepalese bedrijven ) in Kathmandu om
mogelijkheden te bespreken voor jongeren die uitstromen uit het kinderhuis. Ook hebben zij de
jongere bezocht op zijn werkplek en in het hostel. Het hostel van de werkgever bood te weinig
bescherming aan onze ex- pupil die vanuit het Kinderhuis in Duhabi naar Kathmandu kwam. Via ons
netwerk is een kamer gevonden op slechts 10 loopafstand van de werkplek bij Red Mud Coffee.
Lokale donaties
In 2019 is voor ca 20 % van de kosten gefinancierd uit lokale giften. Deze bestaan voornamelijk uit
giften in natura zoals rijst, linzen, meel olie, kleding etc.
SHC ( Society for Helpless Children )
Het oude bestuur o.l.v Raj Bimal Shrestha is in februari afgetreden
Er is een nieuw bestuur aangetreden o.l.v Meharman Hughes na een algemene ledenvergadering.
In overleg met Dipendraschool is besloten het kantoortje van SHC voorlopig onder te brengen in
Dipendraschool. Dit bespaart kosten en heeft o.a. als voordeel dat onze officemanager aanwezig is
op school en beter deel kan nemen aan overlegmomenten.
Henk Hooghuis voorzitter.

