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Jaarverslag 2017

Hoofdstuk 1 – Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de stichting Studenten- en Musaharproject Nepal
(SMPN).
Ook in 2017 heeft de stichting vele activiteiten ontplooid ten behoeve van de arme bevolking
van Nepal en vele sponsoren zijn wederom bereid geweest dit belangrijke werk financieel te
ondersteunen. Voor alle activiteiten was er niet voldoende budget beschikbaar, maar
gelukkig heeft de stichting in het verleden voldoende reserve opgebouwd om aan alle
wensen van onze partners in Nepal te kunnen voldoen. Hiervoor is een bedrag onttrokken
aan de algemene reserve van Є 25.854,-.
De toelichting hierop maar ook op alle activiteiten van de stichting kunt u lezen in dit
jaarverslag. Na het jaarverslag volgt de jaarrekening 2017. De financiële administratie van
de stichting is gecontroleerd door de kascommissie. Het bestuur heeft de penningmeester
decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over 2017.
Het penningmeesterschap is op 1 juli overgedragen van Bote Nicolay naar Henk Wijma.
Bote heeft de functie van penningmeester uitgevoerd vanaf het ontstaan van de stichting en
het bestuur is hem daar zeer dankbaar voor.
Wilt u meer weten over de ambities van de stichting? Kijk dan op de website van SMPN:
www.studentenprojectnepal.nl of op facebook.com/studentenprojectnepal.

Hoofdstuk 2 – Algemene informatie
Visie en missie
De Stichting Studentenproject Nepal is opgericht op 6 juli 2000. De Stichting Musahar Dorp
is opgericht op 19 december 2001. Op 23 mei 2007 zijn beide stichtingen opgegaan in de
Stichting Studenten en Musaharproject Nepal (SMPN).
SMPN heeft de volgende missie:
“Het bevorderen van de ontwikkeling van kansarme studenten en inwoners van Nepal en
voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords”.
De stichting wil haar doel onder meer verwezenlijken door het financieren van
computeronderwijs voor kansarme studenten in Kathmandu, door de financiële
ondersteuning van kansarme studenten in Nepal (studentensponsoring), door het bouwen
en renoveren van scholen in afgelegen gebieden in de Himalaya en door het sponsoren van
projecten voor bewoners in Nepal die behoren tot de laagste kaste.
De stichting hanteert daarbij de volgende visie:
 Iedereen naar school
 Mannen en vrouwen gelijk
 Meer mensen in een duurzaam leefmilieu
Het bestuur heeft besloten in 2018 na raadpleging van stakeholders (onze partners in Nepal,
partners in Nederland, sponsoren en vrijwilligers) de visie en missie te heroverwegen.
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In Nepal wordt samengewerkt met de volgende ngo’s:




Village Environment Nepal - scholenprojecten Gorkhagebied
SPN CI - computerinstituut kansarme studenten
SHN - Student Help Nepal - sponsorstudentenorganisatie

Samenstelling bestuur 2017
Corry Nicolaij, voorzitter
Froukje Nijholt, secretariaat en scholenproject
Bote Nicolaij, penningmeester tot 1 juli 2017
Henk Wijma, penningmeester vanaf 1 juli 2017
Gerda Breeuwsma, studentensponsoring
Akkemar Born, onderwijsontwikkeling
Wout de Jong, watervoorziening en sanitair
Het bestuur wordt in haar activiteiten bijgestaan door een trouwe groep vrijwilligers.

Hoofdstuk 3 – Activiteiten 2017
3.1 - Computeronderwijs
Student Project Nepal Computer Institute (SPN-CI) voorziet in computertrainingen voor
kansarme en gemarginaliseerde studenten in Nepal met financiële ondersteuning door
SMPN. Het computerinstituut is gevestigd in de hoofdstad Kathmandu.
SPN-CI heeft ondertussen al ruim 3.500 studenten uit geheel Nepal de gelegenheid
geboden aan diverse computertrainingen deel te nemen.
In 2017 zijn de volgende trainingen aangeboden:






Aantal studenten
2017
Basiscursus (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Internet, etc.)
119
Graphic & Webdesining
55
Hardware & Networking
20
Accounting & Others
18

Totaal

212

Van de 212 studenten zijn 114 mannelijk en 98 vrouwelijk en ze komen uit 28 districten
van Nepal.
In 2017 hebben 178 studenten examen afgelegd en een certificaat ontvangen. Dit
certificaat is een officieel document voor het succesvol afronden van de cursus.
Studenten van het SPN-CI hebben doorgaans veel resultaat in het vinden van banen in
private en openbare sectoren.
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3.2 - Studentensponsoring
In 2017 was Gerda Breeuwsma voor het derde jaar coördinator Studentensponsoring binnen
het bestuur van SMPN. De brieven van de studenten zijn net als in 2015 en 2016 door de
vrijwilligers Geertje van der Laan en Jaap van der Heide naar de sponsors gemaild.
Hieronder volgen een aantal wetenswaardigheden over de Studentensponsoring in 2017:








Januari 2017 stonden 164 studenten op de sponsorlijst, in december 2017 waren dat
er 147 studenten;
7 studenten hebben hun bachelor opleiding afgerond, 6 meisjes en 1 jongen;
26 studenten zijn in 2017 gestopt met het sponsorprogramma:
 8 studenten hadden onvoldoende voortgang van hun studie
 7 studenten zijn getrouwd en echtgenoot kan studie zelf betalen
 4 studenten hebben ander sponsor of studiebeurs gekregen waarvan 1 student
een studiebeurs heeft ontvangen van de Nederlandste Stichting van Doggenaar
Baarslag
 7 studenten zijn gaan werken, waarvan de meesten in het buitenland
Van de 9 nieuwe studenten die in 2017 met sponsoring zijn gestart zijn 2 meisje en 7
jongen;
Er zijn 4 sponsoren gestopt (overlijden, persoonlijke redenen);
Er zijn 8 nieuwe sponsoren gestart.

Sinds 2001 hebben 479 arme studenten door sponsoring kunnen studeren via SMPN.
Daarvan worden eind 2017 nog 147 studenten gesponsord. SMPN sponsort studenten
vanaf ongeveer 14 jaar. Dit blijkt een zeer kwetsbare leeftijd te zijn om te stoppen met
onderwijs door kind huwelijk of kinderarbeid om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.
Wat kost het sponsoren van een student?
Zit de student nog op de 10-jarige basisschool dan geldt voor class 9 en class 10 een
bijdrage van € 115,- per jaar. Voor studenten op het vervolgonderwijs geldt een
sponsorbijdrage van € 225,- per jaar. De student betaalt hiervan het collegegeld, de
studieboeken en andere schoolbenodigdheden.
De student wordt gesponsord tot hij/zij klaar is met de beroepsopleiding of de Bachelor. De
masterstudie moet hij/zij zelf bekostigen.
SMPN en partnerorganisatie Student Help Nepal stimuleren de keus voor beroepsonderwijs
bij studenten. Het gaat om opleidingen in de ICT-sector en voor beroepen als elektricien,
bakker, schoonheidsspecialiste, loodgieter, verpleegster, etc. Deze opleidingen sluiten goed
aan op de arbeidsmarkt. Afgestudeerde studenten kunnen hierdoor gemakkelijker een baan
vinden in de toekomst.
Studentencontroleurs
De studenten worden gecontroleerd door 6 controleurs. Tot 2011 werkten zij zelfstandig. In
2011 is de NGO Student Help Nepal opgericht en sindsdien werken de controleurs samen
vanuit deze stichting.
Controleurs zijn Tendy Sherpa, Thakur Dhital, Bhadra Bharam, Amrit Pudusuinee, Man
Bahadur en Rudra Amgain. Alle controleurs hebben ongeveer 30 studenten op de wachtlijst
en mogen maximaal 2 urgente studenten op de wachtlijst plaatsen. Bhadra Bharam is de
enige vrouwelijke controleur. Zij woont en werkt in het afgelegen Gorkha district. In 2017 is
bestuurslid Rudra Amgain van onze NGO partnerorganisatie VEN (Village Environment
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Nepal) naast Bhadra ook controleur in het Gorkha district. Rudra is hoofdmeester van een
school in het Gorkha district en heeft vanuit die functie een groot netwerk in het bergachtige
gebied.
De controleurs controleren de sponsorstudent in Nepal op een aantal zaken, zoals de
inschrijving van de student aan de universiteit, de tentamens en de facturen voor het
collegegeld. Er vinden verschillende controlemomenten per jaar plaats. Als studenten
worden opgenomen in het sponsorprogramma ontvangen ze een contract van de Nepalese
stichting Student Help Nepal.
Waarde-cheque in plaats van contant geld
Eind maart 2017 hebben voorzitter Corry Nicolaij en penningmeester Bote Nicolaij de
studenten van het sponsorprogramma ontmoet die in Kathmandu studeren. De studenten
hebben aan de controleurs hun studievorderingen laten zien en hebben voor het eerst in het
sponsorprogramma van SMPN een waarde-cheque ontvangen in plaats van contant geld.
Het voordeel van de waarde-cheque is dat de controleurs het geld voor de
studentenbijeenkomst niet contant hoeven op te nemen. Dit veroorzaakte in het verleden
soms problemen omdat er niet genoeg geld in de Nepalese bank aanwezig was. Een ander
voordeel is dat de studenten op een voor hen goed moment naar de bank kunnen gaan om
de waarde-cheque te verzilveren.
Deze nieuwe manier van uitbetaling was voor de studenten even wennen. We gaan de
ervaringen met deze nieuwe manier van uitbetalen met het samenwerkende bestuur van
Student Help Nepal evalueren.

3.3 - Scholenproject
Al meer dan zeventien jaar zet Stichting SMPN zich in voor het welzijn van Nepalese
kinderen. Onderwijs voor de armste kinderen van het land is daarbij het uitgangspunt. Door
de bouw van scholen en sponsoring van studenten willen wij het analfabetisme en de
armoede tegengaan. Wij willen een structurele verbetering realiseren van de
onderwijsvoorzieningen in het afgelegen Gorkhagebied en het risico van vroegtijdige
schoolverlating verlagen.
SMPN is in 2007 gestart met een scholenproject in het Gorkahdistrict in Nepal. In deze regio
hebben ruim twintig scholen dringend hulp nodig. Leerlingen krijgen onderwijs in oude
vervallen gebouwen, waarvan een aantal op instorten staan. Ook is er een groot
lerarentekort.
In februari 2007 werd in het dorpje Deurali, in de bergen van de Himalaya in Nepal een
droom werkelijkheid. De Shree Shila Putri Secondary School kreeg een nieuw gebouw met
vijftien lokalen. De kosten bedroegen rond € 15.000,-. Daarna volgden aanvullende
projecten zoals toiletten, een eigen watervoorziening, een trap tussen de twee terrassen,
speelpleinen, het verven van het nieuwe schoolgebouw, een ruimte voor een lerarenkamer
en een grote ontmoetingsruimte.

6

In de jaren daarna werden nieuwbouw en renovatie van de volgende scholen gerealiseerd:
 Thalibari Lower Secondary School in Pandrung (2011)
 Shree Maina Primary School in Gyagi (2011)
 Mandali Primary School - Panchkhuwa in Baluwa (2011)
 Bageshowori Lower secondary school in Amale (2011)
 Shree Antar Joyti Secondary School, Dadagau school in Takukot (2013)
 Balkauri Primary School,Swara-3 in Ratmate (2013/2014)
Tijdens de aardbeving op 25 april 2015 en in de weken daarna werden zes scholen in het
SMPN-projectgebied verwoest. Alleen de school in Gyagi bleef overeind staan.
Wederopbouw scholen

Na een tijdelijke – door SMPN gefinancierde – noodvoorziening werden in 2016 de volgende
scholen aardbevingsbestendig herbouwd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pandrung, Shree Thalibari School, 256 kinderen, 8 lokalen.
Takukot, Shree Antar Jyoti Secondary School, 436 leerlingen, 4 lokalen
Baluwa, Shree Mandali Primary School, 125 leerlingen, 7 lokalen
Churung, Kalleri Lower Secondary school, 200 kinderen , 5 lokalen
Amale, Shree Bageswori Lower Secondary School, 281 kinderen, 9 lokalen
Ratmate, Balkauri Lower Secondary School, 230 leerlingen, 3 lokalen
Sulikot, Akala Primary school, 150 leerlingen, 5 lokalen

Er heeft een totale investering plaatsgevonden van € 176.600,-.
Ook stuurde onze Nepalese partner een aanvraag voor hulp voor tientallen kleinere
projecten. Omdat de overheid in dit afgelegen berggebied niet of nauwelijks hulp biedt
besloot het bestuur van SMPN samen met Wilde Ganzen ook de kleinere projecten te
financieren.
In 2017 kon het eerste deel van het Plan Kleine Projecten Gorkhagebied worden
gerealiseerd. Een investering van in totaal € 43.311,-, waarvan SMPN door middel van
acties, donateurs, fondsen € 28.874,- bijeenbracht en de Wilde Ganzen het resterende
bedrag met € 14.437,- aanvulde.
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Het gaat om de volgende projecten:
€
8.090
3.718
7.861
5.136
7.135
4.827
3.272
3.272
43.311

Takukot, schoolplein
Takukot, drinkwater
Amaleschool, meubilair en computers
Pandrung, schoolplein
Ratmate, schoolplein en meubilair
Churung, drinkwater
Baluwa, meubilair
Sulikot, meubilair
Totaal

Dankzij giften en donaties van particulieren, bedrijven, kerken en fondsen kon in 2017
worden gestart met het tweede deel van het Plan Kleine Projecten Gorkhagebied. Een
investering van € 55.570,-. SMPN zorgde voor een bedrag van € 37.046,-, de bijdrage van
de Wilde Ganzen bedroeg € 18.524,-.
Het gaat om de volgende projecten:
€
19.500
13.000
6.665
6.544
6.590
2.181
1.090
55.570

Ratmate, schoollokalen
Sulikot, schoollokalen
Takukot, toiletten en reparatie gebouw
Pandrung, meubilair
Churung, schoolplein en meubilair
Gija, meubilair
Baluwa, computers
Totaal

Vlak voor de jaarwisseling 2017/2018 maakte SMPN – ook weer dankzij giften en donaties
van particulieren, bedrijven, kerken en fondsen - een bedrag over van € 89.130,- voor het
derde deel van het Plan Kleine Projecten. De bijdrage van de Wilde Ganzen bedroeg
€ 29.710,-.
Het geld is bestemd voor de volgende projecten:
€
Takukot, meubilair
6.545
Pandrung, toiletten
11.262
Churung, meubilair
5.363
Amale, schoolplein
7.009
Baluwa, toiletten en schoolplein
15.062
Majthar, meubilair en drinkwater
17.000
Rarapokhari , meubilair
11.454
Gunchock, toiletten, meubilair
11.800
Ratmate computers en meubilair
3.636
Totaal
89.130
Het SMPN-bestuur werkt naar volle tevredenheid samen met de Nepalese partner Village
Environment Nepal (VEN). De Nepalese bestuurders onderhouden contacten met de
schoolbesturen, de dorpsbesturen, het districtsbestuur en de politiek in de regio en ook met
de District Education Officer en het Ministerie van Onderwijs. Tevens is het een groot
voordeel dat VEN alle paadjes in de jungle kent en overal netwerken heeft. VEN verzorgt
alle benodigde documenten voor de projecten.
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Water- en sanitairproject Pandrung school
In 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor het realiseren van een water- en sanitairproject
in Pandrung.
Nu de door de aardbeving verwoeste scholen herbouwd zijn breekt de tijd aan om ook
andere voorzieningen te herstellen. Om te beginnen met een nieuwe watervoorziening en
een toiletgebouw voor de school in Pandrung.
De watervoorziening is door de aardbeving en een aardverschuiving volledig verdwenen en
moet opnieuw worden aangelegd. Tegelijkertijd wordt het toiletgebouw vernieuwd met betere
toiletten, voorzien van de mogelijkheid om door te spoelen en een gelegenheid om na het
toiletgebruik de handen te kunnen wassen. De toiletvoorziening wordt opgezet met het oog
op de toekomst voor wat betreft de uitrusting, maar volledig ingericht met in Nepal
beschikbare en geaccepteerde materialen.
Daarnaast zal een nieuw watertappunt bij de school en in het dorp Pandrung worden
aangelegd waar de dorpelingen gebruik van kunnen maken.
In samenwerking met de plaatselijke bevolking zullen leerlingen van ROC Friese Poort uit
Drachten de technische werkzaamheden uitvoeren. Dit onder het motto; jeugd van hier
helpt jeugd in Nepal.
De bouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd door Nepalese bouwvakkers.
Het project zal plaatsvinden in oktober 2018. De leerlingen van Friese Poort moeten hun
week herfstvakantie hieraan besteden, de resterende weken worden door de school
“beschikbaar” gesteld als een stageperiode.
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Het mes snijdt aldus aan meerdere kanten. De leerlingen in Nepal krijgen beter sanitair en
een watertappunt, de dorpelingen een watervoorziening en de leerlingen van hier een
ervaring om nooit weer te vergeten.

3.4 - Zwerfkinderen in Amale

Zwerfkinderen kunnen weer vooruit.
Na de aardbevingen kwamen 42 zwerfkinderen naar Amale, een van de dorpen in ons
projectgebied. Hier werden ze door het schoolhoofd in de school opgevangen. Van de
eerste noodhulp van SMPN werden vorig jaar kleding, eetgerei en voedsel (rijst, linzen en
groenten) gekocht. De kinderen zijn wees of komen uit zeer arme eenoudergezinnen uit een
tiental bergdorpen in de wijde omgeving. In 2017 is € 2500,- (2016 € 5.039,-) overgemaakt
voor voedsel en schoolbenodigdheden. Het bestuur van SMPN heeft samen met het
bestuur van de Nepalese partnerorganisatie Village Environment Nepal naar een oplossing
voor de toekomst gekeken. Inmiddels zijn 17 zwerfkinderen weer teruggekeerd naar hun
familie in het dorp waar ze vandaan kwamen.

3.5 - Daken Musahar
Voordat de moessonregens losbarstten zijn in 2017 met succes daken hersteld van eerder
door de stichting gefinancierde bouw van huizen in Musahar. De bijdrage van SMPN
bedroeg € 5.824,-.
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Danjebat!!
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Jaarrekening 2017
Stichting Studentenen Musaharproject Nepal
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Balans per 31 december
2017
toelichting

31-12
2017

31-12
2016

ACTIVA
Vaste activa

1

0

0

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2

12.410
65.327
77.737

0
76.926
76.926

77.737

76.926

4

51.072

76.926

Voorzieningen
Studentensponsoring
Scholenproject

5
6

19.175
1.390
20.565

0
0
0

Kortlopende schulden

7

6.100

0

77.737

76.926

3

Totaal activa

PASSIVA
Vermogen
Algemene reserve

Totaal passiva
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Exploitatierekening 2017

Computeronderwijs

8

Lasten
2017
8.500

Scholen

9

96.467

72.669

-23.798

-22.822

Studentensponsoring

10

31.075

31.075

0

1.314

Verkoop

11

2.060

2.377

317

152

Daken Musahar

12

5.824

7.392

1.568

0

Zwerfkinderen Amale

13

2.524

110

-2.414

-1.268

Noodhulp na aardbeving
2015

14

toelichting

Totaal activiteiten
Organisatiekosten
Resultaat

15

Baten
2017
8.526

Saldo
2017
26

Saldo
2016
-1.659

23.200
146.450

122.149

-24.301

-1.083

1.697

144

-1.553

-1.204

148.147

122.293

-25.854

-2.287
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Toelichting balans
2017
1. Vaste activa
De stichting heeft geen vaste activa

2016
0

2. Vorderingen
Fondsen Small Projects
Bijdrage donateurs aan
studentensponsoring
Kerstactie

0

12.000
360
50
12.410

0

2.646
6.814
52.762
2.885
220
65.327

1.334
469
63.260
11.863
0
76.926

76.926
-25.854
51.072

79.213
-2.287
76.926

Voorzieningen
5. Studentensponsoring
Saldo 1-1
Bij: toevoeging 2017
Bij: bijdrage Wereldwinkel Zelhem
Saldo 31-12

0
1.175
18.000
19.175

0

6. Scholenproject
Totale opbrengst fondsen
Inbreng fondsen in Small Projects
Saldo 31-12

63.998
62.608
1.390

0

4.325
125
1.650
6.100

0

3. Liquide middelen
Betaalrekening ING
Betaalrekening Rabo
Spaarrekening ING
Spaarrekening Rabo
Kas

Vermogen
4. Algemene reserve
Saldo 1-1
Resultaat activiteiten per saldo
Saldo 31-12

7. Kortlopende schulden
Kosten fondsenwerving
Vooruitbetaalde giften 2018
Sponsoring student Dibash

15

Toelichting exploitatierekening
2017
8. Computeronderwijs
Giften en donaties in Nederland
Bijdragen aan SPN-CI in Nepal

9. Scholen
Bijdrage fondsen
Naar voorziening (balans 31-12)

8.526
8.500
26

(zie bijlage 1)

Bijdragen overig:
Kerstactie
Acties NOP
Donaties particulieren en kerken

2016
6.841
8.500
-1.659

63.998
1.390
62.608
2.595
2.750
4.716

Overgemaakt aan Wilde Ganzen

Overgemaakt aan Wilde Ganzen
Aandeel Wilde Ganzen 50%
Beschikbaar voor partners in Nepal

10. Studentensponsoring
Bijdragen van donateurs in Nederland
Bijdragen aan studenten in Nepal
Saldo naar voorziening

11. Verkoop
Opbrengsten verkoop
Inkoop materiaal

12. Daken Musahar
Donaties
Besteding

16

10.061
72.669
96.467
-23.798

21.052
21.052
43.874
-22.822

96.467
48.234
144.701

28.874
14.437
43.311

31.075
29.900
1.175
1.175
0

32.394
31.080
1.314

2.377
2.060
317

611
459
152

7.392
5.824
1.568

0

1.314

Toelichting exploitatierekening (vervolg)
13. Zwerfkinderen Amale
Donaties
Besteding

2017

2016

110
2.524
-2.414

3.771
5.039
-1.268

14. Noodhulp na aardbeving 2015
Donaties
Besteding

23.200

15. Organisatiekosten
Algemene kosten
Kosten in Nepal
Kosten Nepalavond
Kosten banken
Rente spaarrekeningen

17

0

23.200

552
613
146
386
1.697
144
1.553

263
476
155
310
1.204
1.204

Verklaring kascommissie
Ondergetekenden:
Commissielid 1

Commissielid 2

Naam: J. van der Heide

Naam: J. Zandbergen

Adres:

Adres:

PC Woonplaats:

PC Woonplaats:

Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de financiële
jaarstukken van de Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal (SMPN) te Heerenveen
over de periode 1 januari - 31 december 2017 te hebben gecontroleerd en akkoord
bevonden.
De kascommissie heeft de volgende opmerkingen:

geen

De kascommissie verzoekt het bestuur om de penningmeester décharge te verlenen voor
het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari - 31 december 2017.

Plaats: Heerenveen
Datum: 14 maart 2018

J. van der Heide

J. Zandbergen
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Specificatie scholenproject 2017
Opbrengst fondsen
Inbreng in Small Projects 2016/2017 (eis WG
33,33%)
Restant

63.998,00
188.011,50

62.608,00
1.390,00

Opbrengsten overig

10.061,00

Totaal opbrengst SMPN

72.669,00

Small Projects Ghorka Part 1 (WG nr. 2016.0681)
Small Projects Ghorka Part 2 (WG nr. 2016.1027)
Schoolprojecten Gorkharegio (WG nr. 2017.0442)
Totale uitgaven
Restant uit reserve SMPN 2017

2016
2017
2017

SMPN
28.874,00
37.047,00
59.420,00
125.341,00
23.798,00
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WG 50%
14.437,00
18.523,50
29.710,00
62.670,50

Totaal
43.311,00
55.570,50
89.130,00
188.011,50

