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Jaarverslag 2018 

 

Hoofdstuk 1 – Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de stichting Studenten- en Musaharproject Nepal 
(SMPN). 
Ook in 2018 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 13.735,-. 
 
De toelichting hierop maar ook op alle activiteiten van de stichting kunt u lezen in dit 
jaarverslag. Na het jaarverslag volgt de jaarrekening 2018. De financiële administratie van 
de stichting is gecontroleerd door de kascommissie. Het bestuur heeft de penningmeester 
decharge verleend voor  het gevoerde financiële beleid over 2018.  
 
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 in 2018 een raadpleging uitgevoerd met de stakeholders (onze partners in 
Nepal, partners in Nederland, sponsoren en vrijwilligers) over de toekomst van de stichting. 
Op basis van de raadpleging wordt in 2019 de visie en missie opnieuw geformuleerd. 
 
 

http://www.studentenprojectnepal.nl/
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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 2018 
 
Froukje Nijholt, secretariaat en scholenproject 
Henk Wijma, penningmeester  
Gerda Breeuwsma, studentensponsoring 
Wout de Jong, watervoorziening en sanitair 
 
De vergaderingen van het bestuur worden bij toerbeurt voorgezeten door de bestuursleden. 
Het bestuur wordt in haar activiteiten bijgestaan door een trouwe groep vrijwilligers. Het 
bestuur ontvangt voor haar activiteiten geen vergoeding. 
 
Nepal Federatie Nederland 

SMPN heeft zich in 2018 aangesloten bij de Nepal Federatie Nederland. Bij deze Federatie 

zijn meer dan 150 organisaties die in Nepal actief zijn op het gebied gebied van onder meer 

onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling, emancipatie, water en landbouw. 

Dit platform zorgt voor onderlinge communicatie, samenwerking en is spreekbuis van de 

leden naar overheden. 

 

Hoofdstuk 3 – Activiteiten 2018 
 

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 3.600 studenten uit geheel Nepal de gelegenheid 

geboden aan diverse computertrainingen deel te nemen. 

In 2018 zijn de volgende trainingen aangeboden: 

          Aantal studenten 
           2018 

 Basiscursus (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Internet, etc.)   105 

 Graphic & Webdesining          47 

 Hardware & Networking          22 

 Accounting & Advanced Excel         21 
Totaal           195 

Van de 195 studenten zijn 109 vrouwelijk en 86 mannelijk en ze komen uit 25 districten 

van Nepal. 
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In 2018 hebben 145 studenten examen afgelegd en in aanwezigheid van bestuurslid 

Froukje Nijholt en de vrijwilliger Ans Haagsma 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. 

 

3.2 – Studentensponsoring 

In 2018 was Gerda Breeuwsma voor het vierde jaar coördinator Studentensponsoring 

binnen het bestuur van SMPN. De brieven van de studenten zijn net als in 2015, 2016 en 

2017 door vrijwilligers Geertje van der Laan en Jaap van der Heide naar de sponsors 

gemaild. Vanaf 2018 nemen Geertje en Jaap vooral de communicatie met de sponsors voor 

hun rekening. Gerda onderhoudt met name de contacten met de Nepalese stichting Student 

Help Nepal en de controleurs die vanuit deze NGO werken. 

Hieronder volgen een aantal wetenswaardigheden over de Studentensponsoring in 2018: 

 In januari 2018 stonden 147 studenten op de sponsorlijst, in december 2018 waren 
dat er 158 studenten; 

 18 studenten hebben in 2018 hun bachelor opleiding afgerond:14 meisjes en 4 
jongens; 

 16 studenten zijn in 2018 gestopt met het sponsorprogramma:  
 3 studenten hadden onvoldoende voortgang van hun studie of kwamen na  
     herhaalde oproepen niet opdagen op de controle- en betaaldag;  
 2 studenten zijn getrouwd en hun echtgenoot kan de studie zelf betalen; 
 3 studenten hebben een andere sponsor of een studiebeurs gekregen waarvan 1 
student  
     een studiebeurs heeft ontvangen van de Nederlandste Stichting van Doggenaar 
Baarslag; 
 8 studenten zijn gaan werken, waarvan aantal in het buitenland; 

 Van de 42 nieuwe studenten die in 2018 met sponsoring zijn gestart zijn 21 meisje 
en 21 jongen; 

 Er zijn in 2018 10 sponsoren gestopt vanwege diverse redenen zoals overlijden, 
persoonlijke redenen, student geslaagd;  

 Er zijn in 2018 4 nieuwe sponsors gestart. 

 Door een grote donatie van een Wereldwinkel voor Studentensponsoring van SMPN 
kunnen de studenten van de gestopte sponsors hun studie na 2018 voortzetten. 
Door de donatie konden in 2018 veel nieuwe studenten die met een hoge urgentie op 
de wachtlijst stonden, in het sponsorprogramma instromen. 
 

Sinds 2001 t/m 2018 hebben 529 arme studenten door sponsoring kunnen studeren via 

SMPN. Daarvan worden eind 2018 nog 158 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. 
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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 enz. 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. De controleurs zijn Tendy Sherpa, Thakur Dhital, Amrit Pudusuinee, 

Man Bahadur, Bhadra Bharam en Rudra Amgain. Studenten die voor het 

sponsorprogramma in aanmerking komen worden door de controleurs hiervoor geselecteerd 

en zij vullen daarvoor een informatieschema over de student(e) in. Het informatieschema 

van de student mailen zij naar de coördinator van de studentensponsoring van SMPN.  

De controleurs controleren de sponsorstudent in Nepal op een aantal zaken, zoals de 

inschrijving van de student bij de middelbare- of hoge school of universiteit, de tentamens en 

de facturen voor het collegegeld. Er vinden verschillende controlemomenten per jaar plaats. 

Bhadra Bharam is de enige vrouwelijke controleur. Samen met Rudra Amgain is zij 

controleur in het afgelegen Gorkha district. Rudra is hoofdmeester van een school in het 

Gorkha district en heeft vanuit die functie een groot netwerk in het bergachtige gebied. 

Tendy, Amrit, Thakur en Man Bahadur zijn de controleurs van de sponsorstudenten in 

Kathmandu. 

Studenten ontvingen een waarde-cheque  

De sponsorstudenten die in Kathmandu studeren ontvingen in april en november 2018 hun 

waarde-cheque. De sponsorstudenten in het Gorkha-District ontvingen deze eenmalig in 

november 2018. Die waarde-cheque krijgen de studenten nadat ze hun studievorderingen 

aan de controleurs hebben laten zien. Met de waarde-cheque kunnen de studenten op een 

voor hen geschikt moment deze cheque verzilveren bij de bank. Voordeel van de cheque is 

ook 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. De waarde-cheque wordt sinds 2017 gebruikt en bevalt goed 

voor alle partijen. 

Betaling middels jaarlijkse automatische incasso levert bestuur veel tijdwinst op 

Het kost de vrijwillige bestuursleden ieder jaar veel tijd om de bijdragen van sponsors te 

innen. Als veel sponsors kiezen voor het betalen via een jaarlijks automatische incasso gaat 

dat veel tijdwinst opleveren voor de bestuursleden. Daarom zijn de sponsors die nog niet 

met automatische incasso betalen in 2018 gevraagd een automatisch incasso formulier te 

ondertekenen. Een enkele sponsor heeft hier gehoor aan gegeven. In 2019 zal deze oproep 

aan sponsors worden herhaald. 
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3.3 - Scholenproject 
 
Al meer dan achttien  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. Inmiddels zijn we in 2018 ook begonnen met een 

onderwijsverbeteringsproject in dit gebied. 

Historie 

SMPN is in 2007 gestart met een scholenproject in het Gorkahdistrict in Nepal. Leerlingen 

krijgen onderwijs in oude vervallen gebouwen, waarvan een aantal op instorten staan. Ook 

is er een groot lerarentekort.  

De Shree Shila Putri Secondary School in Deurali was de eerste school in ons projectgebied 

die in 2007 een nieuw gebouw kreeg. De kosten van de vijftien nieuwe lokalen 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.  

 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:  

 Pandrung, Shree Thalibari School, 256 kinderen  

 Takukot, Shree Antar Jyoti Secondary School  

  Baluwa, Shree Mandali Primary School  

 Churung, Kalleri Lower Secondary schoollokalen  

 Amale, Shree Bageswori Lower Secondary School   

 Ratmate, Balkauri Lower Secondary School   

 Sulikot, Akala Primary school. 
 
Een totale investering van € 176.600,-. Ook realiseerden we samen met onze Nepalese 

partner Village Environment Nepal tientallen kleinere projecten.  
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Projecten 2017 – 2018 

In 2017 is gestart met een tweejarig project, onderverdeeld in drie fases. De afronding van 

de derde fase vond in september 2018 plaats. Het ging om een totale investering van             

€ 188.012 ,-. Een van onze bestuursleden heeft in april (op eigen kosten) de projecten 

bezocht en foto’s gemaakt. In april was zestig procent van de projecten afgerond. De 

overige 40 procent volgde in de loop van het tweede halfjaar van 2018. De oorzaak van de 

vertraging had te maken met het feit dat de regering begin 2018 subsidie verstrekte voor de 

wederopbouw van huizen na de aardbeving, waardoor nauwelijks meer vaklieden te krijgen 

waren. Ook zorgden de moessonregens voor vertraging van de scholenbouw. 

 

Nieuwbouw school Sulikot  

 

Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal (SMPN) heeft in de periode 2017-2018 in 

totaal € 188.012,- geïnvesteerd in het scholenproject Gorkha. Wilde Ganzen heeft                

€ 62.671.-  bijgedragen aan de totale inbreng van de stichting SMPN ad € 125.341.- Om de 

projecten de kunnen financieren heeft SMPN een beroep gedaan op particulieren, kerken en 

maatschappelijke organisaties, zij hebben in totaal een bedrag opgebracht van  € 62.733,-.  
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Het scholenproject is in drie fasen uitgevoerd. 

Hieronder volgt een overzicht van de projecten: 

               € 

Small Projects Gorkha Part 1 
Takukot speelplein         8.090 
Takukot drinkwater         3.718 
Amaleschool meubilair en computers      7.861 
Pandrung schoolplein         5.136 
Ratmate  schoolplein en meubilair       7.135 
Churung drinkwater         4.827 
Baluwa meubilair         3.272 
Sulikot meubilair         3.272 
Totaal         43.311 
 

Small Projects Gorkha Part 2 
Schoollokalen Ratmate      19.500 
Schoollokalen Sulikot       13.000 
Takukot toiletten en reparatie gebouw      6.665 
Pandrung meubilair         6.544 
Churung schoolplein en meubilair       6.590 
Gija meubilair          2.181 
Baluwa computers         1.090 
Totaal         55.570 
 

Small Projects Gorkha Part 3 
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         89.131 
 
Totaal scholenproject 2017 – 2018  188.012 
 

 

Computerproject scholen Gorkhadistrict 

In 2012 werden op de scholen in Deurali Pandrung, Gyagi, Baluwa en Amale kleinschalige 

computerprojecten uitgerold. Dat gebeurde in samenwerking met ngo VEN en SPN-CI. 

Wilde Ganzen betaalde mee aan de projecten. Het project slaat goed aan en daarom heeft 

het bestuur besloten om  in 2018 te investeren in computers en onderwijsverbetering. 
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Vrijwilligerswerk  

Ook de Nepalese bestuursleden zien het werk voor de stichting als vrijwilligerswerk. Zij 

ontvangen een reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding (kopieerkosten e.d.). De 

bestuursleden zijn in het dagelijks leven werkzaam in het onderwijs (basisonderwijs tot en 

met de universiteit), in de ict-sector, in de toerisme-sector en in de dienstverlening. Het 

bestuur maakt in het projectgebied gebruik van twee vrijwilligers die een kleine vergoeding 

krijgen voor hand- en spandiensten. De voorzitter en vice-voorzitter van VEN zijn niet altijd in 

de gelegenheid om documenten naar dorpsbesturen of schoolhoofden te brengen etc in de 

afgelegen dorpen die alleen via junglepaadjes te bereiken zijn. Het realiseren van deze 

projecten is geen sinecure. Dat komt door de complexe regelgeving. Er zijn 12 ministeries 

en VEN heeft te maken met meerdere ministeries en andere overheden.  

 

Ngo's 

De partners zijn niet-gouvernementele organisaties die zich richten op ontwikkelingswerk. 

De organisaties zijn onafhankelijk van de overheid. Wel moet de regeringsinstantie Social 

Welfare Council Nepal  goedkeuring verlenen aan de projecten. Dat gebeurt na controles 

van de administratie, begroting e.d.  

 

Ligging dorpen en projecten 

Het projectgebied van SMPN ligt in Gorkha, een van de 75 districten van Nepal. Het gebied 

grenst in het noorden aan China/Tibet. De dorpen waar SMPN actief is liggen in het 

epicentrum van de aardbevingen die in 2015 plaatsvonden. Bijna alle dorpen zijn alleen 

bereikbaar via smalle paadjes door de jungle. De dorpen Deurali (per jeep bereikbaar), 

Pandrung en Baluwa liggen 175 kilometer vanaf de hoofdstad Kathmandu en 30 kilometer 

van Gorkhacity. Vanaf Deurali is Amale 2 tot 3 uur lopen. Takukot is 3 uur lopen vanaf 

Deurali langs een rechte weg. Ratmate en Sulikot zijn de meest afgelegen dorpen en 

kunnen in 5 en 6 uur bereikt worden via een route over hogere heuvels/wouden.  
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De dorpsbewoners  zijn Gurung, Magar of Dalit (laagste kaste). De bevolking is erg arm. De 

meeste mensen zijn boer. Zij hebben amper te eten en proberen hun inkomen aan te vullen 

met hand- en spandiensten, als drager of in de steengroeven. 

Meer dan 4000 leerlingen en hun ouders, evenals docenten, profiteren rechtstreeks van alle 

ontwikkelingen in het projectgebied van SMPN. Village Environment Nepal.  

 

Voorbereiding projecten 2019-2021 

Stichting SMPN heeft in 2018 samen met Village Environment Nepal en Wilde Ganzen 

voorbereidingen getroffen voor een kwaliteitsverbeteringsproject voor de scholen in het 

projectgebied van de stichting. Het gaat om het beschikbaar stellen van computers en 

andere ICT-middelen, meubilair, leermiddelen, trainingen van leraren en het stimuleren van 

achtergestelde gemeenschappen om onderwijs te volgen. Het plan is opgesplitst in drie 

fasen. 

 

Het totale plan behelst een investering van €  187.795,- 

 

Hieronder een overzicht van de  investeringen: 

               € 

Antar Jyoti Secondary School Taku Danda     21.959 

Thalibary Secondary School Pandrung     19.468 

Bageswori Lower School Amale      10.832 

Kallery Lower Secondary School Churung     11.786 

Mandali Primary School Baluwa        9.105 

Majthar Secondary School       14.414 

Dharapani Secondary School      14.414 

Ghunchok Primary School         9.491 

Balkauri Primary School         6.009 

Akale Primary School Sulikot       14.773 

Shree Shaila Putri Secondary School     13.959 

Bhrama Charini Lower Secondary School     18.105 

Shree Surya Jyoti Secondary School     14.050 

Computerinstituut          6.545 

Kantoor VEN           2.886 

 

Totaal        187.795  

 

 

SMPN doet een beroep op kerken, maatschappelijke organisaties, bedrijven, scholen en 

fondsen om een totaalbedrag van € 125.000 bijeen te brengen. Bovendien neemt SMPN het 

initiatief tot het stimuleren van allerlei acties bij kerken, scholen, sportverenigingen en 

bedrijven om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor deze projecten. Verder staat 

SMPN met een stand bij diverse evenementen, organiseert SMPN een jaarlijks Nepalevent 

en verzorgen bestuursleden lezingen om het werk van de stichting bekendheid te geven.  

Wilde Ganzen, waarmee SMPN een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, is 

bereid alle bijdragen te verhogen met 50%. 
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Betere toekomst 

Onderwijs is in dit afgelegen gebied van groot belang. Kinderen krijgen structuur en hebben 

meer kansen op een betere toekomst. Op basis van onderwijswetgeving en beleid zijn in 

Nepal verschillende soorten programma's gelanceerd. Een daarvan is SSRP, een 

educatieprogramma dat helpt bij de ontwikkeling van het schoolsysteem van Nepal. Op 

basis van dit programma loopt het 'School Sector Development Plan 2017-2023' in Nepal. 

Dit betekent dat het systeem nu is gestructureerd op niveau 1-8 "Basisonderwijs" en niveau 

9-12 als "Voortgezet Onderwijs". De deelname aan het onderwijs verbetert geleidelijk, maar 

de hoge uitval en slechte leerresultaten zijn nog steeds aanhoudend, vooral onder meisjes 

en sociaaleconomisch achtergestelde groepen in Nepal. Het projectgebied van SMNP-VEN-

WG heeft hiermee in hoge mate te maken. Er is behoefte aan trainingen van leraren, 

verbetering van informatiecommunicatietechnologie, verbetering van de leeromgeving, 

lesmateriaal, bibliotheken. Dat is de reden waarom SMPN samen met VEN en Wilde 

Ganzen in 2019 start met een onderwijsverbeteringsproject 

 
 

 

Bijgaande foto’s geven een impressie van nieuwe scholen, geëgaliseerde schoolpleinen (na de 

aardbeving), meubilair voor lerarenkamers, meubilair voor klaslokalen, watervoorzieningen.  
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3.4 - Zwerfkinderen in Amale 
 
Na de aardbevingen in 2015 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 in 2016 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 € 2.500,- (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. In 2017 keerden 17 zwerfkinderen weer terug naar hun familie in het 

dorp waar ze vandaan kwamen.  

In 2018 maakte SMPN wederom € 2.500,- over. Aan het eind van 2018 werden nog 19 

zwerfkinderen in de school opgevangen. Alle inspanningen zijn er op gericht ook de laatste 

kinderen bij familie onder te brengen en het project in 2019 af te ronden. 
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Zwerfkinderen kunnen weer vooruit. 

 

3.5 – Project sanitair Pandrung 
 
Op 18 oktober 2018 is bestuurslid Wout de Jong met vijf leerlingen en een decaan van ROC 
Friese Poort uit Drachten naar Nepal vertrokken om daar bij de school in Pandrung een 
nieuw toiletgebouw te installeren. 
Alle SMPN scholen die door de aardbeving in 2015 waren beschadigd of weggevaagd, heeft 
SMPN met de onontbeerlijke hulp van Wilde Ganzen, inmiddels kunnen laten herbouwen. Bij 
de school in Pandrung moest echter nog een nieuw toiletgebouw komen en moest een deel 
van de waterleiding opnieuw aangelegd worden. Het gebouw zelf is door Nepalese 
bouwvakkers gebouwd, maar ook het installatiewerk moest nog. 
En dat was een mooie uitdaging voor leerlingen installatietechniek om dat uit te voeren. 
Deze uitdaging is vol goede moed aanvaard en het project is uitstekend geslaagd. Na twee 
weken flink doorwerken kon het feestelijk in gebruik worden genomen. De schoolkinderen 
hebben nu een keurig toiletgebouw met betegelde ruimtes om alles goed te kunnen 
schoonmaken en wastafels om na toiletgebruik de handen te kunnen wassen. 
Alles om ook te zorgen voor betere hygiënische omstandigheden. De hele groep kan 
terugkijken op een geslaagd project en een geslaagde reis. 
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Op de foto Wout de Jong met docent en studenten van de Friese Poort 

 

 

 

3.6 – Winterhulp 

Op verzoek van VEN hebben we in december € 2.520,- overgemaakt voor de aanschaf van 
winterkleding om kinderen in staat te stellen ook in de koude wintermaanden naar school te 
kunnen gaan. 
 
 

3.7 – Hulpmiddelen voor jongeren met een beperking 

Studeren voor arme jongeren uit afgelegen gebieden in Nepal is al een hele uitdaging. Voor 

arme jongeren met een beperking is dat nog moeilijker. Het bestuur van SMPN heeft 

besloten zich vanaf 2019 extra te gaan inzetten voor jongeren met een beperking die extra 

steun en hulpmiddelen nodig hebben om te kunnen studeren. 

Door de aanschaf van hulpmiddelen zoals een blindencomputer of speciale rolstoel wordt 

het ook voor jongeren met een beperking mogelijk om te studeren. Zij kunnen door hun 

studie zelfstandiger en onafhankelijker leven. 

SMPN creëert een hulpmiddelenpot waaruit aanvragen kunnen worden bekostigd en met de 

kerstactie 2018 is al een bedrag van € 5.000,- in de pot gestort. 
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Balans per 31 december 2018 

 toelichting  31-12  31-12 

   2018  2017 

ACTIVA      

      
Vaste activa 1  0  0 

      

      
Vlottende activa      
Vorderingen 2  225  12.410 

Liquide middelen 3  118.198  65.327 

   118.423  77.737 

      

      

Totaal activa   118.423  77.737 

      

      
PASSIVA      

      
Vermogen      
Algemene reserve 4  37.336  51.072 

      

      
Voorzieningen      
Studentensponsoring 5  17.668  19.175 

Scholenproject 6  54.112  1.390 
Hulpmiddelen studenten met 
beperking 7  3.250  0 

   75.030  20.565 

      
Kortlopende schulden 8  6.057  6.100 

      

      

Totaal passiva   118.423  77.737 
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Exploitatierekening 2018      

 toelichting Lasten Baten  Saldo  Saldo 

  2018 2018 2018 2017 

Computeronderwijs 9 8.500 5.132 -3.368 26 

      
Scholenproject 2016-
2017 10 3.890 1.390 -2.500 -23.798 

      
Scholenproject 2019-
2021 11 54.112 54.112 0 0 

      
Studentensponsoring 12 30.725 30.725 0 0 

      
Verkoop 13 2.054 2.054 0 317 

      
Daken Musahar 14 0 0 0 1.568 

      
Zwerfkinderen Amale 15 2.500 0 -2.500 -2.414 

      
Winterhulp 16 2.520 0 -2.520 0 

      
Hulpmiddelen studenten 17 3.250 3.250 0 0 

      
Totaal activiteiten  104.301 93.412 -10.889 -24.301 

      
Organisatiekosten 18 2.847 0 -2.847 -1.553 

      
Resultaat  107.147 93.412 -13.735 -25.854 
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Toelichting balans (1)      

   2018  2017 

1. Vaste activa      

De stichting heeft geen vaste activa   0  0 

      
2. Vorderingen      
Fondsen Small Projects   0  12.000 
Bijdrage donateurs aan 
studentensponsoring   225  360 

Kerstactie   0  50 

   225  12.410 

      
3. Liquide middelen      
Betaalrekening ING   2.598  2.646 

Betaalrekening Rabo   1.531  6.814 

Spaarrekening ING   110.820  52.762 

Spaarrekening Rabo   2.887  2.885 

Kas   363  220 

   118.198  65.327 

      
Vermogen      
4. Algemene reserve      
Saldo 1-1   51.072  76.926 

Resultaat activiteiten per saldo   -13.735  -25.854 

Saldo 31-12   37.336  51.072 

      

Voorzieningen      

5. Studentensponsoring      

Saldo 1-1   19.175  0 

Mutaties   -1.507  1.175 

Bijdrage Wereldwinkel Zelhem      18.000 

Saldo 31-12   17.668  19.175 

      
6. Scholenproject      
Saldo 1-1   1.390  0 

Opbrengst fondsen 2017     63.998 

Inbreng in scholenproject 2016-2017     62.608 

      
Af: afrekening scholenproject 2016-2017   -1.390   
Bij: opbrengsten scholenproject 2019-2020   54.112   

Saldo 31-12   54.112  1.390 

      
7. Hulpmiddelen studenten met beperking      
Saldo 1-1   0  0 

Bij: opbrengst kerstactie 2018   3.250  0 

   3.250  0 
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Toelichting balans (2)      

   2018  2017 

8. Kortlopende schulden      
Kosten fondsenwerving   5.982  4.325 

Vooruitbetaalde giften    0  125 

Sponsoring student Dibash   75  1.650 

   6.057  6.100 
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Toelichting exploitatierekening (1)      

   2018  2017 

9. Computeronderwijs      
Giften en donaties in Nederland   5.132  8.526 

Bijdragen aan SPN-CI in Nepal   8.500  8.500 

   -3.368  26 

      

      
10. Scholenproject 2016-2017      
Bijdrage fondsen    -3.890  63.998 

Voorziening   1.390  -1.390 

   -2.500  62.608 

Bijdragen overig:      
Kerstactie    2.595  
Acties NOP    2.750  
Donaties particulieren en kerken    4.716  

      10.061 

   -2.500  72.669 

Overgemaakt aan Wilde Ganzen     96.467 

   -2.500  -23.798 

      
Overgemaakt aan Wilde Ganzen     96.467 

Aandeel Wilde Ganzen 50%     48.234 

Beschikbaar voor partners in Nepal   0  144.701 

      
11. Scholenproject 2019-2021      
Bijdrage fondsen   43.458   
Opbrengst Kerken   8.600   
Bijdrage verkoop   2.054   

   54.112   
Naar voorziening   54.112   

   0   

      

      
12. Studentensponsoring      
Bijdragen van donateurs in Nederland   29.218  31.075 

Vooruitbetaald   385    

   28.833  31.075 

Bijdragen aan studenten in Nepal   30.725  29.900 

   -1.892  1.175 

Saldo uit voorziening   1.892  -1.175 

   0  0 
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Toelichting exploitatierekening (2) 

   2018  2017 

      
13. Verkoop      
Opbrengsten verkoop   2.054  2.377 

Naar scholenproject 2019-2021   2.054  2.060 

   0  317 

      

      
14. Daken Musahar      
Donaties     7.392 

Besteding     5.824 

   0  1.568 

      

      
15. Zwerfkinderen Amale      
Donaties   0  110 

Besteding   2.500  2.524 

   -2.500  -2.414 

      

      
16. Winterhulp      
Donaties   0   
Besteding   2.520   

   -2.520  0 

      

      
17. Hulpmiddelen studenten met beperking     
Opbrengst kerstactie 2018   3.250   
Naar voorziening   3.250   

   0  0 

      

      
18. Organisatiekosten      
Algemene kosten    1.557  552 

Kosten in Nepal   720  613 

Kosten Nepalavond   315  146 

Kosten banken -/- rente   255  242 

   2.847  1.553 
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Verklaring kascommissie 
  
  
Ondergetekenden: 
  
Commissielid 1     Commissielid 2 
 
Naam: G. van der Laan         Naam: J. Zandbergen 

  
  

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 2018  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 2018. 
 
  
Plaats: Rotstergaast 
 
Datum: 20 mei 2019 
 
 
 
 
G. van der Laan      J. Zandbergen  

 


