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Missie
Het verbeteren van levensomstandigheden in Nepal in nauwe samenwerking met de locale
bevolking via kleinschalige projecten, vooral gericht op onderwijs, gezondheid en in specifieke
situaties op meisjes en vrouwen. Vanaf voorjaar 2015 aangevuld met het leveren van bijdragen aan
de wederopbouw na de aardbevingen die in het voorjaar van 2015 plaats vonden.

Visie
Uitgangspunt is dat de locale Nepalese bevolking met projectvoorstellen komt en zelf bepaalt welke
er prioriteit hebben. De stichting toetst de voorstellen op motivatie, haalbaarheid en realiteit, met
respect voor en rekening houdend met de Nepalese cultuur. Er wordt van de dorpelingen eigen inzet
en meewerken verwacht.

Werkwijze:
De uitvoering vindt plaats met hulp van oud Nepalese collega's zowel op overkoepelend niveau als
in de werkgebieden zelf. Minstens 95% van de giften wordt rechtstreeks ingezet. Door de
kleinschaligheid kan contact in Nepal heel direct plaats vinden. De stichting wil geen kantoor en
heeft mede daardoor weinig overheadkosten. Schoolgeld wordt in ieder geval gereserveerd en
betaald voor het primair onderwijs zodat een leerling de school kan afmaken.
In geval van noodsituaties, zoals de aardbevingen van begin 2015 gaat het om ter plekke
geconstateerde noodzakelijke hulp, zoals voedselhulp, het verstrekken van bouwmaterialen voor
noodonderdak voor zowel mens als dier, het opzetten van een noodkraamkliniek, vervanging van
omgekomen vee, of verloren zaai- en pootgoed, enz. Het zullen dan kleinschalige projecten zijn die
niet vanuit andere fondsen of organisaties worden gefinancierd.

Fondswerving
Via website en nieuwsbrief wordt verantwoording afgelegd en wordt men gestimuleerd om (weer)
te doneren. Met name in 2015 wordt op de website uitgebreid verslag gedaan van de gebeurtenissen
na de aardbevingen, en de wijze waarop de (extra) donaties op zeer korte termijn worden ingezet
via Annette Reiling en haar Nepalese contactpersonen.
De stichting is goedgekeurd door de belastingdienst en als ANBI geregistreerd. De mogelijkheid
bestaat om via de belastingdienst een schenkingsovereenkomst voor periodieke giften te
downloaden.
De stichting presenteert zich o.a. met een stand op informatieve bijeenkomsten over
ontwikkelingswerk, met name over Nepal. Er worden in deze stand artikelen verkocht, ingekocht in
Nepal. De opbrengst ervan komt ten goede aan de projecten. Op verzoek worden informatieve
bijeenkomsten verzorgd, bijvoorbeeld op scholen. Sponsor acties en gelden die hieruit voortkomen
zorgen regelmatig voor eenmalige extra inkomsten. Particulieren die de stichting een warm hart toe
dragen zorgen jaarlijks voor inkomsten door giften, bijvoorbeeld door groenten uit eigen tuin te
verkopen en de opbrengsten daarvan te doneren.

Financiën
Algemeen:
Op basis van voorgaande jaren en op grond van de aangegane verplichtingen en toezeggingen die
zich over meerdere jaren uitstrekken, streeft de stichting er naar om een basiskapitaal te reserveren

van € 5.000.
Financiële ondersteuning van projecten passende binnen de doelstelling van de stichting, kan
bestaan uit de volgende vormen:
Geoormerkte giften: bijvoorbeeld schoolmeubilair en computers voor een bepaalde school.
Geoormerkte renteloze leningen aan particulieren: het afgeloste geld komt terug naar de stichting.
Andere mogelijkheden worden nog onderzocht.

Projecten in Nepal
Dit zijn op kortere en langere termijn onder andere:
Bestendigen van de meerjarige sponsoring voor schoolgeld voor 25 à 30 kinderen.
Geitenprojecten t.b.v. vrouwengroepen. Het eerste hiermee verdiende geld komt terug in de
betreffende vrouwengroep voor nieuwe projecten.
Naailessen voor meisjes en vrouwen, met als doel: hen een eigen inkomen verschaffen.
Ondersteunen van vrouwengroepen in de dorpen Keraghadi en ChamrangBesi.
Jaarlijkse financiële bijdrage voor noodzakelijke medische behandeling van vrouwen en kinderen.
Ondersteuning van leerlingen uit arme gezinnen in de werkgebieden, op m.n. overheidsscholen.
Opvoedingskosten voor halfwezen in Keraghadi.
Organisatie en (deels) financieren van noodhulp na de aardbevingen. Hierbij gaat het om
voortzetting/herstel van bestaande projecten, alsmede van nieuwe (zeer) dringende en door de
bevolking gewenste projecten.
Naast het financiële aspect spelen de volgende uitgangspunten een rol:
Versterken van lokale lange termijn management in de dorpen waarbij de stichting betrokken is.
Bewustwording van de werking die het verboden 'kaste systeem' heeft binnen de projecten,
Nauwe betrokkenheid met een boerderij in Keraghadi.

Bestuur:
Samenstelling: voorzitter, penningmeester, 2 leden.
Het bestuur werkt op vrijwillige basis, zonder geldelijke beloning.
Jaarlijks zijn er minimaal twee vergaderingen met het voltallige bestuur.
Het beleidsplan wordt jaarlijks besproken en waar nodig bijgesteld.
Het streven is om minstens eenmaal per jaar een werkbezoek aan Nepal te brengen, door één of
meerdere bestuursleden. (op eigen kosten).

P.R. Activiteiten in Nederland
Er zijn een website www.stichtingnepalsambandha.nl en een facebookpagina.
Een nieuwsbrief wordt jaarlijks verspreid onder de sponsors. Publicatie ervan komt op de website.
Het op verzoek verzorgen van informatiebijeenkomsten over de werkzaamheden van de stichting.

Tijnje, oktober 2015

