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Voorwoord van de voorzitter 
 

Het was een zeer succesvol jaar voor de kinderen in Nepal waar we in oktober-

november 2018 meer dan 400 scholarships konden aanbieden, plus 2 printers, 2 

rolstoelen en 1 computer. Een prachtig resultaat dankzij jullie, de sponsors. Niet 

alleen met geld, er zijn ook sponsors die in natura de stichting helpen!  

We hebben deze kinderen een kans op een betere toekomst kunnen geven. 

 

De ideeën en plannen voor 2019 liggen al klaar, met jullie steun gaat dat vast 

lukken! 

 

Nogmaals, een prachtig resultaat!  
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1.  Verslag van het bestuur 

1.1  De stichting H4oN 

 

De visie en doelstelling, vastgelegd in het beleidsplan, zijn:  

• Door middel van fondsverwerving een bijdrage leveren aan de verbetering 

van het onderwijs in Nepal en het terugdringen van schooluitval aldaar. 

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Voor het effectief besteden van donaties is het van wezenlijk belang dat de 

stichting H4oN een relatie bestendigt met een partner in Nepal. Dit omdat 

plaatselijke kennis onontbeerlijk is voor behoeftebepaling van donatie-doelen en 

het realiseren hiervan in Nepal. Hiertoe is met de Nepalese organisatie 

(Himalayan Climate Initiative) een Memorandum of Understanding (MoU) 

overeengekomen. Daarnaast hebben wij in 2018 samengewerkt met onze lokale 

contactpersoon Sancha Tamang en de Vajra Academy Nepal. 

 

Wat belangrijk is is dat de stichting goed zicht houdt op hoe effectief de 

gelden worden besteed. Jaarlijks zal daarom een bestuur vertegenwoordiging ter 

plekke aanwezig zijn bij het uitreiken van scholarships e.d. Voor donateurs biedt 

de stichting de mogelijkheid om samen met ons zelf scholarships uit reiken in 

bergdorpjes in Nepal.  

 

1.2  Activiteiten 

 

Fondsverwerving 

De doelstelling voor het jaar 2018 was geformuleerd op het binnenhalen van 

sponsorgelden voor 200 scholarships. Zoals jullie hieronder kunnen lezen is dat 

bedrag ruim gehaald.  

De stichting H4oN heeft vrienden, collega's, bedrijven en familie, onder andere 

via website en Facebook mensen vervolgens aangemoedigd, om zich te 

committeren aan haar doelen. Hierdoor hebben meer dan 100 betrokken mensen 

en bedrijven gedoneerd. Er zijn ook een aantal bijzondere acties geweest. 

Waarvan enkele hieronder vermeld: 

 

• Tijdens een bazaaractie (Aalsmeer) is een groot bedrag opgehaald en 

verdubbeld.  

• Enthousiaste donateurs hebben een aan ons gelieerde Facebookpagina 

gestart en zijn een eigen fondswerving begonnen.  
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• Daarnaast heeft een succesvol Interim ICT bedrijf een benefietdinner 

gehouden met een fantastisch resultaat! 

 

 

Besteding 

Door middel van een scholarship wordt een kind de mogelijkheid geboden om 

onderwijs te volgen. In het najaar 2018 zijn door de stichting meer dan 400 

scholarships en materialen naar verschillende gebieden en scholen in Nepal 

gebracht; Ramkot, Dhading, Pokhara (Lekhnat), Listikot en Mulpani.  

 

De grote inzamelingsactie 2018 van het interim ICT bedrijf werd afgerond met 

een sponsorreis naar Nepal. Hiervoor is de directie samen met een paar 

personeelsleden en businesspartners naar Nepal afgereisd om daadwerkelijk ter 

plekke voor kinderen het verschil te gaan maken. Er werd voor Ramkot gekozen, 

maar er werden en worden veel meer kinderen blij gemaakt met een 

schoolpakket want ook volgend jaar zijn dankzij dit bedrijf schoolpakketten 

mogelijk.  
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Dhading is een plek waar wij voor de lokale bevolking de eerste buitenlanders 

waren die ze ontmoetten. Meer dan 100 kinderen hebben we kunnen helpen 

dankzij verschillende sponsoren. Voor de meesten was het voor het eerst in hun 

leven dat ze een complete kledingset en schoenen kregen. Deze schoolmaterialen 

maken het mogelijk voor ze om écht naar school te kunnen gaan. Een lang 

gekoesterde wens van hunzelf én hun families. ‘Meester Mark’ heeft daar ter 

plekke een groep schoolkinderen uit Aalsmeer vertegenwoordigd. Kinderen uit 

zijn klas hadden een ‘groet uit Nederland’ aan hem meegegeven om uit te delen. 

Die werden gretig ontvangen! 

 

 

Er was door 2 grote sponsoren aangegeven speciale aandacht te willen geven aan  

gehandicapten leerlingen. Daarom is specifiek een dovenschool in Lekhnat en een 

school met lichamelijk gehandicapten in Mulpani uitgezocht. Een van onze 

bevlogen sponsoren, zijn vriendenclub en een GEO-informatiebedrijf kennen we 

inmiddels van de bijzondere acties, bijvoorbeeld; de ‘Fiets naar je werk dag’, de 

inzamelingsacties met ‘de Blije bakfiets’, de Toffe trekker, etc.  

Het fantastische resultaat wat hij hiermee bereikte maakte het mogelijk dat hij 

samen met vrienden een groot aantal dove kinderen een scholarship kon gaan 

brengen. 
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Mede dankzij het afstaan van het kerstpakketbudget door medewerkers van een 

uitgever, konden we een pilot doen om 4 gehandicapte kinderen, naast een 

scholarship, helpen met rolstoelen en orthopedische materialen. Deze pilot was 

een groot succes en in 2019 kunnen we daardoor nu meerdere gehandicapte 

kinderen naar school laten gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listikot ligt het meest onherbergzame gebied van  Sindhupalchok. Het dorp ligt 

in het zwaar getroffen gebied van de aardbeving in 2015. Het merendeel van de 

scholen moet herbouwd worden en voor de scholieren is er veel van weinig. Ze 

wonen doorgaans op zo’n 2 tot 3 uur lopen van school. Met al de hulp van onze 

donateurs kunnen we nu hier ook op langere termijn iets speciaals gaan opbouwen 

voor ze. 

 

 

 

De scholarships en materialen zijn persoonlijk overhandigd tijdens ceremonies, 

waarbij, behalve een vertegenwoordiger van de stichting, de kinderen, hun 

ouders en docenten aanwezig waren.  
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2.  Organisatie 
 

De stichting Hart4onderwijsNepal is per 9 mei 2017 opgericht en ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68730349. De stichting heeft een 

ANBI status.  

 

Adresgegevens organisatie Stichting Hart4onderwijsNepal: 

Nieuwe Bussummerweg 15 

1272CC Huizen 

info@hart4onderwijsnepal.nl 

www.hart4onderwijsnepal.nl 

#31-653315694 

 

2.1  Bestuur (wisseling) 
 

Het bestuur bestaat per 1 september 2018 uit de volgende personen: 

Voorzitter     mevr. Irenke Meekma 

Penningmeester   mevr. Petra Vosters 

Secretaris     mevr. Erna den Hartogh-Beerepoot 

Bestuurslid (plv voorzitter) dhr. Pim Hattink 

Bestuurslid    dhr. Aart van Asperen 

Bestuurslid    dhr. Mark van Leeuwen 
 

Marianne Burgman, Rob Grashoff en Richard Schepper zijn in 2018 afgetreden. 

Wij danken hen voor hun enorme inzet om de stichting op te richten en vorm te 

geven. 

Alle bestuursleden zijn onafhankelijk en ontvangen geen salaris voor hun 

werkzaamheden. Het bestuur is in 2018 totaal 5 keer bijeen geweest. 

3.  Jaarrekening 
 

3.1  Inkomsten / donaties 
 

Er is totaal € 53.214,- aan donaties opgehaald door meer dan 100 donatoren. 

Geweldige grotere en kleinere bedragen, welke allen erg welkom waren! Immers, 

elke bijdrage maakt de kans groter op een betere toekomst van een schoolkind. 

 

Toch willen we een aantal bijzondere, grote donaties noemen: 

• Een enthousiaste sponsor heeft met vrienden en familie met allerlei 

hartverwarmende acties bijna € 14.000,- aan donaties binnengehaald. 

http://www.hart4onderwijsnepal.nl/
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• Vanuit allerlei initiatieven van inwoners uit de gemeente Aalsmeer is een 

mooie bedrag binnengehaald.  

• Een succesvol Interim ICT bedrijf heeft voor ongeveer € 24.000,- 

binnengehaald met onder andere een bijzonder benefiet diner. 

• Er zijn enkele donatoren die hebben aangegeven liever niet direct of 

indirect genoemd te worden. We refereren niet aan ze, maar zijn hun heel 

erkentelijk voor de veelal structurele bijdrage. 

• Een geheel andere vorm van donaties is donatie in natura of ten bate van 

de stichting zelf. Hieronder vallen de vele hand- en spandiensten, zoals 

het maken van drukwerk, benzinekosten, transportkosten Nepal, 

vliegticket Nepal, telefoonkosten, bankkosten, talloze uren van 

fondswerving & vergaderen, e.d. 

3.2  Lasten 

Lasten: 

• De algemene kosten bestaan dit jaar uit web- en hostingskosten, 

postzegelkosten, banktransferkosten en transportkosten. 

• Ter herinnering krijgt elke donateur een Nepal-armbandje. Deze kosten 

betaalt de stichting. 

3.3  Bestedingen 2018 

Voor 2018 is de keuze gevallen op:  

• 423 scholarships verstrekt; waarvan aan 70 doven (Lekhnat) en 6 (4 

Mulpani en 2 Dhading) lichamelijk gehandicapten. 

• 2 printers, papier en toners, afgeleverd in het gebied van Listikot; 

• 1 computer, schoolboard en printerpapier, afgeleverd in het gebied van 

Sindhupalchowk; 

• 2 rolstoelen, bodybraces, ondersteunend materiaal en spelmateriaal, 

overhandigd in Mulpani. 

 

Reserves (toelichting op balans):  

• € 32.065,-  betreft de uit te keren scholarships de komende jaren. 

 

Winstbestemming (toelichting op balans): 

• Van de saldowinst €27.827,- is, na toevoeging aan de reserveringen 

scholarships,  € 1.334,- aan het eigen vermogen toegevoegd teneinde een 

buffer te hebben.  Het is de bedoeling het eigen vermogen de komende 3 

jaren met ongeveer €1.300,- per jaar te laten stijgen. 
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Balans 31-12-1018

Activa Passiva

31-12-2018 2018 2017 2018 2017 startbalans 2017

rek courant ING 914 207 ev(bet+kas) 4131 2797 1300

zakelijke spaarrekening 14607 2590 reserves 32065

bonus spaarrekening 10941 5455 (reserveR) 5455

kwartaal spaarrekening 9217 210 (reserveH) 210

kasgeld 518

Totaal activa 36196 8462 passiva 36196 8462

winst en verliesrekening 2018

lasten baten

2018 2017 2018 2017

scholarships 22500 6650 algemene donaties 8927 11229

computer H4oNepal 515

computers 250 350 donaties R 13918 5455

printers/trainingspakken) 343 950 donatie H 24035 210

algemene kosten 64 40 donatie L 2295

banktransferkosten 123 57 donatie AH 4040

armbanden 154 100

hosting website 89

betalingsverkeer 35

transportkosten 1120

rolstoelen en  braces 196

saldowinst (incl reserves) 27827 8747

Totaal 53214 16894 53214 16894

25387,79
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4.  Toekomst 
 

Het ambassadeurschap is een succesformule gebleken. Qua fondswerving gaat de 

focus in 2019 daarom nog meer naar het idee van ambassadeurschap. Dat 

betekent mensen en organisaties enthousiast maken dat zij zich persoonlijk gaan 

inzetten voor het realiseren van onze gezamenlijke visie en missie en de 

fondswerving. Hierdoor proberen we meer volume en betrokkenheid te creëren.  

De kosten in Nepal met betrekking tot (de selectie en distributie van) 

scholarhips zijn gestegen. Zolang deze kosten gedekt kunnen worden door een 

mogelijk koersvoordeel verwachten wij nog steeds voldoende dekking uit de 

bijdrage van € 70,-- per scholarship.  

 

In 2019 zal er speciale aandacht zijn voor de ‘disabled children’ (kinderen met 

een handicap) en meer maatwerk geleverd worden bijvoorbeeld ten aanzien van 

meisjes of speciale regionale behoeften zoals regenlaarzen i.p.v. schoenen naar 

school. Zo kunnen ook zij naar school en deelnemen aan de maatschappij. Voor 

geselecteerde leerlingen zal ook het tweede schooljaar worden gesponsord. 

 

De stichting H4oN zal in 2019 vrienden, collega's en familie onder andere via 

website en Facebook aanmoedigen om zich te committeren aan hun doelen. De 

verwachting voor 2019 is dat er ongeveer 500 scholarships kunnen worden 

toegekend. Dat kan in 2019 niet in een keer gerealiseerd worden. In mei 2019 zal 

er daarom een sponsorreis naar Nepal plaatsvinden naar Listikot (met de 

sponsoren uit Aalsmeer) en Kagati. In oktober en november 2019 zal de tweede 

sponsorreis plaatsvinden. 

 

 

 


