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Voorwoord van de voorzitter
Namasté vrienden, graag willen we samen met jullie kort terugblikken op het
afgelopen jaar en vooruitkijken naar het volgend jaar. Dankzij de acties door
onze sponsors hebben we in 2019 556 kinderen en ouders kunnen helpen. Een
fantastisch resultaat! We hebben hiermee deze kinderen een kans op een betere
toekomst kunnen geven.
Daarnaast hebben we samen met leraren, landeigenaren alsmede lokale
organisaties de onderwijs-gerelateerde plaatselijke situatie en levende
hulpvragen in kaart gebracht. Wij hebben ook dit jaar de scholen en leerlingen
wederom effectief én duurzaam kunnen ondersteunen door middel van cursussen,
maaltijden en schoolmateriaal.
Ook in de toekomst willen wij duurzaam ondersteunen opdat de dorpen en
kinderen zoveel mogelijk zelfstandig zich verder kunnen ontwikkelen en voorzien
in hun eigen behoeften.
De ideeën en plannen voor 2020 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 lokale NGO-partner in Nepal. Dit
omdat plaatselijke kennis onontbeerlijk is voor behoeftebepaling van donatiedoelen en het praktisch realiseren hiervan in Nepal. Hiertoe is met de Nepalese
organisatie (Himalayan Climate Initiative) een Memorandum of Understanding
(MoU) overeengekomen. Daarnaast werken wij sinds 2019 samen met onze lokale
vertegenwoordiger H4oN Sancha Tamang. Ook blijft de Vajra Academy Nepal
onze onderwijspartner.
De focus van onze stichting is zoveel mogelijk ‘needy kids’ toegang tot onderwijs
te geven en duurzaam te ondersteunen in behoefte van de lokale gemeenschap,
dit laatste in relatie tot de kwaliteit van het lokale onderwijs.
Voor de stichting is het belangrijk om goed zicht te houden op hoe effectief de
gelden ter plekke worden besteed. Jaarlijks zal daartoe 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 de
door henzelf ingebrachte scholarships uit te reiken aan de kinderen in de
afgelegen dorpjes in Nepal.
1.2

Activiteiten

Fondsverwerving
De doelstelling voor het jaar 2019 was het verkrijgen van sponsorgelden
waardoor we totaal 500 scholarships konden verstrekken. Zoals jullie hieronder
kunnen lezen is dat aantal dankzij onze sponsoren gehaald.
De stichting H4oN heeft vrienden, collega's, organisaties en familie, onder
andere via onze website en Facebook gevraagd om zich te committeren aan haar
doelen en projecten. Hierdoor hebben een groot aantal betrokken mensen en
organisaties gedoneerd. Er zijn ook belangrijke ambassadeurs geweest, die een
aantal bijzondere sponsoracties hebben opgestart;
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•

•

•
•

•

Twee enthousiaste sponsors hebben samen met vrienden en familie door
middel van allerlei hartverwarmende acties (zoals met kerstmarkt,
kerstzang, persoonlijke brieven, kaarten en kerstbrood verkoop,
honingspotjes verkoop, diners,....) € 18.000,- aan donaties binnengehaald.
Vanuit diverse initiatieven van inwoners uit de gemeente Aalsmeer,
waaronder een concert, de kerstmarkt, is meer dan € 2.100,binnengehaald. Dat bedrag is verdubbeld door de OSA. Inwoners van
Aalsmeer zetten zich de afgelopen jaren al in voor de kinderen uit Nepal.
De leden van de bijenvereniging hebben het bijenproject bij de Vajra
Academy Nepal royaal financieel ondersteund.
Voor de dekking van het voedselproject Dhading zijn zowel een betrokken
inwoner uit Aalsmeer, een hotelschool alsmede Rotary Voorhout, succesvol
aan de slag gegaan, o.a. met een benefietdiner.
Er zijn enkele grote sponsors die hebben aangegeven liever niet met naam
genoemd te worden. Niettemin zijn we hun zeer erkentelijk voor de veelal
structurele bijdrage.

Nb. Een aantal van de sponsors hebben zelf de door hun gesponsorde
schoolpakketten naar Nepal gebracht.
Besteding
Door middel van een scholarship (schoolpakket) wordt een kind de mogelijkheid
geboden om onderwijs te volgen. In 2019 zijn door onze stichting de genoemde
556 scholarships en allerlei schoolmateriaal naar Kagati, Dhading, Listikot en
Bara in Nepal gebracht:
Kagati
Dit dorp is erg arm. Veel mensen zijn van hun werk afhankelijk in de
afvalverwerking. Men woont letterlijk om de hoek van de afvalberg van
Kathmandu. We zagen daar veel verstoten moeders, kind-huwelijken, polygamie
en armoede. Kortom, uitzichtloosheid. We hebben 100 kinderen in Kagati
gelukkig mogen maken met een schoolpakket. Tevens hebben we kunnen
ondersteunen met leesmateriaal voor een startende bibliotheek.
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Dhading
Dhading is een afgelegen gebied waar wij voor de lokale bevolking de eerste
buitenlanders waren die ze ontmoetten. Hier wonen nog traditionele stammen,
het is een sterk geïsoleerd volk wat in de bossen leeft. We hebben hier 123
kinderen kunnen helpen met een schoolpakket. Voor de meesten was het voor het
eerst in hun leven dat ze een complete kledingset en schoenen kregen. Daarnaast
een schoolmaaltijd voor de rest van het schooljaar omdat dat de kinderen helpt
om überhaupt naar school te mogen gaan (het meal/voedselproject). Samen met
ouders, leraren, landeigenaren en onderwijs-officials hebben we een mooi
voedselproject kunnen ontwikkelen. Dit bestond uit naast het leveren van een
gasstel plus brandstof, kookgerei, bestek en servies, was er een ruim aanbod van
diverse gezonde ingrediënten voor de maaltijd/lunch.
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Listikot
Listikot is een afgelegen gebied in de bergen richting Tibet, nog steeds niet
helemaal hersteld van de aardbeving in 2015. We ondersteunen dit gebied al
jaren en dit jaar hebben we 107 kinderen kunnen helpen! Naast het brengen van
de scholarships in Listikot hebben aanwezige sponsors een praktische biologieles
verzorgd op de lokale school. Onderwerp was hoe duurzaam om te gaan met
plastic afval én het leren om zelf groenten te kweken. Samen met de kinderen
werden van oude plastic flessen kweekbakjes voor tomaten en zonnebloemen
gemaakt, die meteen in gebruik werden genomen.

Les in Listikot.

Bara
Bara ligt aan de grote weg tussen de grens van India en Kathmandu. Daar is
sprake van cement- en textielindustrie. De families werken uitsluitend in deze
fabrieken en hebben geen eigen land voor levensonderhoud. Het is een ongezond
woon- en leefklimaat, veel stof en vervuiling. Onze stichting heeft daar 226
kinderen kunnen helpen met een schoolpakket, alsmede leraren kunnen voorzien
van lesmateriaal.
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De watertank was kapot gegaan waardoor er geen watervoorraad mogelijk was.
Water is ook nodig voor de toiletten daar. Hygiëne was hierdoor een probleem
geworden op de school. H4oN heeft daarom een nieuwe watertank gebracht en
geïnstalleerd.

Ouders werden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de feestelijke
uitreiking van het schoolpakket om commitment te verkrijgen.
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Bijenproject
Een speciaal project waar we een initiatief van ouders ondersteunen is het
experiment ‘Eco-imkeren’ op de Vajra Academy. De Vajra Academy is de eerste
officiële ecologische school in Nepal. Samen met de
directeur Udit Bhatta wordt met een lokale imker
een cursus imkeren gegeven. Er worden vijf kasten
door 25 leerlingen zelf gemaakt en geplaatst. De
kinderen worden vervolgens opgeleid in het houden
van bijen. Zij kunnen uiteindelijk de gewonnen honing
zelf verkopen. Met de opbrengst kunnen zij op hun
beurt dan weer een aantal andere schoolkinderen
steunen.
Beenbreuk
Op het schoolterrein van een school in Listikot is een van de jongste kinderen
gevallen en heeft daarbij zijn been op verschillende plekken gebroken. Vervoer
naar en behandeling in Kathmandu was noodzakelijk. De stichting heeft deze
kosten voor haar rekening genomen opdat het mogelijk is dat het kind niet
blijvend gehandicapt raakt en weer naar school kan.
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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 2019 uit de volgende personen:
Voorzitter
mevr. Irénke 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
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 2019 totaal 4 keer bijeen geweest.

3.

Jaarrekening

3.1

Donaties

Er is totaal € € 35.406,- aan donaties opgehaald. Geweldige grotere en kleinere
bedragen, welke allen erg welkom waren! Immers, elke bijdrage maakt de kans
groter op een betere toekomst van een schoolkind. Ook zijn er donaties in natura
of ten bate van de stichting zelf gedaan. Hieronder vallen de vele hand- en
spandiensten, zoals het maken van drukwerk, benzinekosten, vliegticket Nepal,
advies, telefoonkosten, bankkosten, talloze uren van fondswerving & vergaderen,
e.d.
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3.2 Lasten, algemene kosten
• De algemene kosten bestaan dit jaar o.a. uit postzegelkosten en
portokosten Daarnaast zijn er web- en hostingskosten,
bank(transfer)kosten en transportkosten.
• Ter herinnering krijgt elke donateur een Nepal-armbandje. Deze kosten
betaalt de stichting. Dit jaar was er voldoende voorraad aanwezig.
3.3
Voor
•
•

Bestedingen 2019
2019 is de keuze gevallen op:
Scholarships: er zijn 556 scholarships verstrekt;
Schoolsupport: watertank in Bara, leesboeken t.b.v. een startende
bibliotheek, ondersteunend lesmateriaal leraren, zaden, bijenproject,..
• Mealproject: een voedselproject met gasstellen, gasflessen, pannen, rijst,
kookmateriaal in Dhading.
• Een behandeling van een kind met een complexe beenbreuk op school in
Listikot.

De stichting heeft aldus, behalve sec schoolpakketten, meer onderwijs
gerelateerde hulpvragen ondersteund. Deze trend is vorig jaar ingezet en zet
zich voort in 2020.
Reserves (toelichting op balans):
• € 29.251,- betreft de uit te keren scholarships de komende jaren.
Saldo (toelichting op balans):
• Er is in 2019 € 2.142,- meer uitgegeven dan dat in 2019 binnengekomen
was aan donaties. Dat was mogelijk omdat we nog geld hadden van vorige
jaren.
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Balans 31-12-1019

Activa

Passiva
31-12-2019

Totaal

2019

2018

2019

rek courant ING
€ 2.078,00
zakelijke spaarrekening € 22.108,00
bonus spaarrekening
€ 4.291,00
kwartaal spaarrekening € 5.716,00
kasgeld
€ 85,00

€ 914
€ 14.607
€ 10.941
€ 9.217
€ 518

ev(bet+kas) € 4.200,00
reserves € 29.251,00
verpl. HCI
€ 827,00

€ 4.131
€ 32.065

activa

€ 36.196 passiva

€ 34.278,00

€ 36.196

€ 34.278,00

winst en verliesrekening 2019
lasten

Totaal

baten

2019
scholarships
€ 30.585
computer H4oNepal
€0
computers
€0
schoolsupport
€ 2.680
algemene kosten
€ 156
banktransferkosten buitenland€ 128
armbanden
hosting website
€ 197
bankkosten betalingsverkeer € 171
transportkosten
€ 1.554
mealproject Dhading
€ 1.758
rolstoelen, braces, e.d.
€0
operatie schoolkind
€ 320
saldowinst (incl reserves) -€ 2.142
€ 35.406

2018
€ 22.500
€ 515
€ 250
€ 343
€ 64
€ 123
€ 154
€ 89
€ 35
€ 1.120
€0
€ 196

koers 2019

37548,49

0.80

2018 startbalans 2017

€ 27.827
€ 53.214

algemene donaties
donaties R
donatie H
donatie L
donatie AH

2019
€ 35.406

2018
€ 8.927

€0
€0
€0
€0

€ 13.918
€ 24.035
€ 2.295
€ 4.040

€ 35.406

€ 53.214

€ 1.300

Jaarverslag H4oN – 2019

4.

Toekomst

Qua fondswerving gaat de focus in 2020 wederom vooral naar
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, ten behoeve van onderwijs en kinderen in Nepal.
Hierdoor proberen we meer volume en betrokkenheid te creëren.
In 2020 zal er nog meer aandacht zijn voor het dorp en de samenleving daar en
daardoor meer focus op maatwerk geleverd worden binnen de
scholen/gemeenschap. De focus is dus verschoven van toegang tot onderwijs
(kwantiteit, meer kinderen) naar de behoefte van de gemeenschap in relatie tot
de kwaliteit van het lokale onderwijs. Wij zullen duurzaam ondersteunen opdat
de dorpen en kinderen zoveel mogelijk zelfstandig zich verder kunnen
ontwikkelen en voorzien in hun eigen behoeften.
Ook zal er meer focus zijn op meisjes of speciale regionale behoeften zoals
regenlaarzen i.p.v. schoenen naar school. Met name leerlingen van de laatste twee
schooljaren worden gesponsord.
De stichting H4oN zal in 2020 vrienden, collega's, organisaties en familie onder
andere via website en Facebook aanmoedigen om zich wederom te committeren
aan de doelen. De verwachting voor 2020 is dat er ongeveer 200 scholarships
kunnen worden toegekend. Daarnaast een toename aan schoolsupport en
lesmateriaal.

