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Voorwoord van de voorzitter  

 

 

Namasté vrienden,  

Afgelopen jaar konden we weer, na een periode waarin we op afstand hebben 

ondersteund, ter plekke de distributie zelf verrichten en de monitoring van onze 

ondersteuning doen.  

Bijna 500 schoolkinderen hebben we in juni en december 2022 kunnen voorzien 

van schoolmateriaal en daarnaast hebben we lesmateriaal en sportspullen aan de 

scholen kunnen verstrekken. Dat waren emotionele momenten omdat we weer 

hebben kunnen zien dat we echt het verschil kunnen maken tussen naar school 

kunnen gaan of geen onderwijs kunnen genieten.  

Wij zijn verheugd dat wij kunnen mededelen dat wij in Action Nepal een nieuwe 

NGO partner hebben gevonden! Dat betekent dat wij de komende jaren kinderen 

en scholen volop kunnen ondersteunen! 

 

Hierna kun je lezen wat we in 2022 hebben kunnen realiseren. Plus…. alvast een 

vooruitblik op onze ambitieuze doelen in 2023. 

 

Irénke Meekma, 

Voorzitter 
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1.  Verslag van het bestuur 

1.1  Doel en focus Stichting Hart4onderwijsNepal (H4oN) 

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

• Door middel van fondsverwerving een duurzame 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. 

 

Onze belangrijkste partners zijn natuurlijk de kinderen, ouders, scholen en 

lokale en regionale instellingen. Voor het effectief besteden van donaties is het 

echter van wezenlijk belang dat de stichting H4oN een relatie bestendigt met 

een lokale NGO partner in Nepal, naast onze onderwijsadviseur en ons logistiek 

team. Dit omdat plaatselijke kennis onontbeerlijk is voor behoeftebepaling van 

donatie-doelen en het praktisch realiseren hiervan in Nepal. In 2022 hebben we 

via een Memorandum of Understanding (MoU) een duurzame partnerrelatie 

kunnen aangaan met de NGO Action Nepal. Daarnaast hebben we onze relaties 

met de vaste partners Udit Bhatta van de Vajra Academy Nepal en onze lokale 

projectleider Sancha Ram Tamang bestendigd. 

 

De focus van onze stichting is om zoveel mogelijk ‘needy kids’ in remote gebieden 

toegang tot goed onderwijs te geven en daarbij hebben wij speciale aandacht 

voor de kinderen in de hogere klassen. Dit omdat bij de jongvolwassenen het 

uitvalpercentage het hoogst is. Jongens en vooral meisjes kunnen zonder onze 

ondersteuning vaak de school niet afmaken.  

Hart4onderwijsNepal ondersteunt tevens een kwaliteitsslag van het onderwijs, 

dit in nauw overleg met de schooldocenten zelf.  

 

Voor de stichting is het belangrijk om goed zicht te houden op hoe effectief de 

gelden ter plekke worden besteed. Jaarlijks zal daartoe een bestuurs-

vertegenwoordiging ter plekke aanwezig zijn bij het uitreiken en monitoren 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.  

 

 

 

 



Jaarverslag H4oN – 2022 

 

   

5 

 

1.2  Activiteiten 

 

Fondswerving 

De stichting H4oN heeft aan vrienden, organisaties en familie gevraagd om zich 

te committeren aan haar doelen en projecten. Opnieuw hebben wij kunnen 

rekenen op een geweldige steun van donoren. Waarvoor dank! 

 

Activiteiten in 2022 

Wij zijn, zoals beloofd destijds, na de Covid periode direct weer naar Dhading en 

Bara gegaan. Daar hebben we bijna 500 schoolkinderen in 2022 in juni en in 

december kunnen helpen. In Juni hebben onze lokale partners, Sancha Tamang 

(projectleider logistiek) en Udit Bhatta (educatief adviseur en directeur Vajra 

Nepal), de selectie en distributie voor hun rekening genomen. In december zijn 

wij zelf aanwezig geweest. Er waren bij beide ceremonies weer vrolijke en 

ontroerende dansjes en natuurlijk ook weer plaatselijke politici die spraken over 

het belang van onderwijs. Daarnaast hebben we de scholen kunnen voorzien van 

les- en sportmateriaal alsmede eten (mealproject).  
 

We werden er weer in bevestigd dat de ene school zo heel anders is dan de 

andere. Wij denken daarom dat, na grondige inventarisatie, maatwerk per school, 

en misschien ook wel per klas nog steeds nodig is. Tegelijkertijd is 

differentiëren soms moeilijk omdat de cultuur er een is van gelijke 

ondersteuning. 
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Dhading  

In Dhading ging het totaal om 3 scholen en 160 kinderen. De leerkrachten en 

kinderen waren weer enorm blij met alle spullen en maakten er een waar feest 

van. We hebben hier ook veel individueel gesproken met leerkrachten. Sancha 

had ervoor gekozen om, vanuit het budget mealproject, voedsel uit het dorp aan 

de hoofdweg mee de bergen in te nemen. De school in Dhading zag er voor 

Nepalese begrippen verzorgd uit.  

 

 

 
 

 

Dat was ook aan de bibliotheekkasten te zien. Voor het Leesproject zijn de 

afgelopen jaren voor de drie Dhading-scholen 3 keer 400 (dunne) leesboekjes 

gekocht. Zij hadden al bibliotheek kasten en daar konden boeken in staan. We 

hebben ze ook in meerdere lokalen gezien en ze werden zo te zien goed gebruikt.  
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Bara  

Het was ook heel leuk om zelf de kinderen en leerkrachten in Bara weer terug te 

zien. En er was na ruim 3 jaar meteen weer vertrouwd contact.  

 

Wij hebben ter plekke rugzakken met schoolmateriaal aan 335 kinderen kunnen 

uitdelen. Alsmede sportspullen, voedsel en lesspullen zoals een LCD TV.  

 

We hadden een paar oude nieuwjaarskaarten 2021 van H4oN met foto’s van de 

schoolkinderen erop meegenomen en een juf viste een meisje die op een van de 

foto’s stond voor ons uit het publiek. We gaven haar een exemplaar en ze 

straalde van oor tot oor. Ze liet hem aan iedereen zien en hield de kaart de hele 

middag op haar hart. Het (oudere) meisje van de voorkant hadden we ook graag 

weer willen terugzien, maar zij was helaas die dag niet op school. Wij maken ons 

zorgen over vooral meisjes die ineens van school zijn.  

 

Dat we er een aantal jaar niet konden zijn is goed te merken. We schrokken een 

beetje van de algehele staat van de school en de bibliotheek aldaar. De ruimtes 

zijn koud en de daken lekken en de bibliotheek is daardoor niet goed 

onderhouden. Er is nu gelukkig wel – gammel - meubilair, er hangen whiteboards, 

de ruiten zitten in de ramen van het de ‘nieuwbouw’ en door ons in 2019 
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geschonken waterton staat fier op het dak. De extra lesmaterialen die we 

hebben uitgereikt zijn gelukkig goed in gebruik. Een van de scholen in Bara had 

een LCD TV met USB stick met lesinhoud gevraagd om beter en gevarieerder les 

te kunnen geven. 

Aan hun verzoek hebben we gehoor gegeven.  

 

 
 

  

Het belang van onze ondersteuning daar in samenwerking met lokale mensen is 

weer eens heel helder geworden. We zijn dan ook erg blij dat we via onze 

partners Udit Bhatta en Sancha Tamang aan onze scholen in Bara en Dhading 

schoolmateriaal, pennen, potloden en schriften, rugzakjes, sportspullen, voedsel 

en veel meer, hebben kunnen leveren. 
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2.  Organisatie 
 
De stichting Hart4onderwijsNepal is 9 mei 2017 opgericht en ingeschreven bij 

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

ANBI-status.  

 

Contactgegevens organisatie Stichting Hart4onderwijsNepal: 

info@hart4onderwijsnepal.nl 

www.hart4onderwijsnepal.nl 

Mobiel: +31653315694 

 

 

2.1  Bestuur & activiteiten 

Het bestuur bestaat sinds 2020 uit de volgende personen: 

Voorzitter     mevr. Irénke Meekma 

Secretaris / Penningmeester mevr. Petra Vosters 

Bestuurslid (plv. voorzitter) dhr. Pim Hattink 

Bestuurslid    dhr. Aart van Asperen 

Bestuurslid    dhr. Mark van Leeuwen 
 

http://www.hart4onderwijsnepal.nl/
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Wij danken hen voor hun enorme inzet voor de stichting.  

 

De structuur van de stichting is uitgebreid met een zelfstandige kascommissie. 

Alle bestuursleden en kascommissieleden zijn onafhankelijk en zij ontvangen 

geen salaris voor hun werkzaamheden. Het bestuur heeft in 2022 totaal vijf 

keer vergaderd. Daarnaast was er uiteraard regelmatig telefonisch- en 

mailcontact. 

 

In december 2022 is er een MoU afgesloten met Action Nepal. 

 
Action Nepal is a legally registered Nepalese non-profit organization, established in 2000 AD in 

Dhading with a view to develop the socio-economic status of Nepalese people especially residing 

in rural area. It has paid its especial attention to work with deprived and marginalized people of 

the country adopting the methods of optimum utilization of local resources and technology. 

Action Nepal envisions that a million people of Nepal will live their dignified life free from 

poverty, and have control over the resources to sustain their lives.  

 

Head Office: Neelkantha Municipality 03, Dhading, Nepal 

Phone: +977 010521012 

Coordination Office: Budanilkantha-8, Golfutar, Kathmandu, Nepal 

Administration Office - Dhading  Regd: 370/057 (Aug-2000) 

Social Welfare Council –Regd : 11214 (Aug-2000) 

PAN No. : 301667977 (Sep-2003) 
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Communicatie  

Onze website en Facebookpagina wordt goed bezocht. We hebben de actuele 

informatie en ontwikkelingen op de website en Facebookpagina regelmatig ge-

update. De communicatie genereert ook nieuwe contacten en sponsoren en daar 

zijn we heel blij mee.  
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3.  Jaarrekening 

3.1  Donaties 

Er is in totaal € 27.440,- aan donaties opgehaald. Dat is een fantastisch 

resultaat! Daarnaast zijn er weer donaties in natura gedaan ten bate van de 

algemene kosten van de stichting zelf. Hieronder vallen de vele hand- en 

spandiensten, zoals kascommissie advies, website/hosting kosten, 

telefoonkosten, bankkosten, talloze uren van fondswerving & vergaderen, e.d. 

3.2  Lasten, algemene kosten  

De algemene kosten van € 1.361,- bestaan dit jaar o.a. uit 

• Kerstkaarten, printer-, en portokosten. 

• Web- en hostingskosten en  

• Bancaire (w.o. transfer) kosten. 

3.3  Bestedingen 2022  

De stichting heeft wederom bredere onderwijs-gerelateerde hulpvragen 

ondersteund. De distributies van alle spullen zijn door ons lokaal support team 

uitgevoerd in samenwerking met bestuursleden. Voor 2022 is de keuze gevallen 

op:  

• Schoolspullen: er zijn schriften en pennen, lees- en lesboeken en 

rugzakken, geleverd aan verschillende scholen. Tevens vanuit het 

mealproject voedsel en kookspullen (€ 1.300,-). 

• Lessupport: Sportspullen en lesmateriaal (zoals een TV met USB stick en 

GEO materiaal).  

 

De distributiekosten hiervan bedroegen in 2022 totaal € 15.978. De gehanteerde koers  

voor 100 rps was in juni 2022 € 0,72 en in december 0,77. 

 

 
 

 

 

Winst en verliesrekening 2022

Lasten 2022 2021 Baten 2022 2021

Distributie school- en lesmateriaal € 15.978 € 7.036 Algemene donaties € 26.760 € 33.598

Algemene kosten € 1.361 € 874 Kas donatie € 680

Saldowinst (incl reserves) € 10.101 € 25.688

Totaal € 27.440 € 33.598 € 27.440 € 33.598
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3.4 Overige toelichting jaarrekening 2022  

 

De 2 posten Nepal kasgelden op de Balans Activa onderaan zijn liquide gelden  

die op 31-12-2022 in Nepal aanwezig waren. Er was namelijk ook cash geld meegenomen  

naar Nepal vanwege de onmogelijkheid om tijdelijk veel geld over te maken per bank.1 

De vooruitbetaalde kosten € 500,- (transitorische post) betreffen de fee van 

Sancha voor 2023 en zijn ook verwerkt in post 2 de passiva van de balans.   

 

 
 

Eigen vermogen: 

€ 8.000 betreft een gemaximaliseerd vangnet om aan lopende verplichtingen te voldoen.  

 

Vooruit ontvangen donaties:  

€ 65.254 betreft de uit te keren scholarships, lesmateriaal en overige 

ondersteuning in de komende jaren. We gaan in 2023 en verder een grote 

inhaalslag maken om de achterstand weg te werken.  

 

Het resultaat boekjaar 2022 van € 10.101 wordt in 2023 toegevoegd aan deze 

reserve. 

 

Saldo 2022. 

Het saldo op de bankrekening / kas bedroeg € 83.355 per 31 december 2022,  

Dit is dus inclusief vooruitbetaalde kosten € 500,- (transitorische post) van 2023.

 
 

 

 

 
1 De € 4.501,- Nepal cash Aart is teruggestort in begin 2023. 

 

 

 

 
 

Balans 31-12-2022

Activa Passiva

2022 2021 2022 2021

Rek courant ING € 5.838 € 4.228 EV € 8.000 € 8.000

Zakelijke spaarrekening  1 € 7.291 € 7.291 Vooruit ontv donaties € 65.254 € 65.244

Zakelijke spaarrekening  2 € 2.717 € 5.717 Resultaat boekjaar2022 € 10.101

Zakelijke spaarrekening  3 € 61.008 € 56.008

Nepal kleine kas Sancha € 1.500

Nepal cash Aart € 4.501

Vooruitbetaalde kosten fee 2023 € 500

Totaal € 83.355 € 73.244 € 83.355 € 73.244
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4.  Toekomst 
 

In 2023 kunnen wij gelukkig weer volop ondersteunen, dit omdat er weer een 

duurzame NGO partner in Nepal is! 

 

De ondersteuning is gericht op de behoefte van de gemeenschap. Belangrijk is 

dat de ondersteuning duurzaam is zodat de dorpen en kinderen zich zoveel 

mogelijk zelfstandig verder kunnen ontwikkelen en voorzien in hun eigen 

behoeften. Dit in relatie tot de verbeterde kwaliteit van het lokale onderwijs.  

 

Ondanks dat de behoefte aan ondersteuning voor alle leeftijden groot is, zal de 

stichting de komende 3 jaar specifiek aandacht en budget besteden aan 

scholarships van ‘the most needy‘ leerlingen van de laatste twee schooljaren / de 

hoogste klassen. Aan deze leerlingen wordt de garantie gegeven dat zij deze 

laatste jaren ondersteund worden opdat zij hun school kunnen afmaken. 

 

Daarnaast enkele speciale projecten in 2023: 

4.1  Project brede ontwikkeling 

Lokale bibliotheek in de afgelegen gebieden 

Dit project gaan we in 2023 opschalen naar meer locaties. 

 

4.2 Project ‘Summer Academy’ 

Bijscholingscursus voor de docenten  

Door omstandigheden waren wij in 2022  niet in staat om de bijscholingscursussen 

uit te voeren.  Docenten en het management van de scholen zijn een belangrijke 

hefboom in de maatschappelijke ontwikkeling en sociale veranderingen in Nepal. 

De laatste jaren merken we ook dat er dringend ondersteuning nodig is om de 

didactische- en vakinhoudelijke kwaliteit van het onderwijzend personeel te 

vergroten. Om alle doelen te realiseren, hebben we het project ‘Summer Academy’ 

opgezet. Voor en samen met de docenten van de school in Bara of Dhading zal een 

pilot georganiseerd worden in 2023/2024. 

 

4.3 Project ‘Khusi Mahuri, biologisch en groen’ 

Uniek ecologisch project in Nepal 

‘Khusi Mahuri’ oftewel ‘De Blije Bij!’’ Ooit begonnen met lessen en bijenkasten met 

als doel een andere en duurzame manier van het houden van bijen. Nu een project 

dat uitgroeit naar een vorm waarin verschillende elementen op het gebied van 
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natuur, biodiversiteit en duurzaamheid samenkomen. Waar aandacht voor klimaat 

een belangrijke plaats inneemt.  

In 2023 wordt een projectplan tezamen met lokale betrokkenen opgeleverd. 

 

5. Ten slotte 

 

Het is geweldig hoe jullie, onze sponsors en donateurs, afgelopen jaar op 

verschillende manieren hebben bijgedragen om voor al kinderen daadwerkelijk 

een verschil te kunnen maken. Een verschil tussen géén en een béétje kans op 

een betere toekomst.  

 

Waar we nu voor staan is om in 2023 onze plannen te laten uitmonden in 

realistische acties en flinke resultaten.  

 

We hopen dan ook komend jaar weer op jullie hulp te mogen rekenen, want alleen 

met elkaar kunnen we het mogelijk maken! 

 

 

 
 


