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1. Voorwoord
Het zal niemand zijn ontgaan dat het Coronavirus ‘Covid 19’ vanuit China over de hele
wereld is verspreid.
In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gediagnostiseerd en
het aantal besmettingen en slachtoffers heeft zich de afgelopen maanden fors
uitgebreid en het persoonlijk en economisch scenario is voor velen zeer zorgwekkend.
Ook in Nepal is sinds 24 maart een complete lockdown afgekondigd. Uiteraard heeft
dat ook voor ons een grote impact. Het Down Syndrome Daycare Center heeft
voorlopig de deuren moeten sluiten, maar desondanks vindt er ondersteuning van de
kinderen plaats op afstand. Ook een bezoek aan Nepal van onze Co-partner is
gecanceld.
Hopelijk kunnen we alles weer opstarten als de situatie is gestabiliseerd.
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Uiteraard houden wij alle ontwikkelingen zelf nauwlettend in de gaten en zullen jullie
op de hoogte houden via onze website en Facebookpagina.
Terwijl ik alweer ons vierde jaarverslag aan het schrijven ben realiseer ik me des te
meer hoe snel de tijd gaat en ook dat het goed is om terug te blikken op wat het
afgelopen jaar ons als Stichting heeft gebracht.
We kunnen wederom terugzien op een succesvol 2019, zowel ten aanzien van ons
financiële resultaat als op de ontwikkelingen in de samenwerking met Stichting
Rumahedi.
Op allerlei gebied liep het ons financieel voor de wind. Er was een forse verkoopwinst
van onze marktactiviteiten en ook de donaties en verschillende acties leverden veel
geld op. Dit resulteerde in een bestemmingsreserve van € 37.129! Zodoende konden
de projectvoorstellen voor 2020, die we van de Down Syndrome Society Nepal hadden
ontvangen, worden goedgekeurd.
Zonder de inzet van onze vrijwilligers en donateurs was dit niet mogelijk geweest.
Super bedankt!
Voor 2020 stonden er weer veel activiteiten gepland, zoals een bezoek van onze copartner in maart aan de projecten in Nepal, diverse markten en presentaties. Helaas
konden die geen doorgang vinden en zullen we de verdere ontwikkelingen in 2020
moeten afwachten. Hopelijk kunnen we in de loop van het jaar de draad weer
enthousiast oppakken.
Met jullie vertrouwen gaan we het komend jaar weer hard aan de slag ondanks dat
2020 plotseling een heel andere wending heeft gekregen.
Sint Laurens, mei 2020
Sjef van den Broek, voorzitter

2. Bestuur en organisatie
De samenstelling van het bestuur is in 2019 wederom ongewijzigd gebleven. Anja
Meerman (penningmeester en secretaris), Sjef van den Broek (voorzitter) en de
adviseurs Heleen van Vlaardingen en Toob Meerman. John Koolwijk stond weer garant
om ons financiële jaarverslag tot een goed einde te brengen; Later in het jaarverslag
leest u hier meer over.
Het bestuur kwam in 2019, 4 keer in vergadering bijeen. Tussentijds werd veelvuldig
informeel met elkaar overlegd.
Daarnaast werden gedurende het jaar regelmatig nieuwsitems geplaatst op de
website (www.projecteninnepal.nl) en op de Facebookpagina
(www.facebook.com/projecteninnepal).
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3. Project Down Syndrome Society Nepal
Na ons bezoek in februari aan het daycare center is het aantal kinderen in de opvang
uitgebreid naar 35.
Ter ondersteuning van de hygiënische menstruatie-kit is er door de leiding van het
daycare center een handboek gemaakt ter voorlichting aan moeders en meisjes. Het
heeft lang geduurd om dit handboek te ontwikkelen, omdat deze kwestie in Nepal
gevoelig ligt en de woordkeuze en benadering met de nodige voorzichtigheid gekozen
moet worden. Naast dit handboek bevat de hygiëne kit een doos met
maandverbanden, handdoek, zeep en papieren zakjes.
Er zijn tevens begeleidingsprogramma‘s gestart die zeer nuttig zijn voor ouders die
hulp zoeken om het handicap van hun kind te begrijpen en de juiste begeleiding voor
zorg en verdere training te kiezen.
Een van de pupillen, Pradesh, werkt nog steeds in de coffeeshop. Hij heeft het erg
naar zijn zin op zijn werkplek. Dit jaar zijn twee oudere pupillen weer op cursus
geweest, er wordt nu gezocht naar een arbeidsplaats. Heel goed nieuws, want juist
die acceptatie is tenslotte het doel wat je wil bereiken.
Leeza komt al jaren met veel plezier bij het dagopvangcentrum van DSSN in
Kathmandu. Door haar spasme is zij aan een rolstoel gekluisterd. Sjef en Heleen
hadden tijdens hun bezoek aan DSSN in maart 2019 gezien dat deze rolstoel totaal
niet aangepast is aan haar beperkingen. Een nieuwe rolstoel voor Leeza is volledig
gesponsord en is augustus 2019 aan haar gegeven!
Ook voor 2020 hebben we de financiële steun aan het Daycare Down Syndrome
Center toegezegd zodat behalve de dagelijkse opvang ook het hygiëne programma, de
fysiotherapie, de muziek- en danstherapie en de logopedie gewaarborgd zijn.

4. Overige gerealiseerde projecten
Het bestuur van Stichting Projecten in Nepal (SPIN) en Stichting Rumahedi hebben
hun samenwerking in 2019 verder uitgebreid in de vorm van financiële ondersteuning
van een aantal nieuwe projecten.
Het eerste project is een centrum voor kinderen met een lichamelijk en geestelijke
beperking in het plaatsje Bhaktapur. Hier werd met name voorzien in medische
hulpmiddelen (rolstoel, looprekjes, po-stoelen en ‘n loopband).
Tevens is de gezondheidspost Mahadevsthan uitgerust met apparatuur ter
vroegdiagnostiek van tbc en is het dagopvangcentrum Mulpani voor ouderen
opgeleverd in oktober.
Stichting Rumahedi heeft een samenwerkingsverband met de Lions Club of Nepal
Highlight, die op lokaal niveau verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze
projecten.
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Community Center Mulpani in Dhading
16 oktober j.l. was het zover, Arno van de Sande, als voorzitter van Stichting
Rumahedi, was ook namens ons aanwezig bij de opening van het Community Center.
Met deze officiële hand-over werd de in gebruik name een feit. Er is enorm hard
gewerkt aan dit mooie project door alle betrokkenen. Wij bedanken dan ook al onze
donateurs, Stichting Rumahedi, de Lions Club Nepal Highlight en de inwoners van
Mulpani. Samenwerking is het mooiste wat er is, zeker met dit als resultaat.

Hygiene Kit Program
In samenwerking met Stichting Rumahedi werden begin april wasbare hygiënekits
uitgedeeld aan 200 vrouwen en meisjes. De voorlichting voor al deze vrouwen werd
door de grootte van de groep in de buitenlucht gegeven. Natuurlijk is het geven van
voorlichting nodig voor het slagen van dit project. Al deze vrouwen hoeven vanaf
heden niet meer afgezonderd te leven tijdens hun menstruatie!
In oktober 2019 is er nog een pilot project met het wasbare maandverband gestart in
Bardia. Na de voorlichting en hygiënelessen zijn er 20 meisjes en vrouwen
geselecteerd. De Tharu meisjes kopen nu wegwerp maandverband wat ze eigenlijk
niet kunnen betalen en het zodoende niet hygiënisch gebruiken. Bovendien is het
slecht voor het milieu. De oudere vrouwen gebruiken veelal een sjaal tijdens de
periode. Voorjaar 2020 is er een evaluatie, daarna wordt er gekeken hoe dit project
een vervolg kan krijgen. In dit gebied, 15 uur rijden van Kathmandu, zijn er
nauwelijks hulpverleners werkzaam, zodat dit een enorme uitdaging is op het gebied
van gezondheidsvoorlichting!

Hunger Relief Program Brusbang
Begin oktober is er een voedsel uitdeling georganiseerd aan de bevolking van
Brusbang, o.a. rijst en linzen. Dit dorp ziet door heel veel water tekorten al jaren
achtereen hun oogst mislukken. Er is dan ook hongersnood! Stichting Projecten in
Nepal heeft i.s.m Stichting Rumahedi dit mogelijk gemaakt.
Ook hebben wij nog financieel bijgedragen aan een keyboard voor het neurologisch
dagcentrum Satparayas en aan het schooluniformenproject Shree Sthanpati Basic
School.

5. Fondsenwerving en promotie
In 2019 hebben wij door heel de provincie Zeeland op verschillende zomer-, goede
doelen- en Kerstmarkten gestaan, alwaar wij onze Nepalese producten ten bate van
onze projecten hebben verkocht. Tevens hebben wij voor verschillende organisaties
presentaties gehouden veelal gecombineerd met onze verkoop- activiteiten.
Ook de vele donaties en schenkingen hebben enorm bij gedragen om onze
doelstellingen voor 2019 te verwezenlijken. Wij willen dan ook iedereen hartelijk
bedanken! Daarnaast hebben wij veel hulp gekregen van onze vrijwilligers. Zij hebben
ons enorm geholpen om tot dit mooie resultaat te komen.
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6. Financieel overzicht en toelichting 2019
Balans
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Exploitatie
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Toelichting op financiële overzichten
Uit bovenstaande blijkt dat het jaar 2019 werd afgesloten met een
bestemmingsreserve van € 37.129. Een deel daarvan wordt in 2020 besteed aan de
ondersteuning van Down Syndrome Society Nepal in Kathmandu. Voor het resterende
bestemmingsvermogen, zoekt het bestuur passende nieuwe projecten. We hopen net
als in 2019 weer mooie projecten in samenwerking met Stichting Rumahedi te gaan
ondersteunen.
Er zijn niet te vermijden kosten geweest. Dit zijn bankkosten en een WA verzekering
(eventuele schade aan derden op markten). Dit alles voor een totaal bedrag van
€ 211. Dit bedrag is lager dan in 2018, omdat wij in 2019 alle marktkramen uit eigen
privémiddelen hebben betaald om onze Nepalese producten te verkopen. Om
voldoende aanbod van Nepalese producten te hebben zijn regelmatig rechtstreeks
inkopen gedaan. De verkoop van deze artikelen leverde het mooie bedrag op van
€ 10.660.
Het bestuur van Stichting Projecten in Nepal is dan ook heel tevreden over het jaar
2019.

7. Bezoek aan Nepal mei 2019
In februari 2019 hebben Heleen en Sjef een bezoek gebracht aan Nepal waarbij ze
o.a. het Down Syndrome Centrum in Kathmandu bezochten en in het dagcentrum
Satpraijas de ADL hulpmiddelen hebben overhandigd.
Een verslag hiervan is hier te lezen in onze 5e Nieuwsbrief van februari 2019.

Stichting Projecten in Nepal SPIN
IBAN: NL70RABO0309161851
www.projecteninnepal.nl
http://facebook.com/StichtingProjecteninNepal
projectennepal@zeelandnet.nl
Tel: 0113-213698 / 0118-634320

