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1. Voorwoord

Terwijl ik alweer ons vijfde 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. Een jaar dat helaas nog wereldwijd 
beheerst werd door de Covid pandemie.
We kunnen terugzien op een bijzonder 2020, zowel ten aanzien van ons financiële 
resultaat als op het terugschalen van al onze marktactiviteiten. Dit laatste beperkte 
onze verkoopopbrengst tot € 768. Het resulteerde in een bestemmingsreserve van € 
33.222! Dit dankzij onze trouwe en nieuwe donateurs. Super bedankt!

Zodoende konden de projectvoorstellen voor 2021 die we van de Down Syndrome 
Society Nepal hadden ontvangen, worden goedgekeurd. 
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Het voelt goed dat we het afgelopen jaar, in prettige samenwerking met Stichting 
Rumahedi, veel mensen in Nepal hebben kunnen voorzien van voedselpakketten en zo
een klein lichtpuntje hebben kunnen bieden. Ook dank aan de Lions Club of Nepal 
Highlight Kathmandu die in Nepal het afgelopen jaar de gehele logistiek verzorgde.
Op dit moment (mei 2021) zijn er al weer 2 projecten gerealiseerd waaronder een 
groot waterproject in Tripurasundari.
Voor 2021 staan er in Nederland veel activiteiten gepland, maar waarschijnlijk kunnen
die slechts in beperkte mate doorgang vinden en zullen we de verdere ontwikkelingen 
in 2021 moeten afwachten. Hopelijk kunnen we toch nog voor enkele markten 
inschrijven.
Uiteraard houden wij alle ontwikkelingen zelf nauwlettend in de gaten en zullen jullie 
op de hoogte houden via onze website en Facebookpagina.

Met jullie vertrouwen gaan we het komend jaar weer aan de slag.

Sint Laurens, april 2021

Sjef van den Broek, voorzitter 

2. Bestuur en organisatie

De samenstelling van het bestuur is in 2020 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, echter dit jaar digitaal, 
dus op afstand; Later in het jaarverslag leest u hier meer over. 
Het bestuur kwam in 2020, 4 keer digitaal 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). 

3. Project Down Syndrome Society Nepal

Het Down Syndrome Center moest vanwege de lockdown op 24 maart de deuren 
sluiten. Er is toen een start gemaakt met ondersteuning op afstand.
Allereerst zijn de ouders via internet getraind om hun kinderen zelf beter te kunnen 
begeleiden en les te geven. Daarnaast kregen de kinderen online lessen in schrijven, 
rekenen, spraakles en bewegingsleer.
Soms werden er voor de jongste kinderen kleinschalige activiteiten georganiseerd op 
school.

Het afgelopen jaar waren er verschillende gezinnen die grote problemen hadden met 
de voedselvoorziening. We hebben toen besloten om een ‘Food Relief program’ 
(voedselhulpprogramma)op te zetten voor de ouders en kinderen van het Down 
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Syndrome Center. Met onze financiële steun en die van Rumahedi werden 45 
voedselpakketten (rijst+linzen+olie) uitgedeeld. Geweldig dat we met een 
gezamenlijke inspanning het leed konden verzachten!
Ondanks alle beperkingen werd er ook hard gewerkt aan een klein handboek over 
menstruatiehygiëne. 

4. Overige gerealiseerde projecten

Het bestuur van Stichting Projecten in Nepal (SPIN) en Stichting Rumahedi hebben 
hun samenwerking in 2020 verder uitgebreid in de vorm van financiële ondersteuning 
van een aantal nieuwe projecten. Gezien de Covid 19 situatie bestonden deze 
voornamelijk uit voedselhulp programma’s. 

Een verkorte opsomming: 
Voedseldistributie programma’s voor de JP School in Kathmandu, alsmede 
verschillende distributies in de arme wijken van Kathmandu, Kinderopvang Satpryas 
in Bahktapur, Snedi Kaakh in Lalitpur, Food aid in Samsi, Daycare center Down 
Syndrome Society. In totaal aan meer dan 200 individuen en nog eens 500 gezinnen.
Tevens zijn er nog projecten geweest voor gascilinders, hygiëne pakketten voor de 
Shree Rawal Danda Basic school, kleding en sportmateriaal voor andere scholen. Op 
onze website en Facebookpagina kunt u deze projecten terugvinden.

5. Fondsenwerving en promotie

Zoals bekend zijn in 2020 alle zomer-, goede doelen- en Kerstmarkten in de provincie 
Zeeland geannuleerd. Ondanks dat hebben we toch nog enige opbrengsten uit 
handverkoop kunnen bijschrijven.
Ook de vele donaties en schenkingen hebben enorm bijgedragen om onze 
doelstellingen voor 2020 tòch te verwezenlijken.
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6. Financieel overzicht en toelichting 2020

Balans
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Exploitatie
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Toelichting op financiële overzichten

Uit bovenstaande blijkt dat het jaar 2020 werd afgesloten met een 
bestemmingsreserve van € 33.222. Een deel daarvan wordt in 2021 besteed aan de 
ondersteuning van Down Syndrome Society  Nepal in Kathmandu. Voor het resterende
bestemmingsvermogen zoekt het bestuur passende nieuwe projecten. Dit zal veelal 
weer in samenwerking gaan met Rumahedi Foundation.  Werd er in 2020 t.g.v. Covid 
19 nog € 6475 aan voedselhulp uitgegeven, in 2021 hopen we weer veel andere  hulp 
(zoals computers, watertank en leidingen, maandverband enz) te bieden. 
Voor een deel van de kosten voor de voedselhulp in 2020 hebben wij een eenmalige 
externe sponsor gevonden. 

In 2020 zijn ook weer niet te vermijden kosten geweest, zoals bankkosten en een WA 
verzekering (eventuele schade aan derden op markten). Dit voor een totaal bedrag 
van € 217. Een bestelling van Nepalese producten van voor de lockdown in maart 
werd uiteindelijk in juli afgeleverd, maar de verkoop daarvan op  (toeristen)markten 
was er helaas niet. De totale verkoop van Nepalese producten was € 768, een klein 
bedrag in vergelijking met 2019. 
Het bestuur van Stichting Projecten in Nepal was blij dat er in 2020 zoveel  acute hulp
in de vorm van voedsel aan de bevolking van Nepal geboden kon worden. 
Mede door inkomsten van de (trouwe) donateurs en verschillende kerken  kon dit 
allemaal mogelijk gemaakt worden. Het bestuur van Stichting Projecten in Nepal kijkt 
dan ook met een goed gevoel terug op het jaar 2020. 
 

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