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1. Voorwoord
Terwijl ik alweer ons zesde 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 waarin wereldwijd
voorzichtige versoepelingen t.a.v. Covid 19 zijn doorgevoerd.
We kunnen terugzien op een goed 2021, zeker vanwege ons positieve financiële
resultaat wat met name is behaald door de vele donaties die het verlies aan
marktinkomsten voor een aanzienlijk deel hebben gecompenseerd. Al met al
resulteerde dit in een bestemmingsreserve van € 33.876!
Zo konden de projectvoorstellen voor 2022 die we van de Down Syndrome Society
Nepal hadden ontvangen, worden goedgekeurd. Dit dankzij onze trouwe en nieuwe
donateurs. Super bedankt!
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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 medische
hulpmiddelen, voedselpakketten en watervoorzieningen. Zo hebben wij hen een klein
lichtpuntje kunnen bieden. Ook dank aan de Lions Club of Nepal Highlight of
Kathmandu die in Nepal het afgelopen jaar de gehele logistiek verzorgde.
Op dit moment (mei 2022) is er al weer ‘n maandverbandproject gerealiseerd op
enkele scholen.
Voor 2022 staan er in Nederland weer activiteiten gepland en zijn we kleinschalig
opgestart met enkele markten.
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, juni 2022
Sjef van den Broek, voorzitter

2. Bestuur en organisatie
De samenstelling van het bestuur is in 2021 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. Dit jaar konden we daar
gelukkig weer voor samenkomen. Later in het jaarverslag leest u hier meer over.
Het bestuur kwam in 2021, 2 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).

3. Project Down Syndrome Society Nepal
Na een lange periode van lockdown, waarin zoveel mogelijk de digitale lessen en
contacten zijn voortgezet, zijn zo rond eind oktober alle ouders en pupillen boven de
13 gevaccineerd tegen corona. Dit betekende dat de dagopvangactiviteiten na het
lichtfeest (Deepawali) weer opgestart zijn.
Voor dat lichtfeest hebben pupillen van het daycare center mooie kaarsen gemaakt en
verpakt voor de verkoop. Daar hebben ze erg veel plezier in gehad!
Na de heropening van het centrum zijn veel nieuwe kleine kinderen ingeschreven.
Binnen het opleidingsprogramma worden volgend jaar nieuwe projecten opgestart:
zoals een training voor jonge studenten om zelfvoorzienend en onafhankelijk te zijn.
Belangrijk is de voorzichtige stap van integratie in de arbeidsmarkt.
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In Pokhara, een stad op 200 km ten westen van Kathmandu werd een ‘oudergroep’
opgestart, zodat ook daar Down syndroom kinderen begeleid kunnen worden. Over
deze ‘dependance’ zullen we in 2022 meer informatie geven.
Naast deze activiteiten werden de reguliere programma’s in de dagopvang voortgezet.
Tevens werden er online lessen gegeven voor de kinderen die buiten de Kathmandu
vallei wonen, dit vanwege logistieke vervoersproblemen.
Op dit moment zijn de overeenkomsten voor 2022 al enige tijd geleden getekend en
loopt het programma gelukkig weer als vanouds. Dus gezellig weer samenzijn in het
daycare centrum.
Ondanks alle beperkingen werd er ook hard gewerkt aan een klein handboek over
menstruatiehygiëne en pubertijd, wat begin 2022 zal verschijnen.

4. Overige gerealiseerde projecten
Febr. 2021: Er zijn 7 computers overgedragen aan de Shri Panchakanya Secondary
School in Walting. Het dorp Walting is bij ons nog bekend van enkele jaren terug toen
daar biogasinstallaties en toiletten zijn gebouwd. Ze zijn met een officieel "handover"
program uitgereikt; de organisatie en logistiek was weer in handen van de Lions Club
of Highlight Kathmandu. De computers werden tegelijkertijd geïnstalleerd zodat de
kinderen en de leraren er direct gebruik van konden maken. Voor de kinderen
betekent dit een enorme boost die hun tevens uit hun isolement haalt. Zeker met de
geldende Covid beperkingen is dit een mooie aanvulling op het onderwijs.
April 2021: Het waterproject Tripurasundari (district Dhading) is opgeleverd. Een
grote watertank voorziet het dorp van water, tevens is besloten om bij het
waterproject geen centraal tappunt aan te leggen, maar om elk huis te voorzien van
een eigen watertappunt. 85 bewoners zijn per huis voorzien van een betrouwbare
watervoorziening.
Juni 2021 Aanvraag voor medische noodhulp!
Het district ziekenhuis in Dhading, het Salyantar Health Care Center, Salbas Health
Post en Aginchowk Health Post waren door het schrikbarend toenemend aantal Covid
besmettingen met de Indiase variant in een noodsituatie beland. Er was een ernstig
tekort aan medische uitrusting, zoals chirurgische items, medicijnen,
beschermingsmiddelen en zuurstof generators. Het grootste probleem in de
ziekenhuizen en gezondheidscentra was het gebrek aan zuurstofcilinders en medicatie
voor de Covid infecties. Met spoed zijn, samen met Stichting Rumahedi, de zuurstof
en overige middelen geleverd aan deze gezondheidscentra en het ziekenhuis.
Juni 2021: Opnieuw aanvraag voor Covid hulpmiddelen voor gezondheidsposten in
dorpen in Nuwakot-, Kabhre- en Gorkadistrict. Vanwege deze Delta variant van het
Covid19 virus hebben wij deze voorzien van beschermingsmiddelen, zeep,
zuurstofgenerators en zelfs bedden. Vanwege veel landverschuivingen was
voorzichtigheid geboden en moesten de spullen het laatste stuk dan ook te voet
vervoerd worden.
Juni 2021: In Sindupalchok (Helambu) heeft de moesson veel schade aangericht.
Wegen waren verwoest, er was geen communicatie mogelijk en veel huizen waren
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beschadigd. Ook werden er 5 mensen vermist. Mensen in het dorp waren bang voor
nog meer water en daarmee gepaard gaande landverschuivingen. Zij sliepen buiten en
hebben gevraagd om dekens, zaklampen, licht op zonnecellen, zeep en klamboes.
Op 1 juli zijn de goederen uitgedeeld. De auto met goederen kon tot op 2 km van het
getroffen gebied komen. De dorpelingen werden gewaarschuwd en kwamen naar het
distributiepunt voor hun dekens, zeep e.d.
Juni 2021: Daycare Down Syndrome centrum. Vanwege de lockdown waren 20
families weer in de problemen gekomen en konden niet meer goed voorzien in de
aankoop van voeding, medicijnen en sanitaire producten. We hebben besloten om hen
financieel bij te staan voor de aankoop van medicijnen en voedsel etc. De selectie
heeft plaatsgevonden door Pramila die de dagelijkse leiding heeft van de dagopvang.
Juli 2021: Voedselproject Samakhusi Kathmandu. Helaas zat Nepal eind juni weer in
‘n volledige lockdown t.g.v. de Delta variant van Covid-19. De toestroom bij de
voedselbank in de Samakhusi wijk was daarom ontzettend toegenomen, waardoor er
weer een ernstig tekort aan basale voedingsmiddelen ontstond. Gelukkig konden wij
daar weer actie op ondernemen.

5. Fondsenwerving en promotie
Zoals bekend waren in 2021 ook alle zomer-, goede doelen- en Kerstmarkten in de
provincie Zeeland geannuleerd. Ondanks dat hebben we toch nog € 1175 aan
opbrengsten uit handverkoop kunnen bijschrijven.
Ook de vele donaties en schenkingen hebben enorm bijgedragen om onze
doelstellingen voor 2021 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 2021 werd afgesloten met een
bestemmingsreserve van € 33.876. Een deel daarvan wordt in 2022 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. In 2021 werden de volgende
projecten in samenwerking met Rumahedi Foundation uitgevoerd: Covid hulp in
verschillende plaatsen , waterproject in Tripurasundari, computers voor een school in
Walting en noodhulp na moesson overstromingen in Sindhupalchowk.
Voor een deel van de kosten voor de Covid hulp in 2021 hebben wij een eenmalige
externe sponsor gevonden.
In 2021 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. Toeristenmarkten zijn erin 2021 vanwege Covid niet geweest. Toch is er
met thuisverkoop, verkoop door derden in winkels en enkele keren na afloop van een
kerkdienst toch nog voor een bedrag van € 1175 aan Nepalese producten verkocht.
Het bestuur van Stichting Projecten in Nepal was blij dat er in 2021 zoveel acute hulp
in de vorm van voedsel en hulpmiddelen 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 heel goed gevoel terug op het jaar 2021.

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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