
Beleidsplan 2022

1



Inhoudsopgave

Inleiding................................................................................................................................................3
1 Algemene doelstelling (strategisch doel).....................................................................................4
2 Algemene uitgangspunten............................................................................................................5
3 Koerswijzigingen in 2020..............................................................................................................7
4 Specifieke projectdoelstellingen 2022..........................................................................................9
5 Administratieve doelen 2021.....................................................................................................12
6 Financiële visie............................................................................................................................13
7 Begroting....................................................................................................................................14
8 Samenwerking met andere stichtingen......................................................................................15
9 Huidig bestuur............................................................................................................................16
10 Beleidsverklaring bestuur...........................................................................................................18

2



Inleiding

Dit document is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Stichting Nepali Children. Voor het 
bestuur is dit onze leidraad in ons werk. Met het opstellen van dit document hebben wij als 
bestuur een aantal fundamentele dialogen gevoerd dat heeft geleid tot onderling begrip en een 
gezamenlijke en gedragen visie. Dit helpt in het maken van keuzes in het aanbieden van onze hulp.

In dit document staat in het eerste hoofdstuk onze algemene doelstelling beschreven. Bij de 
algemene uitgangspunten in dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze we de algemene 
doelstelling willen bereiken en waar wij voor staan. 

Onze projecten inclusief specifieke doelstellingen staan in hoofdstuk 4 beschreven. De 
werkelijkheid wijzigt in Nepal soms sneller dan dat we in Nederland plannen kunnen maken, maar 
het is een weergave van onze focus. In hoofdstuk 5 staat een aantal administratieve wijzigingen en 
doelen die bijdragen aan een steviger fundament van onze organisatie in Nepal. Dit draagt bij aan 
ons bestaansrecht en verhoogt de toekomstbestendigheid van ons werk aldaar. In hoofdstuk 6 en 7
zijn onze financiële visie en financiële gegevens terug te vinden.

We proberen waar mogelijk de samenwerking met andere stichtingen aan te gaan. Dit staat in 
hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 stelt het huidige bestuur zich voor en in hoofdstuk 10 staat onze 
beleidsverklaring.
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1 Algemene doelstelling (strategisch doel)
Het doel van Nepali Children is dat kansarme kinderen een mogelijkheid krijgen om naar school te 
gaan. In Nepal komt het regelmatig voor dat kinderen met financieel arme ouders te werk worden 
gesteld. Deze kinderen verrichten veelal fysiek zwaar werk en hebben geen mogelijkheid om 
scholing te volgen. Het gevolg is dat hun situatie niet verandert omdat ze analfabeet zijn en blijven.
Alles wat ze leren, leren ze van hun ouders of op hun werkadres. Ze blijven hetzelfde doen en 
denken niet na over een manier om het werk makkelijker  te maken. Daarnaast hebben ze geen 
mogelijkheid om een beroep te leren. Een studie kan een eerste stap zijn om hierin verandering te 
brengen.

Daarnaast is in Nepal een veilige omgeving om op te groeien helaas nog niet altijd gewoon. Zowel 
in de thuissituatie als op school komt het nog voor dat er fysiek wordt gestraft. Ook op het gebied 
van gezondheid en hygiëne is er nog een hoop te winnen. Al deze aspecten beïnvloeden de focus 
op leren.

Stichting Nepali Children zorgt op allerlei manieren voor deze kinderen. Wij initiëren en beheren 
projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast stimuleren we een veilig en 
gezond leefklimaat zodat het mogelijk wordt om te leren. 

Wij willen kinderen niet alleen in hun huidige situatie helpen, maar ook een basis geven voor hun 
toekomst.

De doelen van Nepali Children zijn:

 Zorgen voor persoonlijke ontwikkeling voor kinderen door middel van onderwijs en 
bewustwordingsprojecten

 Ondersteunen in een veilig en stabiel leefklimaat zodat leren mogelijk wordt

 Begeleiden van zwakkere gezinnen in de samenleving door zelfredzaamheid te stimuleren
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2 Algemene uitgangspunten

Nepali Children hanteert in al haar beslissingen de volgende uitgangspunten:

Compassie
Iedereen is bang om te lijden en streeft naar geluk. Maar wat is geluk? In elk geval is dit het 
bekommeren om het geluk van anderen ongeacht of ze vriend of vijand zijn. Alleen je eigen geluk 
nastreven en onverschillig staan tegenover anderen geeft op de lange termijn geen voldoening. 
Waar het om draait is altijd een volledige aanwezigheid in elk contact, de kleine dingen. Met een 
mooi woord is dat compassie; kunnen meeleven met anderen zonder dat het direct voordeel voor 
jezelf oplevert. Zonder dat je een tegenprestatie verwacht, probeer je de ander zo goed mogelijk te
helpen. Dit kan zijn door werkelijk iets voor iemand te doen of gewoon door een luisterend oor te 
bieden of aandacht te geven. De activiteiten voor Nepali Children zijn dan ook gericht op 
wederzijds vertrouwen en de meest brede vorm van samenwerking.

Altruïsme
Maar ons gedachtengoed gaat nog een stap verder en is samen te vatten in de term altruïsme. 
Evenals met compassie is de kern van altruïsme het onbaatzuchtig denken van het welzijn van 

anderen zonder daarbij na te denken over de gevolgen voor jezelf. Dat wil zeggen dat je aandacht 
hebt voor dieren, milieu, leefomstandigheden, mensen, religie en productieprocessen omdat alles 
wat je doet en denken invloed heeft op alles en iedereen. Altruïsme is volgens de bestuurders van 
Nepali Children een belangrijke voorwaarde om aan verbeteringen in de wereld te werken.

Eigen verantwoordelijkheid
Een ander belangrijk uitgangspunt is dat Nepali Children zoveel mogelijk samenwerkt met lokale 
partijen. Zij gelooft in de positieve werking van ondersteuning. Echter, dit zal goed kunnen 
uitwerken wanneer mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen in zowel de initiatiefase als in 
de beheerfase. 

Sociaal systeem
Kinderen maken een deel uit van een woongemeenschap. Zonder de ondersteuning van hun 
ouders en andere buurtgenoten zullen zij moeilijk in staat zijn nieuwe inzichten en opgedane 
kennis in de praktijk te brengen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat Nepali Children 
zich niet alleen richt op de kinderen maar op de hele gemeenschap. 

Van Nepali voor Nepali
Wij werken vanuit respect voor de Nepalese cultuur. Samen met Nepali voor Nepali. We werken 
dus direct samen met de Nepalese bevolking. Nepali redden zich immers ook zonder onze hulp, 
maar met onze interventie maken kinderen stappen in hun ontwikkeling dat uiteindelijk kan 
resulteren in meer welzijn en welvaart voor de hele gemeenschap.

Bodharaj Adhikari is bestuurslid van onze stichting. Hij is geboren en getogen in Hemja, vlakbij 
Pokhara, het gebied van waaruit Nepali Children opereert. Hij heeft een groot netwerk en is in alle 
opzichten een belangrijke steunpilaar voor het ontplooien van onze activiteiten. Hij is de oprichter 
van Nepali Children Hostel dat gefinancierd wordt door Nepali Children en is de voorzitter en 
oprichter van de Nepalese partner organisatie Jana Hitaihsi van Nepali Children.
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Duurzaamheid
Nepali Children heeft oog voor duurzaamheid. Duurzaamheid omvat meer dan het milieu:

 Sociale duurzaamheid: Sociale duurzaamheid is de duurzaamheid in relaties. Het uitgangspunt 
is daarbij dat mensen op elkaar rekenen en op elkaar bouwen op het moment dat zij elkaar 
kennen en begrijpen. De hechtheid in de Nepalese gemeenschap is de basis om moeilijkheden
te doorstaan en om bezittingen en schulden met elkaar te delen. 

 Financiële duurzaamheid: Financiële duurzaamheid geeft aan dat er een financieel gezond 
systeem is. Dit betekent dat mensen in hun financiële behoeften kunnen voorzien zonder dat 
daarbij gebruik wordt gemaakt van externe financieringsbronnen (leningen). Daarnaast 
streven wij ernaar om met donateurs een langdurige samenwerking aan te gaan.

 Ecologische duurzaamheid: Met een ecologische duurzaamheid wordt er optimaal gebruik 
gemaakt van natuurlijke hulpbronnen, zonder enige vorm van uitbuiting, zonder gebruik van 
chemicaliën en zonder verspilling. Dit betekent dat er vegetarisch wordt gegeten, lokaal 
verbouwde overwegend biologische producten worden gebruikt. 

 Gezondheid: het herstel van ziekten zal vooral gebeuren op basis van wijsheden die al heel 
lang bij de bevolking bekend zijn: kruiden en alternatieve geneeswijzen. Daarnaast zorgt 
Nepali Children in een aantal van haar projecten voor gevarieerd voeding waarin groente en 
fruit een wezenlijk onderdeel is. 
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3 Koerswijzigingen in 2020/2021

Evenals in 2021 zullen ook in 2022 de oorspronkelijke stichtingsdoelen niet gerealiseerd kunnen 
worden.

3.1 Helpen in de bergen

Het oorspronkelijke doel van Jolanda Bijl, oprichtster van Nepali Children, is om kinderen te helpen
die in afgelegen oorden wonen. Gebieden die moeilijk te bereiken zijn, waar toeristen niet komen, 
waar geen scholen zijn, waar kinderen in de voetsporen van hun ouders treden door gebrek aan 
alternatieve werkmogelijkheden en onderwijs en waar kinderarbeid gebruikelijk is. Door scholing 
aan te bieden krijgen deze kinderen een kans op een andere toekomst.

Na een uitgebreide besprekingen met het bestuur is voorlopig afgezien van dit doel omdat:

 Het veelal kleine woongemeenschappen betreft. Het opzetten van een onderwijssysteem is 
daardoor niet lonend. Voor een schooltje met weinig leerlingen is een volledige investering 
nodig in het gebouw en onderwijsmaterialen en docenten. De kosten per kind worden 
daardoor hoog.

 In Nepal komt het veelvuldig voor dat kinderen gescheiden van hun ouders opgroeien. 
Operationeel is het niet uitvoerbaar om dit te realiseren in de bergen.

 Het veel voorbereiding vraagt om een geschikte locatie te vinden. Dit onderzoek is duur door 
de reis- en verblijfskosten.

Wanneer we later besluiten toch in afgelegen oorden te gaan helpen, vraagt dit de nodige 
research. Gedacht kan worden aan Mid West en Far West regio’s. De praktische consequenties van 
deze hulp zullen vooraf goed geïnventariseerd moeten worden (reiskosten, reistijd, 
contactmogelijkheden, controlemogelijkheden).

3.2 Financieel onafhankelijk opereren van donateurs en banken

Tot 2020 is het uitgangspunt van Nepali Children geweest dat zij volledig zelfstandig haar 
basisactiviteiten financiert. Tot dat moment genereert het zomerprogramma in Nederland in 
combinatie met inkomsten middels het aanbieden van reizen elk jaar de inkomsten om alle 
activiteiten van Nepali Children weer een jaar voort te zetten. Daarnaast zijn er kortlopende 
projecten of eenmalige projecten die door middel van giften worden gefinancierd, maar niet de 
pijlers van de organisatie zijn.

Door Corona en de daaraan gekoppelde lockdown in Nepal is er veel veranderd. De 
inkomstenbronnen van het zomerprogramma zijn vanaf 2020 weggevallen. Jolanda Bijl kan vanaf 
dat moment niet naar Nederland komen en er zijn geen activiteiten toegestaan waar mensen in 
groepen samenkomen.
Ook de inkomsten die verkregen worden door het guesthouse (herberg) van Jolanda Bijl, de 
organisatie van reizen en het begeleiden van toeristen zijn weggevallen.
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Vanuit het uitgangspunt van financiële duurzaamheid is gezocht naar mogelijkheden om minder 
afhankelijk te zijn van donateurs. De oplossingen zijn:

1. Meestal geven donateurs geld voor een specifiek project. Voor elk project heeft Nepali Children
een fonds opgericht. Het geld dat in een fonds zit, wordt in Nepal op een spaarrekening gezet 
en daardoor ontvangt Nepali Children extra inkomsten door rente.

2. Voor het lunchproject en mondhygiëneproject zal gewerkt gaan worden met een basiskapitaal. 
Dit kapitaal wordt zelf niet gebruikt, maar alleen de inkomsten verkregen uit rente. Daardoor 
kan een project langdurig door blijven gaan, zonder dat er steeds een beroep moet worden 
gedaan op donateurs. Het zal enige jaren vergen om een voldoende basiskapitaal te hebben 
om uitsluitend de rente te gebruiken.

3.3 Regionale focus

Door historische gebeurtenissen zijn de activiteiten van Nepali Children verspreid over 
verschillende gebieden: Madanpur, Leknath, Begnas, Lovely Hill en Hemja.
Het doel van Nepali Children is om de volledige focus te richten op de gemeente Hemja. Dit is een 
langgerekte gemeente van 10 kilometer gesitueerd rondom de Baglung Marg Highway. Hiermee 
zijn wij in staat om onze projecten van dichtbij te kunnen volgen. Door meerdere projecten te 
sponsoren binnen een gemeente wordt Nepali Children beter zichtbaar en daarmee verhoogt het 
onze kansen op betrokkenheid vanuit de lokale gemeenschap. De historisch gegroeide contacten 
buiten Hemja zullen langzaamaan afgebouwd gaan worden.
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4 Specifieke projectdoelstellingen 2022

Onder auspiciën van Nepali Children organiseert de Non Sharing Profit Company Jana Hitaishi de 
volgende projecten:
1. Nepali Children Hostel  

Nepali Children Hostel is een veilige plaats voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. De 
leefsituatie van sommige kinderen is dusdanig dat zij het beste geholpen kunnen worden 
wanneer zij niet langer bij hun familie wonen. Deze kinderen kunnen een nieuw thuis vinden in
het hostel van Nepali Children zolang zij dat nodig hebben. Hier krijgen zij alle basisbehoeften: 
veiligheid, liefde, eten, scholing, dagelijks ritme, medische zorg, kleding. Deze ondersteuning 
bieden wij tot 18 jaar (tot klas 10 is afgerond).  

Doelstelling 2022
De doelstelling van Nepali Children is om aan het begin van het nieuwe schooljaar (april/mei) 
van 2022 uit te breiden van 12 naar 16 kinderen. Rond de Nederlandse zomervakantie vindt er 
nogmaals een uitbreiding plaats naar 19 kinderen.

Voorwaarden om uit te kunnen breiden zijn:
 Financiële zekerheid met contracten voor minimaal 2 jaar
 Voldoende woonruimte beschikbaar
 Voldoende personeel beschikbaar 

2. Sponsorkinderen  
Nepali Children sponsort sinds juni 2018 kinderen om naar school te gaan. Op de particuliere 
scholen New Leknath Public Academy in Leknath en Birani in Lovely Hill worden in 2021 
respectievelijk 7 en 2 kinderen gesponsord in bijdrage van hun schoolgeld. Vanaf het schooljaar
2020-2021 betalen de scholen voor hen het aanvullende benodigde schoolgeld zodat de 
kinderen schuldenvrij kunnen blijven studeren.

Op de overheidsschool Ambika School worden alle kosten met betrekking tot het volgen van 
onderwijs gesponsord door Nepali Children voor 9 kinderen. Sponsoring is mogelijk doordat 
een kind direct gekoppeld is aan een sponsor in Nederland.

Nepali Children richt zich op kinderen die qua leerprestaties bij de top vijf horen van hun klas 
en uit een economisch zwak milieu komen. De ervaring heeft geleerd dat het verminderen van 
de stress thuis en de stimulans om blijvend voor sponsorgeld in aanmerking te komen, de 
leerprestaties verbeteren en maakt dat het verzuim aanzienlijk verlaagt (kinderen worden 
minder thuis gehouden om te werken). Deze ondersteuning biedt zij totdat klas 10 is afgerond.

In 2021 is een aantal sponsorkinderen afgevallen doordat ze na de Corona schoolsluiting niet 
terug zijn gekeerd naar school of doordat sponsoren besloten hebben om niet langer te 
sponsoren. Het aantal sponsorkinderen is per 1  januari 2022 18 kinderen.

Doelstelling 2022 
Het aantal te sponsoren kinderen terug te brengen op het niveau van 2020, 25 kinderen. 
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3. Schoollunch fonds   
Een lunch is van essentieel belang omdat dit naast een positieve invloed op de gezondheid ook 
als belangrijk neveneffect heeft dat kinderen regelmatiger naar school komen en het verzuim 
daalt. Bij onze sponsoring gaan we uit van zelfredzaamheid van de school zelf. Dit houdt in dat 
wij als Nepali Children maximaal een bedrag sponsoren dat gelijk is aan het bedrag dat een 
school zelf investeert aan de lunch. Op Ambika school (Hemja) levert Nepali Children een 
bijdrage aan een dagelijkse gevarieerde en gezonde schoollunch voor ongeveer 400 kinderen.

Doelstelling 2022
De doelstelling van Nepali Children is om in 2022 onze steun uit te breiden naar een tweede 
school in de Hemja regio. 

4. Noodhulp  
Tijdens de humanitaire crisis veroorzaakt door preventieve Corona-maatregelen heeft Nepali 
Children financiële middelen verworven voor noodhulp. In samenwerking met de gemeente 
heeft zij gezinnen voorzien van voedselpakketten. Na beëindiging van deze noodhulp is er geld 
overgebleven. Vanaf 2022 zal dit geld in een fonds in Nepal worden gestort waarmee 
incidenteel gezinnen worden ondersteund.

Doelstelling 2022
Oprichten van een fonds waarbij vanuit de rente steun kan worden aangewend voor gezinnen 
in crisissituatie zodat aanvullende levensmiddelen gekocht kunnen worden met een maximum 
van zes keer per gezin per jaar.

5. Stimulering tanden poetsen onder kinderen  
Binnen het Nepali Children Dental Awareness Program wordt voorlichting gegeven door een 
vast team van medewerkers bestaande uit een tandarts, mondhygiëniste, en twee 
verpleegsters. Na klassikale informatie wordt er per klas geoefend. Aan het einde van de 
voorlichting worden er twee tandenborstels uitgedeeld: een om thuis te poetsen en de andere 
om op school na de schoolmaaltijd te poetsen. Na deze voorlichting blijft Nepali Children in 
contact met de school om ervoor zorg te dragen dat de afspraak met school om dagelijks te 
poetsen na de schoolmaaltijd, daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ook worden er regelmatig 
nieuwe tandenborstels en tandpasta op school uitgedeeld.

Doelstelling 2022 
Het continueren van ons Dental Awarness Program op Ambika school.

 Er wordt voor de laatste kleuterklas en de nieuwkomers in klas 1 tot 5 een 
voorlichtingsprogramma georganiseerd

 keer per jaar worden voor het poetsen op school nieuwe tandenborstels uitgedeeld

 maandelijks wordt er tandpasta uitgedeeld voor het poetsen na de lunch.

 Contact leggen met andere Nederlandse organisaties die dergelijke projecten ondersteunen
in Nepal.

6. Clean up program  
De natuur in grote delen van Nepal is flink vervuild en deze vervuiling neemt toe. Nepali gooien
verpakkingsmaterialen relatief makkelijk van zich af. Overal zie je afval liggen in de omgeving 
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waar ze zo trots op zijn. De natuur die ze zelfs dagelijks prijzen in hun volkslied.

Tegelijkertijd ergeren Nepali zich aan de vervuiling in hun omgeving. Mede door de 
gemakzuchtige volksaard neemt niemand initiatief om hierin verandering te brengen. Nepali 
Children wil zich inzetten om het bewustzijn te verhogen ten aanzien van het realiseren van 
een schone en gezonde leefomgeving.

Doelstellingen 2022 
De kinderen in het hostel op dit punt bewustmaken van het belang hiervan en in 
samenwerking met de gemeente, Ambika school, Youth Club een clean up programma te 
realiseren.

7. Engels taalprogramma op Ambika school  
Ambika in Hemja heeft de intentie om de leerlingen te ondersteunen in de Engelse taal maar 
de uitvoering blijft in gebreke. Ouders vinden het ook van belang om een English medium op 
school te hebben. Zij willen dat hun kinderen een beter leven hebben dan zijzelf en stimuleren 
dat ze goed onderwijs krijgen. Voor vervolgonderwijs en tal van beroepen is een beheersing 
van het Engels een noodzakelijke voorwaarde.

Doelstelling 2022
Bij interesse van vrijwilligers uit Nederland ondersteunen wij Ambika school om een 
kwaliteitsslag te maken. 
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5 Administratieve doelen 2021

Nepali Children groeit en groeit. Sinds haar vestiging in Pokhara, een goed team van Nepali voor 
het uitvoerende werk en een actief bestuur in Nederland, zijn haar acties weloverwogen en steeds 
beter onderbouwd. Dit maakt dat Nepali Children veel vertrouwen krijgt van zowel Nepali als 
Nederlanders en dat dit vertrouwen steeds verder groeit. Daardoor wordt zij steeds zichtbaarder, 
beschikt over een groter budget en kunnen er steeds meer projecten worden uitgevoerd.

Nepali Children vindt het belangrijk om alle activiteiten binnen het wettelijke kader van Nepal uit 
te voeren en dat de kinderen die opgevangen worden in Nepali Children Hostel ten alle tijden 
worden beschermd. Om een belangrijke stap hierin te maken is het noodzakelijk om Nepali 
Children Hostel pvt ltd onder wordt gebracht in onze Nepalese partnerorganisatie Jana Hitaishi.

Daarnaast zal in Nederland actie worden ondernomen dat Nepali Children blijft voldoen aan alle 
overheidseisen met betrekking tot een ANBI stichting.
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6 Financiële visie

In Nepal is de rente bij banken hoog (in 2021 minimaal 7%). Het is daardoor renderend om geld op 
een spaarrekening te zetten. Zo creëer  je een fonds.
De gedachte achter een fonds is dat een fonds zo groot is, dat de gelden in het fonds niet worden 
aangesproken. Oftewel, het basiskapitaal wordt niet gebruikt. Vanuit het fonds worden de rente 
opbrengsten gebruikt om activiteiten te betalen. Op deze manier creëer je een situatie dat 
projecten oneindig door kunnen gaan zonder dat een beroep wordt gedaan op donateurs. Jana 
Hitaishi kan daardoor volledig onafhankelijk van Nepali Children (en haar donateurs) de opgezette 
activiteit voortzetten.

Doelstelling 2022
Jana Hitaishi zal voor 3 nieuwe fondsen het geld beheren:

 de reservering van de gelden van het mondhygiëne project

 de reservering van de gelden van speelgoed

 bij voorkeur ook van Nepali Children Hostel wanneer zij is ondergebracht bij Jana Hitaishi.

De reserveringen van de gelden voor het lunchproject en sponsorkinderen zijn in 2021 
overgebracht naar Nepal. Dit zal gecontinueerd worden.
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7 Begroting

Code Omschrijving Euro

4720 Bankkosten 300
4730 Accountants- en administratiekosten 300

4750 Telefoon en internet 500
4760 Overige kantoorkosten 100
7020 Uitgaven NC Salarissen en onkostenvergoeding 6.000 
7030 Kosten voor Hostel en Hostel kinderen 22.800
7040 Kosten sponsor kinderen 3.750
7050 Kosten lunchproject 1.800
7060 Kosten Mondhygiëne project 285
7070 Besteding specifieke doeldonaties 2.000
7080 Kosten noodhulp 1.000

Totaal 38.835
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8 Samenwerking met andere stichtingen

Nepali Children vindt het belangrijk om waar mogelijk de samenwerking te zoeken met andere 
partijen die actief zijn op onze onderwerpen en/ of in ons werkgebied. Als organisaties kunnen we 
leren van elkaar, elkaar steunen en versterken. In 2021 is hiermee een start gemaakt door samen 
te werken met Stichting Nepal en Stichting Nepali Sambhanda.

Voor 2022 zal een aantal activiteiten worden uitgevoerd om met andere stichtingen ook te kunnen 
samenwerken:

 Het uitvoeren van een omgevingsanalyse uitvoeren om te ontdekken welke stichtingen er nog 
meer in ons werkgebied actief zijn.

 Het opstellen van een (concept) samenwerkingsovereenkomst. Doel hiervan is om bij een 
samenwerking heldere afspraken te maken over rechten en verplichtingen van betrokken 
partijen.
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9 Huidig bestuur

Het bestuur nu uit:
Migiel de Lange (voorzitter)
Migiel is organisatieadviseur en werkzaam bij Gasunie. Hij heeft uitgebreide ervaring in het 
inrichten en organiseren van bedrijven en het begeleiden van de ontwikkeling van individuen en 
teams. Daarnaast is hij meer dan 10 jaar actief geweest als vrijwilliger bij Amnesty Internationaal, 
waarvan hij 6 jaar als vertegenwoordiger in de Ledenraad heeft gezeten. Hij is drie keer in Nepal 
geweest en heeft een diepe band met het land.

Carolien Kuyper (penningmeester)
Carolien is sinds november 2018 aangetreden als bestuurslid. Zij heeft 35 jaar ervaring in de 
financiële dienstverlening in diverse management functies zowel in de lijn als ad interim project- 
en changemanager. Parallel daaraan is zij sinds 2008 actief als integraal leefstijl- en vitaliteitscoach.
Haar passie ligt in het begeleiden van organisaties en individuen bij het behalen van hun ambities 
en doelen waarbij efficiëntie, optimalisatie en aandacht voor personen voorop staat."

Martijn Akkermans (secretaris)
Martijn is sedert oktober 2016 gepensioneerd, maar zit alles behalve stil. In zijn werkzaam leven 
heeft hij 20 jaar ervaring opgebouwd in de jeugdhulpverlening, 12 jaar als zelfstandig ondernemer 
en 5 jaar als medewerker in de boekhandel. Als opa van 9 kleinkinderen blijft hij niet alleen jong 
van hart, maar ook dicht bij wat voor kinderen belangrijk is. Verder is hij nog actief als facilitair 
medewerker bij een gezondheidscentrum en administrateur bij een tandartspraktijk. Hij is 45 jaar 
lid van Amnesty International en ook een aantal jaren actief geweest voor deze organisatie als 
collectant.

Bodharaj Adhikari (algemeen lid)
Bodharaj is in 1985 geboren in Shuikhet, in het gebied waar Nepali Children actief is. Dit dorpje ligt 
16 km ten noorden van Pokhara. Vanaf zijn 17e is Bodharaj gids en dit is ook hoe hij Jolanda in 2015
ontmoette. Sinds zijn schooltijd is Bodharaj al betrokken bij maatschappelijke projecten. Zo was hij 
voorzitter van de lokale bibliotheek en deed hij vrijwilligerswerk in verschillende stichtingen. Zijn 
hart gaat uit naar kinderen helpen die hulp werkelijk heel hard nodig hebben.

Bodharaj heeft een fulltime job bij Nepali Children als manager van Nepali Children Hostel. Hij is de
oprichter van de Nepali Children partner organisatie Jana Hitaishi en eigenaar van Nepali Children 
Hostel. 
Hij werkt bij Nepali Children als gids wanneer je via Jolanda een reis boekt, is betrokken bij alle 
projecten van Nepali Children en staat Jolanda met raad en daad bij. Bodharaj heeft een breed 
netwerk in ons werkgebied en is de belangrijke pijler in onze samenwerking met de Nepali. 

Jolanda Bijl (oprichtster)
Jolanda heeft voor haar migratie in Nederland gewerkt in haar twee eigen ondernemingen. Sinds 
2015 woont zij in Nepal en vanaf 2018 is zij uitgeschreven uit Nederland. Haar ondernemingsgeest,
zien van mogelijkheden en gedrevenheid zijn eigenschappen die voor Nepali Children van 
essentieel belang zijn om de projecten in Nepal vorm te geven en te continueren.
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De werkdruk voor het bestuur is groot doordat zij behalve bestuurt ook uitvoerende 
werkzaamheden verricht. Daarom zal in 2022 actief gezocht worden naar mensen die de stichting 
op praktische wijze willen ondersteunen voor langere tijd.

Daarnaast zal op zoek gegaan worden naar personen die willen ondersteunen bij:

 fondsenwerving

 vernieuwen en onderhouden website

 opstellen marketingplan
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10 Beleidsverklaring bestuur

Nepali Children is officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ANBI stichting sinds 
december 2016. Er is sindsdien heel veel gebeurd zowel in Nederland als in Nepal.

Sinds 2020 is er een stabiel bestuur waarvan 3 bestuursleden in Nederland wonen en 2 
bestuursleden in Nepal, heeft zij in dit bedrijfsplan de koers vastgesteld voor de komende jaren.

Hiermee voldoet de stichting aan de eisen die de belastingdienst stelt aan een ANBI stichting, 
namelijk het publiceren van een beleidsplan voor de periode van minimaal een jaar.

Specifiek geeft de belastingdienst aan:
Om aangewezen te worden als ANBI gelden volgende voorwaarden:

 Nepali Children moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang 
dienen. Dit is de 90%-eis. Nepali Children besteedt de ingezamelde gelden nagenoeg geheel 
aan de ontwikkeling van kinderen door middel van bewustwordingsprojecten in hun 
leefomgeving, ondersteuning van hun educatie en het bieden van een veilige woonomgeving 
voor de economisch aller zwaksten.

 Nepali Children heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het 
algemeen belang dienen. 

 Nepali Children en de mensen die rechtstreeks bij haar betrokken zijn, voldoen aan de 
integriteitseisen. 

 Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van Nepali Children 
beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen 
meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling. 

 Nepali Children mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk
van de stichting. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 
Nepali Children mag wél vermogen aanhouden als er sprake is van: 

o vermogen dat als legaat (via een erfenis) of schenking is ontvangen 

o vermogen dat nodig is als middel om het doel van de ANBI te realiseren 
Bijvoorbeeld een eigen pand of opslagplaats voor hulpgoederen. 

o een redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden te 
waarborgen 

 De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden. 

 Nepali Children heeft een actueel beleidsplan. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop 
Nepali Children haar doelstelling wil bereiken. Het plan mag een meerjarig beleidsplan zijn, 
maar het moet in ieder geval inzicht geven in het komende jaar. 

 Nepali Children heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen. Deze zijn 
weergegeven op de website www.NepaliChildren.com.

 Geld dat overblijft na opheffing van Nepali Children wordt besteed aan een ANBI met een 
soortgelijk doel. 
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 Nepali Children voldoet aan de administratieve verplichtingen. Uit deze administratie moet ten
minste blijken:

o welke bedragen per beleidsbepaler zijn betaald aan onkostenvergoeding en vacatiegelden. 
Zo kan de belastingdienst beoordelen of de leden van het beleidsbepalend orgaan geen 
bovenmatige onkostenvergoedingen of vacatiegelden ontvangen. 

o welke kosten Nepali Children heeft gemaakt, zoals de beheerkosten. Zo kan de 
belastingdienst beoordelen of er een redelijke verhouding is tussen kosten en bestedingen. 

o wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de instelling.
Zo kan de belastingdienst de bestedingen van de ANBI beoordelen op het 
bestedingscriterium van een beperkt eigen vermogen. 

 Nepali Children publiceert specifieke gegevens op haar eigen website:

o naam van de instelling

o het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

o de contactgegevens van de instelling 

o een duidelijke beschrijving van de doelstelling

o de hoofdlijnen van het beleidsplan 

o de functie en namen van de bestuurders

o het beloningsbeleid

o een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 

o een financiële verantwoording. De financiële verantwoording gaat over ten minste het 
laatste boekjaar en moet bestaan uit:

 de balans 
 de staat van baten en lasten 
 een toelichting 

Hemja, januari 2022

Bestuurders:
Voorzitter: Migiel de Lange
Secretaris: Martijn Akkermans
Penningmeester: Carolien Kuyper
Algemeen bestuurder: Bodharaj Adhikari

Jolanda Bijl

19


	Inleiding
	1 Algemene doelstelling (strategisch doel)
	2 Algemene uitgangspunten
	3 Koerswijzigingen in 2020/2021
	3.1 Helpen in de bergen
	3.2 Financieel onafhankelijk opereren van donateurs en banken
	3.3 Regionale focus

	4 Specifieke projectdoelstellingen 2022
	5 Administratieve doelen 2021
	6 Financiële visie
	7 Begroting
	8 Samenwerking met andere stichtingen
	9 Huidig bestuur
	10 Beleidsverklaring bestuur

