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Algemeen 
Stichting Nepali Children zet zich in voor kansarme Nepalese kinderen in Nepal. 
Onze doelen zijn: 

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

 Ondersteunen in een veilig en stabiel leefklimaat zodat leren mogelijk wordt; 
 Begeleiden van de economisch zwakkere gezinnen in de samenleving door zelfredzaamheid te 

stimuleren. 

Werkzaamheden & projecten 
Stichting Nepali Children focust met name op het ondersteunen van kansarme kinderen om hen goed 
onderwijs te bieden. Daarmee stimuleert Nepali Children de zelfredzaamheid van deze kinderen omdat een 
goede opleiding ervoor zorgt dat zij in de toekomst een grotere kans hebben op een goede baan en 
daarmee beter voor zichzelf kunnen zorgen. 
Indien noodzakelijk biedt Nepali Children kinderen ook een veilige en gezonde leefomgeving als dit bij hun 
ouders niet mogelijk is. Deze kinderen worden tijdens hun verblijf in Nepali Children Hostel naast het volgen 
van onderwijs ook gestimuleerd om structuur aan te brengen in hun leven en normen en waarden te leren 
als: respect en zorgen voor elkaar, eigen verantwoordelijkheid, compassie, beloftes nakomen, punctualiteit,  
etc. 

Projecten 
Naast de kernactiviteiten van Nepali Children (sponsoren van kinderen ten behoeve van onderwijs en Nepali 
Children Hostel), is er ook noodhulp verstrekt.

Noodhulp
Door dat de overheid langdurig een lockdown afkondigde om Corona te bestrijden, hadden veel mensen 
geen inkomen en geen voedsel. Nepali Children heeft in korte tijd 400 gezinnen gesteund voor 3-4 weken en
bijna 4000 mensen met een dag eten. De donaties die niet zijn besteed, zijn gereserveerd voor toekomstige 
noodsituaties.

Nepali Children Hostel
In 2020 is het aantal kinderen dat een veilig onderkomen heeft gevonden in het hostel toegenomen van 3 
naar 6. 

Sponsorkinderen
Omdat een aantal sponsorouders hun sponsoring door omstandigheden moesten staken is er voor de 
betrokken kinderen naar nieuwe sponsoren gezocht. Op dit moment sponsoren 17 sponsorouders totaal 22 
sponsorkinderen. Met de bijdrage van de sponsorouders wordt schoolgeld betaald, evenals schoolspullen en
schooluniformen. Tevens wordt een reserve opgebouwd omdat het schoolgeld exponentieel toeneemt 
naarmate de kinderen in hogere klassen zitten. De bijdrage door sponsorouders blijft ongewijzigd.

Lunchproject
Op twee scholen verzorgt Nepali Children dagelijks een gevarieerde en gezonde schoollunch. Naast een 
positieve invloed op de gezondheid heeft dit als belangrijk neveneffect dat kinderen meer regelmatig naar 
school komen en het verzuim daalt.

Dental Awareness Program
Op de scholen waar de lunch wordt verzorgd is voorlichting gegeven en zijn tandenborstels en tandpasta 
uitgedeeld. Deze activiteit wordt uitgevoerd ter stimulering van tandenpoetsen onder kinderen. 

Dahain actie
Elk jaar wordt tijdens het Dashain festival geld ingezameld voor een specifiek doel.
Dit jaar is er geld ingezameld voor speelgoed voor de kinderen van Nepali Children Hostel die als gevolg van
de lockdown veel thuis waren. Omdat het streefbedrag overtroffen werd heeft Nepali Children ook speelgoed
geschonken aan een crèche op dezelfde school waar ook andere projecten plaatsvinden dat het lerend 
vermogen en de motoriek van de kinderen stimuleert. De donaties die niet zijn besteed, zijn gereserveerd 
om het speelgoed in de toekomst te vervangen. 
Voor meer uitgebreide informatie over onze projecten en de voortgang daarvan kun je ons volgen op 
Facebook en Instagram.



Nepali Children informeert sponsors ook via een besloten Facebook groep en via een nieuwsbrief.
Daarnaast ontvangen de mensen die een kind sponsoren voor educatie een drie maandelijkse update.

Financiën 
In 2020 bedragen de baten in totaal € 31.838. Ten opzichte van 2019 is dit een toename van € 13.214. De 
toename in 2020 is vooral te danken aan grote donaties van OOM Holding, Happinez en Stichting Nepal en 
particuliere bijdragen ten behoeve van noodhulp. De actie van Happinez, om 10% van de omzet in haar 
webwinkel in de maand mei 2020, te doneren heeft eraan bijgedragen dat Nepali Children onder de 
aandacht kwam van nieuwe sponsoren. Hiermee heeft Nepali Children het wegvallen van de inkomsten uit 
haar belangrijkste fondsenwerf activiteit, de verkoop op braderieën in Nederland, ruim kunnen compenseren.

In 2020 is er een bedrag van € 14.599 uitgegeven aan het uitvoeren van de projecten:
Hostel (ca € 10.085), Noodhulp (ca. € 3.225) en € 1.289 aan de overige projecten. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat een aantal gebudgetteerde uitgaven zoals schoolgelden zijn verschoven
naar 2021 als gevolg van sluiting van de scholen door de lockdown en onzekerheden omtrent het te betalen 
schoolgeld. 
Omdat de financiële situatie dit toeliet heeft het bestuur besloten, oprichtster en lokaal verantwoordelijke, 
Jolanda Bijl met ingang van 2020 een onkostenvergoeding toe te kennen. 

Het bestuur vind het belangrijk de continuïteit van de projecten te waarborgen en de afhankelijkheid van 
sponsoren te reduceren. Dit is mogelijk door in Nepal fondsen op te richten waarbij het basiskapitaal niet 
wordt aangesproken maar alleen de rentes worden gebruikt in de projecten. In Nepal ligt het 
rentepercentage tussen de 6 – 10%. Het streven is dat de gelden in een projectfonds voor tenminste 2 jaar 
de projectuitvoering waarborgen.
Deze keuze is op de balans zichtbaar als reservering.

In Nepal in Hemja (Pokhara omgeving) zijn onze belangrijkste contactpersonen oprichtster van Stichting 
Nepali Children,Jolanda Bijl, en Bodharaj Adhikari. Zij managen alle activiteiten ter plaatse en leggen 
daarvoor verantwoording af aan het bestuur in Nederland. 

Verwachting 2021 
De projecten Nepali Hostel, Sponsorkinderen, lunchproject en dental awareness project op scholen zijn 
doorlopende projecten. De mate dat aan de laatste drie projecten vorm wordt gegeven is afhankelijk van de 
lockdown maatregelen. 


