Nieuwsbrief mei
Organisatiestructuur

Deze nieuwsbrief heeft een ander karakter dan alle andere nieuwsbrieven tot nu
toe. We nemen jullie mee in de organisatievorm zoals die langzaamaan ontstaat in
Nepal als gevolg van een professionaliseringsslag die Nepali Children maakt in
zowel Nederland als in Nepal. Nepali Children werkt samen met een Nepalese
partnerorganisatie. Dit is noodzakelijk omdat in Nepal buitenlandse stichtingen
geen maatschappelijk werk mogen doen. Wanneer zij toch Nepali wil helpen moet
dat altijd via een Nepalese partnerorganisatie. Om deze reden heeft ons
bestuurslid Bodharaj het bedrijf Nepali Children Hostel opgericht eind 2019. Het
was de makkelijkste en snelste manier om de toenmalige vier kinderen in ons
hostel een veilig onderkomen te geven. Maar een bedrijf past niet in de visie van
Nepali Children omdat een bedrijf meestal een winstoogmerk heeft. Vanuit deze
situatie hebben we onderzocht wat een geschikte organisatievorm is. Er waren
twee keuzes: een non profit distribution organisation of een NGO (non
governmental organisation; stichting). Na het nodige speurwerk bleek een non
profit distribution organisation de beste keuze. Dit is een organisatievorm waarin
de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in diensten. Het is een veelgebruikte
bedrijfsvorm waarbij minder papierwerk komt kijken dan bij een NGO.
Het heeft nog meer voordelen: je kiest een bestuur van 5 leden met onbeperkte
zittingsduur. In een land waarbij vooral gewerkt wordt met je sociale netwerk, is
dit een praktische keuze. Registratie kan in enkele weken geregeld worden. Nepali
en buitenlanders kunnen donaties geven. Registratie bij de Social Welfare Council
is mogelijk zodat er geld uit het buitenland ontvangen kan worden. Wanneer ook
een aanvullende registratie bij Social Welfare Council is geregeld, staat zij de
organisatie met raad en daad bij. Met name in ernstige situaties, zoals
bijvoorbeeld een dreigend faillissement, is dit erg belangrijk omdat de overheid
dan haar verantwoordelijkheid neemt om het maatschappelijk werk voort te
zetten. Op deze manier is continuïteit gewaarborgd.
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Jana Hitaishi
De partnerorganisatie
De Nepalese partnerorganisatie van Nepali Children
is ondertussen geregistreerd en opereert onder de
naam Jana Hitaishi. Jana Hitaishi betekent: het verrichten van maatschappelijk werk vanuit het hart.
Na de lockdown zullen de laatste twee stappen worden gezet om alle formaliteiten af te ronden.
Enerzijds zal het bedrijf Nepali Children Hostel worden beëindigd, en het hostel wordt ondergebracht
in Jana Hitaishi. Anderzijds moet de registratie bij Social Welfare Council nog geregeld worden. Voor
Bodharaj heeft het nog een ander bijkomend voordeel: de verantwoordelijkheden voor de kinderen
en alle projecten worden gedeeld met vier andere bestuursleden. Hij staat er dus niet meer alleen
voor. Bodharaj heeft een bijzonder team van bestuursleden geregeld: Laxmi (vrouw, 42 jaar) heeft
een groot maatschappelijk netwerk, heeft op een gezondheidspost gewerkt en werkt nu voor de
gemeente . Bina (vrouw, 36 jaar) werkt ook nog voor een Amerikaanse organisatie en is docent op
Ambika overheidsschool. Rajesh (man, 32 jaar) werkt in de toeristenbranche en probeert altijd
mensen te helpen. Mizou (man, 38 jaar) is zich gaan realiseren wat echt belangrijk is in het leven
nadat hij heel ernstig ziek is geweest. Bodharaj (man, 35 jaar) is de voorzitter van Jana Hitaishi. Het
werken met Jana Hitaishi brengt Nepali Children weer een stapje dichter bij haar doelen: Nepali
Children faciliteert, maar het werk moet gedaan worden door Nepali volgens de Nepalese
opvattingen. Van Nepali, voor Nepali. Formeel betekent dit dat alle bewustwordingsprojecten en ook
het Nepali Children Hostel volledig onder verantwoordelijkheid vallen van Jana Hitaishi. Jolanda heeft
in Nepal een ondersteunende rol en Nepali Children managet de financiën. Een logisch gevolg is dat
de financiële boekhouding van Nepali Children eenvoudig wordt. Zij verzamelt het geld voor een
project. Wanneer de inzameling is afgerond, wordt het geld getransporteerd naar Jana Hitaishi. Jana
Hitaishi legt vervolgens aan Nepali Children verantwoording af hoe het geld is besteed of dat het nog
op een bankrekening staat. In 2021 doen we dit op deze manier vooralsnog alleen voor ons
lunchproject. Met de opgedane ervaringen gaan we het implementeren voor alle projecten.

