Nieuwsbrief juli
Loslaten en afronden

Hoe is de situatie momenteel in Nepal?
Sinds een paar weken zijn de lockdown regels in ons district minder streng.
Dit betekent dat er geen straatverbod meer is, winkels langer open zijn en dat
er af en toe weer een bus rijdt. Het geeft een gevoel van opluchting en
bevrijding. Ook de diepe angstgevoelens om besmet te raken met Corona
worden daardoor minder.
We weten echter niet of het aantal COVID-19 besmettingen werkelijk is
afgenomen omdat het aantal PCR testen drastisch is verminderd. Ook gaan er
geluiden dat de versoepeling van maatregelingen alleen zijn genomen om de
overheid de kans te geven om belastingen te innen. De waarheid zal over een
paar maanden boven water komen.
Op dit moment hebben we in elk geval hoop dat de scholen over een week of
vijf weer open gaan. We hopen dit omdat de kinderen het lang thuiszitten en
alleen online lessen kunnen volgen helemaal zat zijn. Een normaal leven zal ze
goed doen.
Op dit moment dient zich een ander groot probleem aan: het regenseizoen is
begonnen.
De fikse buien of perioden van dagenlang regen geven veel overlast. De
rivieroevers kabbelen af en zorgen voor aardverschuivingen. Doordat de grond
onder de huizen ook wordt weggeslagen met de kracht van het water, zijn er al
heel wat huizen vernietigd. Mensen zijn daardoor dakloos geworden.
In Nepal kunnen mensen niet zwemmen en wanneer ze de woest kolkende rivier
proberen over te steken, gebeurt het nogal eens dat ze vallen en met het water
worden meegesleurd. Er zijn dan ook al heel wat mensen verdronken in de
afgelopen weken. Deze natuurrampen verschillen per regio.
In ons gebied, Pokhara – Hemja, treedt de rivier flink buiten zijn oevers,
zijn er verschillende aardverschuivingen maar
gelukkig nog geen menselijke slachtoffers.
Overigens hebben we de regen ook hard nodig.
Het is namelijk het seizoen dat we rijst planten
en rijst groeit alleen weelderig als het altijd
met de voeten in het water staat. Naast onze
moestuin hebben we ook een eigen rijstveld.
Een week hard werken levert een maand rijst
op voor Nepali Children hostel. Op de foto’s
zie je het resultaat van ons harde werk, de
nieuwe aanplant.
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Afronding financiële verslaglegging 2020
Een stichting met een ANBI status, een instelling met een algemeen beoogd nut waardoor donateurs een
belastingvoordeel kunnen ontvangen, heeft de verplichting om jaarlijks een sociaal jaarverslag en een
financieel jaarverslag te publiceren.
Het bestuur van Nepali Children probeert in deze publicaties een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat
ANBI Stichting Nepali Children doet en hoe haar geld wordt besteed.
Een hulp daarbij zijn fondsen. Een fonds is eigenlijk een spaarpot met een specifiek doel. Boekhoudkundig
heet dit een reservering; geld dat gereserveerd wordt voor het doel waarvoor het gegeven is. Geld dat
gereserveerd is in een fonds mag volgens de regels van de boekhouding niet voor andere projecten worden
aangewend.
Bijna alle reserveringen staan op de bankrekening van Nepali Children in Nederland.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de fondsen in Nepal worden beheerd omdat daar op dit moment 7,5 %
rente wordt gegeven op een spaarrekening. Dat past ook bij ons uitgangspunt van eigen
verantwoordelijkheid en zo lokaal mogelijk werken.
Als proef is het geld van het lunch project op de rekening van onze Nepalese partner organisatie in Nepal,
Jana Hitaishi gestort. Zij zorgt voor de uitvoering van de projecten. De gelden voor het lunch project
staan op een aparte rekening zodat het niet verward kan worden met andere uitgaven van Jana Hitaishi.
In maart 2021 heeft Jana Hitaishi hiervan Eur 750 geschonken aan Shree Ambika Secondary School die
een eigen fonds heeft opgericht (zie foto). Overigens heeft Jana Hitaishi nog twee bankrekeningen:
een voor de sponsorkinderen (kinderen die Nepali Children sponsort voor hun onderwijs) en voor Nepali
Children Hostel.
Reservering Fonds Hostel

Eur 5.858,60*

Reservering Fonds Sponsorkinderen

Eur 2.006,67*

Reservering Fonds lunch project

Eur 1.808,10*

Reservering Fonds Mondhygiëne project

Eur

284,30*

Reservering Fonds speelgoed

Eur

920,00*

Reservering Fonds Noodhulp

Eur 5.517,44*

De balans, volledige Winst en Verliesrekening per 31 december 2020 en een toelichting op het financiële
jaarverslag is ondertussen gepubliceerd op de website www.nepalichildren.com
*stand per 31 december 2020

