
 

 

 

 

Beste lezer, 

Ontzettend bedankt voor jouw 

bijdrage! Dankzij jou kunnen veel 

Nepalese kinderen geholpen worden. 

Namens het bestuur, 

Migiel de Lange  Voorzitter 

Carolien Kuyper  Penningmeester 

Martijn Akkermans Secretaris 

Bodharaj Adhikari Bestuurslid 

Jolanda Bijl  Bestuurslid 

 

 

Stichting Nepali Children 
NL22TRIO 0390 9111 94 

Ook sponsor worden? Kijk op: 
www.nepalichildren.com 

 

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag 
 

We zijn verheugd dat het financiële jaarverslag over 2021 afgerond is. Zowel 

de balans, winst en verlies rekening als de toelichting daarop zijn ondertussen 

gepubliceerd op de website. 

Het jaar 2021 is anders verlopen dan we hadden gehoopt. Met name door de 

invloed van Corona maatregelen zijn we minder actief geweest in de omgeving 

van het hostel.  

Ondertussen hebben steeds meer mensen last van de geringe inkomsten door 

werkeloosheid en de toenemende prijzen voor hun levensonderhoud. Daardoor 

hebben we dagelijks te maken met aanvragen voor het verblijf van kinderen in 

het hostel. Deze is ondertussen uitgegroeid tot vijftien kinderen die allemaal 

volledig worden gesponsord.  

Een belangrijke financiële ontwikkeling is de oprichting van fondsen in Nepal 

voor zowel het verzorgen van lunches op scholen als de sponsorkinderen. Een 

fonds is niets anders dan spaargeld op de bank. Voor het schoollunch gebruiken 

alleen de rente om uit te geven aan lunches (die op dit moment 12% is). Doordat 

in Corona-tijd niet al het geld is uitgegeven voor de kinderen die we sponsoren 

voor educatie, is ook hiervoor een fonds opgericht. Binnenkort zal er ook een 

fonds komen voor de kinderen in het hostel. 

 

 
 

 

 

 

Nieuwsbrief mei 



 
 
 

  

Sponsorbijdrage 
 

In 2019 opende Nepali Children Hostel haar deuren 

voor 3 kinderen. Het was de eerste stap van het 

verwezenlijken van de droom van Jolanda om kinderen 

in Nepal te helpen. De kosten voor deze kinderen 

werden gefinancierd door inkomsten die in de 

zomermaanden verdiend werden. 

En toen kwam er een lockdown. Inkomstenbronnen 

verdwenen en de ondertussen 6 kinderen in het hostel 

werden volledig ondersteund door sponsoren. Het 

ingeschatte sponsorbedrag werd ingeschat op € 100 

per maand. 

 

Na drie jaar, en ondertussen gegroeid naar 14 kinderen 

blijkt dit bedrag onvoldoende te zijn. Dit heeft een 

aantal duidelijke oorzaken. 

1. De geldontwaarding (inflatie) wordt niet 

doorberekend.  

2. De lockdown heeft ertoe geleid dat heel veel 

producten duurder zijn geworden. Bijvoorbeeld 

benzine 22%, rijst (wekelijks eten we 15 kilo 

rijst) 18 %, groenten (dagelijks eten we 4 kilo 

groenten) 30%. 

3. Nepali Children is ontwikkeld naar een 

professionele organisatie. Een logisch gevolg 

daarvan is dat de indirecte kosten (= kosten 

die niet direct gekoppeld zijn aan een project) 

zijn toegenomen. Voorbeelden van indirecte 

kosten zijn administratiekosten, computer 

software, internet- en website kosten, 

onkostenvergoeding voor Jolanda, salaris 

Bodharaj en de betaling van het visum van 

Jolanda. Alle kosten zijn logisch en tot stand 

gekomen op basis van bestuursbeslissingen. 

 

De volgende stap in onze professionalisering is dat we 

de operationele kosten niet meer betalen vanuit privé 

gelden maar doorberekenen aan de project-activiteiten 

in Nepal. We willen de winkel immers openhouden. Een 

grote en belangrijke stap. 

 

We zullen dit aan alle nieuwe sponsoren duidelijk 

communiceren. 

Voor de bestaande sponsoren zal er vanaf onze zijde 

niet gevraagd worden om meer te doneren. Maar om 

het exploitatietekort te verminderen is een bijdrage 

natuurlijk van harte welkom. 

 

 

 

 

Hoe werkt sponsoring van een kind in het hostel? 

Jouw sponsorbijdrage wordt besteed aan de 

kinderen die in Nepali Children Hostel wonen. 

Jouw bijdrage is een gemiddelde bijdrage berekend 

over drie jaar ervaring van de uitgaven. 

Gemiddeld impliceert dat de sponsoring voor een 

kind niet elke maand precies hetzelfde is.  

Als voorbeeld: Anu heeft de afgelopen maanden heel 

wat tandartsbezoeken afgelegd. Daardoor zijn de 

kosten voor haar deze maand hoger. Deze kosten 

worden betaald uit jullie gezamenlijke bijdrage. 

Misschien heeft jullie kind volgende maand extra 

financiële steun nodig. 

Een ander voorbeeld: Het nieuwe schoolseizoen is 

begonnen en Alisha past nog het schooluniform en 

trainingspak van vorig jaar. Daardoor zijn de kosten 

voor haar deze maand lager. 

Een derde voorbeeld: twee weken geleden is het 

nieuwe schooljaar begonnen. Daardoor is er deze 

maand heel veel geld besteed aan scholingskosten 

(schooluniform, schoenen, boeken, schriften, 

schrijfgerei). De komende twee maanden zal er geen 

geld worden besteed aan scholing. 

 

In de correspondentie over het reilen en zeilen van 

het hostel en Nepali Children, hebben we een 

algemene nieuwsbrief. Daarnaast ontvang je 

informatie over één kind, jouw sponsorkind. Jolanda 

probeert je elke drie maanden bij te praten, een 

video of foto’s te sturen, een mailtje of chat te 

sturen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oproep (dat je mag kopiëren en delen met iedereen die je lief is) 

Heb je altijd al willen samenwerken met een stichting? 

Nepali Children is een kleinschalige stichting die zich inzet voor kansarme kinderen zodat zij de mogelijkheid 

krijgen om naar school te gaan en zich elke dag geborgen voelen. Dit doet ze door kinderen te sponsoren voor 

school, kinderen te laten wonen in Nepali Children Hostel en bewustwordingsprojecten.  

Om de stichting te promoten, langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan en om inkomsten te werven komen 

Jolu Arati en Bodharaj Adhikari naar Nederland. Dit is gepland van 18 augustus tot 26 september. 

 

Wat gaan ze doen? 

▪ Geven van lezingen 

▪ Charity diner bij je thuis, koken voor een straatfeest 

▪ Kookworkshops begeleiden 

▪ Charity diner in restaurants 

Heb jij een locatie beschikbaar? Wil jij een gezellige avond met je familie, collega’s of vrienden? Wil je Nepalees 

leren koken? Wil jij Nepali Children in contact brengen met andere organisaties die maatschappelijk betrokken 

zijn? 

 

Neem hiervoor contact op met Jolu Arati. 

Website: www.nepalichildren.com 

E-mail:  jolanda@nepalichildren.com 

Whatsapp/Tel: +977 9869 19 15 14 

Facebook: Jolu Arati 

 

 

 

   Nepali Children komt naar Nederland 


