Nieuwsbrief oktober

Financieel jaarverslag

Beste vrienden van Nepal en Nepali Children!
Na het intensieve bezoek van bestuursleden Bodharaj en Jolanda in Nederland is
de draad weer opgepakt. Door de aanwezigheid van twee Belgische vrijwilligsters
genieten de kinderen in het hostel volop van alle aandacht. Er ligt wel een
periode achter ons met heel veel vakanties doordat in Nepal twee grote Hindoe
festivals zijn gevierd, Dashain en Tihar. In de volgende nieuwsbrief wordt daar
uitgebreid bij stilgestaan. In deze nieuwsbrief doen we jullie een aanbod voor
een bezoek aan Nepal, vertellen hoe de stichting professionaliseert en laten we
onze penningmeester aan het woord.

Beste lezer,
Ontzettend bedankt voor jouw
bijdrage! Dankzij jou kunnen veel
Nepalese kinderen geholpen worden.
Namens het bestuur,
Migiel de Lange
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Martijn Akkermans
Bodharaj Adhikari
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Stichting Nepali Children
NL22TRIO 0390 9111 94
Ook sponsor worden? Kijk op:
www.nepalichildren.com

Reizen
Tijdens het bezoek aan Nederland werd duidelijk dat veel mensen een bezoekje aan Nepal willen
brengen. Jolanda heeft met tientallen mensen gesproken over de verschillende mogelijkheden. Terug in
Nepal hebben Bodharaj en Jolanda een uniek reisprogramma gemaakt waarin de meeste wensen worden
vervuld.
Deze 14-daagse reis kost € 1495 exclusief vliegticket en inclusief alle maaltijden en overnachtingen.
De reis is in opzet kostendekkend; opbrengsten worden besteed aan de kinderen in het hostel.
De reis wordt in 2023 twee keer aangeboden: 20 mei – 2 juni en 15 – 30 oktober.
Het reisprogramma ziet er als volgt uit:
20 mei / 2 oktober Aankomst in Kathmandu. Voor de mensen die vroeg aankomen, zal er ’s
middags een rondleiding worden georganiseerd door de oude
handelsroute in Kathmandu (Asan – Indrachowk – Thamel)
21 mei/ 3 oktober Bezoek aan de grootste hindoe en boedistische tempels in Kathmandu
(Swayambhu en Pashupatinath)
22 mei/ 4 oktober Bezoek aan Boudhanath stupa en Shenchen monastry in Boudha
Reis naar Bandipur
23 mei / 5 oktober Wandeling naar en bezoek aan het dorpje Ramkot om kennis te maken
met het traditionele leven en wonen in Nepal
Reis naar Pokhara
24 mei/ 6 oktober Ontdek de toeristische hoogtepunten in Pokhara
25 mei/ 7 oktober Wandeltocht naar het bergdorp Astam
26 mei/ 8oktober Wandeltocht via Damphus naar Australian Camp
27 mei / 9 oktober Terug naar Pokhara en het bezoek aan het hostel van Nepali Children
(Voor degene die niet van wandelen houden, kan een alternatief
programma worden georganiseerd door een inkijkje te krijgen op
bijvoorbeeld scholen, ziekenhuis, apotheek, boerderijen)
28 mei / 10 oktober Per vliegtuig naar de geboorteplaats van Boedha, Lumbini.
29 mei / 11 oktober Hele dag ronddolen tussen alle tempels in Lumbini
Voor de liefhebber de mogelijkheid om te mediteren.
30 mei / 12 oktober Reis naar het nationaal park Chitwan met in de avond een cultureel
Taru-programma
31 mei/ 13 oktober Safari en kano-tocht in Chitwan
1 juni/ 14 oktober Reis naar Kathmandu
2 juni/ 15 oktober Vertrek naar huis.
Heb je interesse in details, mooie foto’s en specifieke vragen? Mail naar jolanda@nepalichildren.com.
De reis gaat altijd door, ongeacht het aantal deelnemers.

Professionalisering - Contracten
Niet alleen de organisatie van Nepali Children maar ook die van Jana Hitaishi, de Nepalese
partnerorganisatie, wordt steeds professioneler. Nepal is een land waar afspraken vooral mondeling
worden gemaakt, maar Jana Hitaishi heeft ervoor gekozen om de afspraken met ouders van de
kinderen in het hostel op papier te zetten en te laten ondertekenen door de ouders.
Vanaf nu moeten de ouders een formulier ondertekenen wanneer zij hun kinderen op komen halen en
terugbrengen. Dat doen we omdat we bij de kinderen merken dat heldere regels en afspraken die ook
worden nagekomen hun veel goed doen.
Toen de ouders de kinderen kwamen ophalen voor de “Tihar vakantie” is ook het document ondertekend
waarin alle plichten van de ouders en van Jana Hitaishi worden geregeld. Dit klinkt heel formeel, maar
het is een uitwerking van een “normale ouderzorg” die Jana Hitaishi overneemt van de ouders.
Zo is bijvoorbeeld geregeld dat kinderen alle medische zorg krijgen die nodig is en dat de ouders
toestemming geven dat Jana Hitaishi de kinderen mag meenemen naar een ziekenhuis, dat daar
spoedeisende hulp gegeven mag worden inclusief narcose en bloedtransfusie.
De ouders geven nu ook toestemming dat kinderen mee mogen op een excursie.
Over de dagelijkse zorg is vastgelegd dat Jana Hitaishi de kinderen laat opgroeien in een veilige
omgeving, dat zij er alles aan doet om de kinderen te laten uitgroeien tot verantwoordelijke jong
volwassenen, en de Nepalese waarden en normen overbrengt.
Van de ouders wordt verwacht dat ze maandelijks contact opnemen met hun kind of een bezoek
brengen aan het hostel en dat de kinderen in vakanties die langer dan een week zijn naar huis kunnen.
Het is ook belangrijk dat ze alle relevante informatie over het kind geven zodat Jana Hitaishi op een
goede manier de zorgtaak op zich kan nemen. Wat heel logisch lijkt, maar wat vaak niet gebeurt, is dat
de ouders de plicht hebben om Jana Hitaishi te informeren over een nieuw mobiel nummer, verhuizing
of langdurige afwezigheid.
Tot slot is ook formeel vastgelegd dat kinderen tot klas 10 of 18 jaar in het hostel kunnen blijven
wonen, maar dat er wordt gekeken of de kinderen (met onze begeleiding) terug kunnen keren als de
thuissituatie verbetert.

Bericht van de penningmeester
Het einde van het jaar is een moment om plannen te maken voor het nieuwe jaar en terug te blikken op
het afgelopen jaar. Dit jaar zijn daarvoor ook externe aanleidingen zoals bijvoorbeeld de explosief
gestegen energiekosten.
Steeds meer sponsoren kiezen ervoor om een schenkingsovereenkomst af te sluiten met Nepali
Children voor 5 jaar of langer. Wij zijn natuurlijk reuzeblij als sponsoren ons langdurig willen
ondersteunen. Het afsluiten van een schenkingsovereenkomst zorgt ervoor dat de Belastingdienst een
stukje van de schenking meebetaalt of aan u terugbetaalt. Hoe hoog dit is, is afhankelijk van het
tarief inkomstenbelasting dat voor u geldt. In tegenstelling bij een normale gift geldt voor de
aftrekbaarheid geen minimale drempel. Hoe fijn zou het zijn als u Nepali Children blijvend kunt
ondersteunen terwijl u een deel terugontvangt via de Belastingdienst? Het verschil kunt u natuurlijk
als extraatje doneren maar in deze tijden is het misschien fijn om voor uzelf een ‘potje onvoorzien’ op
te bouwen.
Heeft u interesse in een schenking overeenkomst? Stuur dan een e-mail naar
financieel@nepalichildren.com.
Aan het begin van het jaar ontvangt u dan van de penningmeester een factuur voor de totale
jaarbijdrage, die u in delen kunt voldoen. En na afloop van het jaar ontvangt u van ons een opgave voor
uw belastingaangifte.

