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Geachte donateurs/belangstellenden 

De dramatische gebeurtenissen in Nepal waarbij als gevolg van de aardbevingen bijna 9000 doden zijn gevallen, 
honderdduizenden dakloos geraakt  en veel van de  infrastructuur is verwoest heeft ook voor ons project 
gevolgen. Gelukkig zijn de kinderen fysiek ongedeerd en de materiele schade is tot nu beperkt tot de ingestorte 
buitenmuren bij onze Dipendraschool en het kinderhuis in Duhabi, schade ca € 2150. 

Het risico op een aardverschuiving waardoor de berg achter het Sarasvati kinderhuis gaat schuiven is zeker 
toegenomen. De kinderen hebben vanwege de vele naschokken na de aardbeving (in totaal meer dan 300 ) 
vaak buiten moeten slapen. Een en ander heeft grote invloed op het dagelijkse leven en het gevoel van 
(on)veiligheid.

Het is belangrijk dat we er juist nu alles aan doen om zo snel mogelijk te zorgen dat alles weer gewoon door 
kan gaan. De schade herstellen, het onderwijs (de scholen zijn een maand dicht geweest in Nepal)  verbetering 
van de omstandigheden in de kinderhuizen en de Dipendraschool. Zo zijn we begonnen met de aanvoer van 
water voor Dipendraschool in de droge periode, essentieel voor sanitair en hygiëne. De buiten muren moeten 

zo snel mogelijk weer worden opgebouwd (aardbevingsbestendig). De veiligheid van de kinderen is anders 
onvoldoende gewaarborgd. Hiervoor is  extra geld nodig!

We hebben met onze Nepalese partner afgesproken dat we de beschikbare opvangcapaciteit in de 
kinderhuizen ten dele willen gebruiken voor kinderen die wees zijn geworden of tijdelijk geen huis hebben als 
gevolg van de aardbevingen. Deze  opvang moet zorgvuldig worden georganiseerd en in overleg met de 
Nepalese overheid. Gelukkig heeft ons bestuur goede contacten  o.a met de politie in het rampgebied. We 
verwachten binnenkort de eerste aanmeldingen.

In deze nieuwsbrief ook  een overzicht van wat er het afgelopen jaar is bereikt. Ons uitgebreide financiële 
jaarverslag 2014 en het benodigde budget 2015 vindt u op onze website: www.kinderhuisnepal.nl. Op onze 
website proberen we zoveel mogelijk in de nieuwsrubriek de laatste ontwikkelingen weer te geven. Verder 
informeren wij over de bijdrage van de lokale bevolking aan de projecten. Van hen een kort overzicht en 
toelichting. Wij hopen opnieuw op uw ruimhartige steun aan de kansarme kinderen in Oost Nepal.

Namens het bestuur: Henk Hooghuis
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FINANCIEEL OVERZICHT 2014

Opbrengsten giften NL                                  € 22.712,15 
Opbrengst projecten NL:                                   €   3.834,50
(Kerstmarkt/fancy fair)                                  € 26.546,65 

Kosten projecten NL
Inkoop Kerstmarkt/fancy fair                            €   2.123,50 
Overige kosten NL                                               €   2.352,09 
(waaronder org. Dental Camp april/mei)       €   4.475,59 

Netto inkomsten NL                                           € 22.071,06 

Kosten Nepal:
Salariskosten o.a begeleiders, onderwijzers, 
guard, cook mother                                               € 7.145,72 
Kosten voedsel 
*Dipendraschool en 2 kinderhuizen                  € 7.227,33 
Kosten educatie                                                     €   808,75 
Kosten hygiëne                                                     €   420,81 
Overige kosten waaronder                                  € 3.244,42 
onderhoud gebouwen, materialen etc.
Kosten kantoor Nepal
waaronder salaris officemanager                      € 1.701,96 
kantoorkosten (huur, tel etc )                            € 1.229,23 

Totale uitgaven Nepal                                         € 21.778,22 

Toename reserves:                                              €    292,84 

Lokale bijdragen aan de projecten Nepal 2014
Hieronder een overzicht en toelichting van onze 
lokale partner in Dharan- Bazar, de Society for 
Helpless Children verantwoordelijk voor het 
verdelen en monitoren van ons budget. De 
Dipendra-school is hierin nog niet opgenomen. 
Van het totale benodigde budget over 2014 
wordt ca 30 % betaald uit lokale giften! 

OVERVIEW OF LOCAL DONATIONS IN 2014 
In case of Duhabi home, they are still 
approximately 80% dependent on our budget. 
However they attempted their best by collecting 
some cash and material donation in 2014. 
They collected total Rupees 350229 (i.e. local 
cash donation Rs. 196139 and local material 
donation Rs. 154090). 
In case of Saraswati home, they are 
approximately 35% dependent in our budget. 
However they attempted their best by collecting 
some cash and material donation in 2014.
They collected total Rupees 518101 (i.e. local 
cash donation Rs. 465401 and local material 
donation Rs. 52700). 
Cash donation includes; regular market 
collection, personal donation, board member 
contribution, municipality, social organization’s 
grants etc. All collected money spent on 
administrative expenses and other operating 
expenses of Home. 
Local material donation includes food as well as 
clothes and other home stuffs which help saving 
the cost of home management.

Total collected local donation in 2014 
(Duhabi+ Saraswati)
Nepalese rupee         8.68.330
Euro                             7617,-

Zie voor het uitgebreide financiele jaarverslag 2014 en de begroting 2015: www.kinderhuisnepal.nl     

De verwoestende aardbeving maakt een diepe indruk op de kinderen. 

Inmiddels heeft het Sarasvati kinderhuis 3 weeskinderen een plekje kunnen bieden; hun tante die voor hen 
zorgde, heeft haar huis verloren ten gevolge van de aardbeving. We verwachten nog meer ontheemde 
kinderen te kunnen opvangen zolang dit nodig is.



Jaarverslag Stichting Shide Children' s Home Dharan 2014
Resultaten in Nepal:

• De stichting heeft in 2014 opnieuw ervoor kunnen zorgen dat de kinderen in de 2 kinderhuizen  Sarasvati en 
Duhabi Children’s Home liefdevol zijn opgevangen, onderwijs en verzorging krijgen. Ook de 150 kinderen van 
Dipendraschool  hebben in 2014 zich verder kunnen ontwikkelen onder begeleiding van betrokken 
onderwijzers uit de eigen regio. De St. Kinderen v/d Wereld uit Best heeft zich opnieuw garant gesteld voor het 
maaltijdprogramma en verstrekking van uniformen  voor de kinderen.

• April/ mei: bezoek van tandarts Diego Flores . Hij heeft in 1 week tijd ca 200 kinderen een controle / 
behandeling kunnen geven die anders geen toegang hebben tot de tandarts. Hij werd bijgestaan door de 
Nepalese mondhygiënist Ram Magar uit Kathmandu die veel ervaring heeft  samengewerkt met tandarts dr 
Thomas Holt, die ook enkele malen controles en behandelingen bij ons heeft gedaan. Een follow up is zeker 
noodzakelijk!

• Juni: fancy fair Vrije School Den Haag: samen met onze pedagogisch adviseur Anja Brasser hebben we 
producten mogen verkopen in de vrije school en onze Stichting kunnen promoten.

• Oktober: sponsordiner: opnieuw hebben we een sponsordiner kunnen organiseren in het Nepalese 
restaurant Mt Everest, Amsterdam Noord. De eigenaar Ram Thapa verleende opnieuw zijn medewerking door 
het beschikbaar stellen van het restaurant.

• Kerstmarkten van St. Nidos, voogdij voor vluchtelingen. We kregen een eigen kamer ter beschikking om de 
producten uit Nepal  te verkopen aan de medewerkers van Nidos. De opbrengst was zeer bemoedigend.

• December: Bezoek Anja Brasser aan het kinderproject: Anja heeft wederom een waardevolle bijdrage 
geleverd . Door individuele aandacht te geven aan kinderen die dit het hardst nodig hebben kan ze ook 
voortbouwen op haar eerdere bezoeken en krijgen we beter inzicht in wat er nodig is om ook de zwakkere 
kinderen te helpen.

• Technische ondersteuning /monitoring van de oeverbescherming bij Duhabi Children’s Home door 
technisch adviseur Clemens Deen die ook de andere bouw en onderhoudswerkzaamheden in de gaten 
houdt.zodat het beschikbare budget op een verantwoorde manier wordt besteed. 

Nieuwe plannen van partner organisatie SHC en de Stichting
Beroepsvorming is een essentieel onderdeel voor ieder kind. Er zijn mogelijkheden voor getalenteerde 
kinderen om in voorkomende gevallen steun te krijgen van de lokale overheid in Dharan. Voor kinderen die 
minder getalenteerd zijn zal zeker een bijdrage van de Stichting nodig zijn om ook deze kinderen perspectief  te 
kunnen bieden dat ook zij later hun brood kunnen verdienen.

Opname van (wees) kinderen  door de uitstroom van  volwassen pupillen zijn er opvangplaatsen beschikbaar 
gekomen. Het blijkt moeilijk in veel gevallen om ( met documenten) te bewijzen dat het kind daadwerkelijk 
wees is. Er zijn echter  erg veel kinderen die verlaten zijn en op straat zwerven ( zeker als gevolg van de 
aardbevingsramp) Voor deze kinderen is (tijdelijk ) opvang mogelijk, maar dit moet samengaan met intensief 
onderzoek naar de achtergrond  van deze kinderen zodat ze indien mogelijk weer terug kunnen naar familie. 

Training van home mothers en huiswerkbegeleiders (tutors) Deze medewerkers  zullen vooral ook de signalen 
moeten kunnen onderkennen waaruit blijkt dat een kind extra aandacht en zorg nodig heeft.

Verbetering  management van Dipendraschool  Het schoolbestuur moet  deskundiger worden. Een pluspunt is 
dat de school is geworteld in de plaatselijke gemeenschap ( behorend tot de laagste kaste) en ook de 
leerkrachten daar uit afkomstig  zijn. Het schoolbestuur kent de ouders en heeft hun vertrouwen. We willen 
het bestuur extra scholing proberen te bieden zodat de school beter kan worden georganiseerd.



Bezoeken van de ouders in de thuissituatie
De onderwijzers gaan huisbezoeken afleggen zodat ze bekend zijn met de thuissituatie van elk kind en beter 
zicht krijgen op eventuele problemen.

Veiligheid: het terrein van de Dipendraschool moet worden afgebakend. Uiteraard moet er een duurzame 
constructie worden gemaakt, aardbevingsbestendig . 

Aandacht voor minder begaafde kinderen: er is een leerkracht nodig die zich met deze kinderen kan 
bezighouden. Dit moet een bevoegde onderwijzer zijn met voldoende kennis op dit gebied.

Hygiene en water: er zal op school altijd voldoende water moeten zijn. In de droge periode (4 a 5 mnd pj) is 
hiervoor ca €100 pm nodig om water aan te voeren per tankauto 1x pm 10.000 liter.

Tandheelkundige zorg: toegankelijk maken

Sport en spel: een gymnastiekleraar is nodig. in ieder geval moeten de onderwijzers zich kunnen bekwamen in 
dit uitermate belangrijke onderdeel  van het lesprogramma.

Onderhoud van gebouwen: analyseren risico's bij een volgende aardbeving, het is belangrijk dat we van te 
voren het risico voor de kinderen kunnen inschatten. We denken bv aan het Sarasvati kinderhuis, dat tegen een 
berg aanligt die al aan het verzakken is vanwege erosie.

Samenwerking met andere community based kinder-/ weeshuizen in de regio: de bestaande contacten met 
deze vanuit de Nepalese gemeenschap opgezette opvang voor kinderen in nood willen we voortzetten. We 
kunnen door samenwerking ook kennis en  ervaringen uitwisselen en daarmee de kwaliteit van de opvang 
verbeteren.

Samenwerking met partner organisatie SHC: om bovenstaande plannen gestalte te kunnen geven is een 
hechte samenwerking nodig. We willen ook beter samenwerken op het gebied van lokale fondsenwerving, het 
informeren van donateurs. Ook de website www.kinderhuisnepal.nl willen we vernieuwen en hierbij partner 
SHC betrekken. De bijbehorende webwinkel moet opnieuw worden geactiveerd en uitgebreid. Onze partner 
SHC wordt gevraagd op kleine schaal fair trade producten uit Nepal te leveren die we via internet kunnen 
verkopen. Hierdoor hopen we ons budget te vergroten. 

Overeenkomst met St. Kinderen v/d Wereld uit Best Tenslotte hopen we een (sponsor) overeenkomst te 
sluiten  met St. Kinderen v/d Wereld uit Best die regelmatig ons project bezoekt en een belangrijke donateur is. 
Zij kunnen ons ook hun aanbevelingen geven ter verbetering. Zij zijn  ook bereid tot een extra inspanning voor 
hulp aan kind-slachtoffers van de aardbevingen.
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