ANBI, informatie over de stichting Nepal Sammaan.
Het kernprincipe en uitgangspunt van de stichting is te zorgen voor scholingsmogelijkheden voor
jonge kinderen in een afgelegen gebied in het zuidwesten van Nepal, de regio Kapilvastu.
De naam van de stichting -' Nepal Sammaan'- betekent 'Nepal Respect'
Uitgangspunten om juist kleuterscholen (ECD, Early Childhood Development) te bouwen zijn de
volgende;
Het voorkomen dat kinderen op vierjarige leeftijd ingezet worden in een arbeidsproces, zij het met
de ouders meewerken op het veld, of buitenshuis voor derden, van hand - en spandiensten
verrichten tot arbeid die hun fysieke en emotionele krachten te boven gaan.
Arbeidssituaties van waaruit het moeilijk nog te ontsnappen is als kinderen eenmaal in die fuik
gevallen zijn.
Het is gebleken dat meer kinderen doorstromen naar het lager onderwijs vanuit een kleuterschool
situatie dan kinderen die die kans niet hebben gekregen (door bijv. een arbeidssituatie waaruit ze
niet meer ontsnappen kunnen)
Met name het aantal meisjes die vanuit het kleuteronderwijs doorstromen naar Lager Onderwijs is
aanzienlijk toegenomen door aanbieden van ECD (Early Childhood Development)
Kinderen van etnische groepen die ver buiten de Kathmandu Vallei wonen, leren in hun vroege jaren
alleen de lokale taal.
Aangezien het Lager Onderwijs in het Nepalees wordt gegeven, ook in afgelegen regio's, zorgt het
volgen van kleuteronderwijs voor het op jeugdige leeftijd voor het aanleren van de Nationale taal,
het Nepalees, waardoor er een betere start is in het Lager Onderwijs.
Binnen deze etnische groep in de Kapilvastu regio komen kindhuwelijken nog steeds voor, hoewel
daar door de eigen bevolking al veel aandacht aan wordt geschonken.
Door al op jonge leeftijd ideeën aan te bieden die leiden naar meer eigenwaarde en zelfexpressie is
ook voor dit probleem onderwijs de aangewezen weg.
Werkzaamheden
Werkzaamheden zijn derhalve vooral gericht op het laten bouwen van schooltjes, zodat de
kinderen niet meer in een gebrekkig tochtige lemen hut of zelfs in de openlucht onderwijs hoeven te
ontvangen.
Ook van belang is dat bij de door ons gebouwde schooltjes een goed functionerende wc wordt
gebouwd en een pomp voor schoon drinkwater.
Werving van gelden
Werven van gelden geschied door het benaderen van privé personen, door het geven van
informatieve voordrachten over Nepal in het algemeen, historie, cultuur en politiek. Daarnaast
worden officiële fondsen benaderd.
Besteding van de gelden
Gelden worden besteed aan de bouw van schoolgebouwtjes met name voor ECD (Early Childhood
Development)

Statutaire Doelstelling
De stichting heeft ten doel het uitbannen van kinderarbeid- met name, doch niet alleen- in Nepal,
door het stimuleren en geven van (deeltijd) onderwijs en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
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Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, noch een onkostenvergoeding.

Jaarrekening/ Jaarverslag
Nepal Sammaan is het jaar 2015 gestart met een batig banksaldo van EUR 7.800. Gedurende het jaar
zijn er donaties ontvangen voor een bedrag van EUR 15.986. Deze donaties kwamen van onder
andere de Remonstrantse Broederschap, Geloof en Samenleving en van particulieren. Verder zijn er
door de Rabobank EUR 420 aan bankkosten in rekening gebracht en bedroegen de kosten van het
beheer van de webpagina EUR 207.
De reserves zijn aangesloten met de bankstanden van respectievelijk EUR 7.800 per 1 januari 2015
en van EUR 3.285 per 31 december 2015.
Ter ondersteuning van de projecten is er EUR 4.515 ontrokken aan eerder opgebouwde reserves.
De totale uitgave aan projecten bedroeg EUR 20.501 en zullen hierna worden toegelicht.
Project in Baluhawa
Gedurende het jaar is EUR 13.000 betaald aan Stichting Nepal/ Krijn de Best. Hetgeen een
toegezegde bijdrage van stichting Nepal Sammaan is voor een project in het dorpje Baluhawa/
Kapilvastu. In samenwerking met de stichting Nepal Trust/Jeroen van den Berg in Kathmandu en de
Stichting Wilde Ganzen zal in dat dorp een schoolgebouw worden gebouwd voor basis onderwijs.
Hier kan een honderdtal leerlingen terecht, die nu nog in de openlucht les krijgen voor zover het
weer dat toelaat.
Project in Dhading
Naar aanleiding van de aardbeving die Nepal trof hebben de heer en mevrouw Willem en Attie de
Jong uit Dordrecht, een inzamelingsactie gehouden in samenwerking met de stichting Nepal
Sammaan hetgeen een bedrag opleverde van EUR 4.674. Het bedrag is gebruikt om in enkele dorpen
de watervoorziening te herstellen. Ook werd in Dhading, een dorp met 160 gezinnen, ieder gezin
voorzien van 25 kilo rijst. Dit was voldoende om de nood te lenigen tot een volgende oogst.
Tevens zijn daar golfplaten beschikbaar gesteld voor dakherstel of noodwoningen.
Project in Sankhu
De stichting Nepal Sammaan heeft na de aardbeving in korte tijd nog EUR 2.200 ingezameld.
In het zwaar getroffen stadje Sankhu werd 80% van de gebouwen verwoest. Daar en in de
omringende dorpen werd door ons de jeugd van de laagste kaste, de Dalits, voorzien van
leermiddelen. Door een rugtas en schrijfgerei te verstrekken konden de lessen worden hervat.
Speciale aandacht ging hierbij uit naar jeugd die nog onder dekzeilen of in tenten woonden. Ook zijn
zijn watervoorzieningen hersteld in enkele dorpen van achtergestelde kastes.

