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Stichting Tamsarya, aanzet tot samenwerking
Trees van Rijsewijk
Elk jaar kijk ik terug op hetgeen er het afgelopen jaar tot stand is gebracht en over veel daarvan kunt u in dit boekje lezen. Maar ook laat ik mijn gedachten gaan naar de projecten die we
vijf of tien jaar geleden hebben gerealiseerd. Deze keer moest ik denken aan de uitdrukking
van de Wilde Ganzen:‘Klein project, groot verschil’.
Met een investering van €2000 konden we vier jaar geleden een watervoorziening aanleggen voor enkele honderden gezinnen. Ik heb het project weer bezocht en ik zie het verschil: de verandering in het leven van deze mensen is ongelooflijk. Ook kom ik regelmatig in
één van de 44 scholen die we hebben gebouwd. Er zijn uitzonderingen, maar veel van deze
dorpen in afgelegen gebieden hebben dankzij de projecten een enorme groei doorgemaakt en
gaan op eigen kracht verder met hun ontwikkeling. Sommige sparen voor een watervoorziening of voor de bouw van toiletten. Andere dorpen richten een coöperatie op. Ook durven de
bewoners nu aan te kloppen bij de overheid. En waar ze vroeger letterlijk werden weggestuurd, wordt er nu naar ze geluisterd. Ze krijgen een leerkracht betaald of geld voor een watervoorziening. We zijn dan ook blij dat we samen de overheid in beweging weten te brengen.
Gedurende de 27 jaar dat ik me actief inzet voor de mensen in Nepal heb ik vooral geleerd
dat met name erkenning, bestaansrecht, luisteren, samenwerken en zelfbestuur de basis zijn
om een project goed te laten verlopen en om continuïteit te kunnen waarborgen. Ik ben onder
de indruk van de uitwerking van deze krachten in de dorpen. Samenwerking en solidariteit
onder de armen kan bergen werk verzetten.
Dit jaar is een bijzonder jaar omdat het precies 20 jaar geleden is dat de samenwerking
met de Wilde Ganzen van start ging. Voor het eerst vlogen zij op de televisie voor Stichting
Tamsarya zodat wij de bouw van de Kumari-school met opvang voor weeskinderen konden
realiseren, in die tijd het tweede weeshuis van héél Nepal.
Nu, 20 jaar na de bouw van 42 scholen, bezocht de directeur van de Wilde Ganzen Klaas
van Mill en projectmedewerker Sylvia Ortega een aantal projecten van Stichting Tamsarya.
We waren blij dat ze in de gelegenheid waren een bergdorp als Bobok te bezoeken, een dorp
met een bijzondere, sociale atmosfeer. Hierdoor werd het ook voor de Wilde Ganzen zichtbaar en voelbaar hoe een dergelijk project wordt uitgevoerd en gedragen door de hele gemeenschap. Inmiddels heeft de overheid in Nepal nog meer interesse getoond en is het hele
berggebied uitgekozen als vredesgebied.
Misschien zijn het de bergbewoners, die al jaren in eenvoud leven en vredig met elkaar
samenwerken, die ons iets kunnen leren. Zoals de twee eenvoudige boeren in Mohan Dada en
Belswara die hun land afstaan voor de bouw van een nieuwe school. Eén van de boeren, die
zelf nooit naar school is geweest, zegt: ’ ik wil iets goeds doen voor mijn gemeenschap. Ik
doe dit in het belang van elk kind in mijn dorp, dat maakt mij gelukkig!’
Graag wil ik namens de Nepalezen alle donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage aan
projecten die het leven van veel mensen in Nepal hebben veranderd. Met dit jaarboekje laten
we u daarvan iets zien. <<
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Van het bestuur
Met het jaarboekje 2014 van Stichting Tamsarya ligt veel van wat er het afgelopen jaar
in Nepal, district Nawal Parasi, gebeurd is in uw handen. Niet alleen als verantwoording
naar u als donateur, maar ook om u te informeren en te betrekken bij wat Tamsarya de
armste Nepalezen voor mogelijkheden biedt.
De kernprojecten, ook wel ‘inside’ projecten, zijn de vaste onderdelen van de stichting en nemen het grootste deel van het financiële budget voor hun rekening. Dit zijn de
Kumari-school met kinderen, leerkrachten en ondersteunend personeel, de boerderij, de
vroedvrouwenschool, de oogkliniek, de ambachtsschool, het gezondheidscentrum, de
opleiding van Surya tot arts en het Kumari Hospital.
De outside projecten, zoals scholen in de bergen, sanitaire voorzieningen voor landlozen en de fruitbomenprojecten, worden met de steun van Stichting Tamsarya uitgevoerd. Het zijn eenmalige projecten, vaak in afgelegen gebieden, die gefinancierd konden worden door u als individuele donateur, school, kerk of door acties van donateurs of
organisaties. Ongeveer 65 eenmalige projecten konden zo gerealiseerd worden voor
mensen die anders geen hulp zouden krijgen. Voorbeelden in dit jaarverslag zijn de dorpen Bobok, Swamidada, Mohan Dada en Belswara.
Soms wordt noodhulp verstrekt aan een niet ingepland project, zoals aan de 150
mensen die hun huis en bezittingen door een landverschuiving verloren. Ook de vervanging van het dak van de Kumari-school is niet ingepland. Na 20 jaar bleek het dak
‘op’, ondanks de belofte van de firma dat de golfplaten 40 jaar mee zouden gaan. Ook in
deze situaties stonden verschillende financiers ons bij om noodhulp te kunnen bieden.
Het jaarboekje neemt u mee op reis langs alle projecten – inside, outside of niet ingepland – die in 2014 gestart en in een aantal gevallen ook gerealiseerd zijn. Het bestuur
wenst u tijdens deze reis veel leesplezier. Daarnaast hopen wij op uw blijvende steun die
nog steeds heel hard nodig is, zoals blijkt uit de financiële verantwoording achterin het
jaarverslag. Mede namens de Nepalese bevolking danken wij u hartelijk voor uw bijdrage. Een bijdrage waarmee betekenisvolle veranderingen gerealiseerd zijn in het leven
van de armste Nepalezen.
Namasté,
Het bestuur van Stichting Tamsarya,
J. M. Groen, voorzitter
M. Hesselink, secretaris
J. Laffra, penningmeester
***
*
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Wilde Ganzen brengt een bezoek aan het bergdorp Bobok
Klaas van Mill (directeur Wilde Ganzen)
In oktober was ik op projectreis in Nepal. Het bezoek aan de dorpsschool in Bobok heeft
een enorme indruk op me gemaakt. Bobok, arm en afgelegen, ligt hoog in de bergen van
Nepal. Wilde Ganzen mocht een deel bijdragen aan de bouw van de basisschool. De kinderen van Bobok gaan nu naar school in hun eigen dorp. We voelden daar letterlijk wat
voor grote betekenis een goede school voor de hele gemeenschap van het dorp heeft. De
“empowerment” straalde gewoon van de mensen af. Niet alleen van de kinderen maar van
het hele dorp. Het welkom was hartelijk en de gastvrijheid van de mensen was overweldigend. Daar hebben wij veel van geleerd. Het is prachtig om te zien hoe er met kleine projecten daadwerkelijk een heel groot verschil gemaakt wordt in levens van mensen die in
armoede leven. Zichtbaar en voelbaar. Iedere geïnvesteerde euro is het dubbel en dwars
waard. En een voorrecht voor Wilde Ganzen om daar een steentje aan bij te mogen dragen.
Sylvia Ortega Azurduy (projectmedewerker Wilde Ganzen)
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd, ook in Nepal. Samen met bevlogen Nederlanders zoals van Stichting Tamsarya, steunen we kleinschalige projecten opgezet door
mensen ter plaatse. Wilde Ganzen stelt zich hiermee ten doel initiatieven te ondersteunen die de banden in de lokale samenleving versterken. Pas dan is het, menen wij, een
succesvol project!
Eén van de taken van een projectmedewerker is kwaliteit en duurzaamheid waarborgen bij de projecten en zorgen dat de bewoners met elkaar het project verder brengen.
Sommige projecten mogen wij bezoeken, maar de meeste (duizenden ervan) beoordelen
we op afstand. Tijdens ons recente bezoek waren wij
getuige van het werk van Tamsarya.
Wilde Ganzen mag initiatieven met geld, kennis,
contacten en ideeën steunen, zo gebeurde ook in de samenwerking met Tamsarya. Inmiddels is Tamsarya 27
jaar, een volwassen vrouw! Daar waar het lijkt dat het
Tamsarya project ‘af’ is (denk aan de talloze scholen)
is zij nog springlevend in nieuwe of uitgebreide vorm.
Elk van de ondernomen initiatieven blinkt uit in originaliteit, in effectiviteit en draagt bij aan zelfstandigheid
van de bevolking. Bij Tamsarya is dit eigenlijk mooi
gelukt, en daar zijn we zelf ook een beetje trots op. <<
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De Kumari-school
Trees van Rijsewijk
Op 25 december 2014 bestond de Kumari-school met weeshuis en boerderij precies 20
jaar. In deze jaren is er veel gebeurd. In totaal kwamen er 284 kinderen naar de Kumarischool. Sommigen van hen hadden geen ouders meer, of alleen een vader of een moeder.
Andere kinderen hadden gehandicapte ouders. Maar zonder uitzondering waren ze allemaal arm. Soms hadden ze zelfs geen eigen dak boven het hoofd.
157 kinderen en jongeren worden nog door de Kumari-school opgevangen en begeleid. 127 leerlingen zijn al uitgevlogen: ze zijn getrouwd of hebben een baan. Door de
gedegen opleiding en een toegewijde opvang op de Kumari-school zijn ze allemaal goed
toegerust voor hun verdere leven. In mei 2014 kwamen er weer 18 nieuwe kinderen op
de Kumari-school wonen.
Regelmatig komen oud-leerlingen nog op bezoek. Tilak werd als weeskind op zijn
zevende door zijn oom naar de Kumari-school gebracht. Toen hij 18 was verliet hij het
project om te gaan werken. In 2014 kwam hij onverwachts wel twee keer achter elkaar
met een grote zak snoep voor de kinderen. Hij vertelde dat het heel goed met hem ging,
dat hij nu werkte als gids voor de toeristen. Hij dacht nog vaak terug aan de jaren op de
Kumari-school en wilde graag wat terug doen.
Onlangs bezocht ik Kopilal, die vorig jaar trouwde met een lerares van de Kumarischool. Beiden hadden als wees op de Kumari-school gewoond en werden later leer6
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kracht. Ze werden verliefd en trouwden. Tijdens mijn bezoek klom Kopilal in een boom
achter zijn huisje om vruchten voor me te plukken en zei: “Ik heb geen woorden om je te
zeggen hoe dankbaar ik ben, zonder de Kumari-school zat ik misschien nog steeds in die
donkere tapijtfabriek van Kathmandu. Ik kan gewoon niet bedenken wat er van mij terecht was gekomen.”
Een dag later krijg ik nog een bijzonder verhaal te horen. Deepa Saru, kwam 14 jaar
geleden, na het overlijden van haar ouders, op de Kumari-school wonen. Ze had niemand
die voor haar en haar broertje Jeet Saru kon zorgen. Een oom nam haar broertje van zeven
mee naar India om daar te gaan werken. Na enkele maanden liep hij weg en vond ander
werk bij een theestalletje. Daar ontmoette hij Narendra Modi, de huidige premier van
India. Deze raakte aan de praat met de jongen en vroeg wie hij was. De jongen vertelde
over zijn leven en dat hij geen ouders meer had. Narendra zei: “vanaf vandaag beschouw
ik je als mijn eigen zoon, je zult alle liefde krijgen die een kind verdient”, en zo gebeurde.
We vinden het nog steeds moeilijk dat we niet alle kinderen van een familie op kunnen
nemen en dat er nog teveel kinderen zijn die in handen komen van rijke families in de stad,
waar ze worden uitgebuit. Dit overkwam vijf kinderen van de moeder van Juddha. Na het
overlijden van de vader van Juddha nam iemand vijf van de negen kinderen mee. Juddha
zelf werd door een buurman naar de Kumari-school gebracht en zo bleef hem dit lot bespaard. Het komende jaar zullen we proberen om alle vijf de kinderen op te sporen.
Na 20 jaar zijn veel gebouwen aan een grondige opknapbeurt toe. Stapsgewijs proberen we alles te renoveren en soms is het nodig om een gebouw te vervangen. Zo kwam er
een nieuwe eetzaal en keuken. Ook de koeienstal is gereed. De biogasinstallatie wordt
nu aangelegd. Een donateur schonk vier koeien. Niet alleen geven de koeien melk. Van
de poep kan biogas worden gemaakt, en wat overblijft is goede mest voor op het land.
Met de levering van biogas behoort koken op hout tot het verleden, en kunnen we besparen op de uitgaven voor brandhout. De kinderen leren de koeien te melken en te verzorgen: het educatieve doel
Nu zijn de lokalen, slaapzalen en andere gebouwen aan de beurt. Het mooie blauwe
dak van de school zou 40 jaar meegaan. Dat bleek niet het geval. Nu precies 20 jaar later
is het dak zó erg gaan roesten dat er letterlijk gaten in vallen en het overal lekt. Met
een bijdrage van de Rotary Haarlemmermeer- Schiphol, Kringloop Westland en
met een premie van de Wilde Ganzen kan
er voor een bedrag van €8835,- een nieuw
dak worden aangebracht op de hele
school met bijhorende gebouwen. Daarna
zijn de slaapzalen en lokalen toe aan een
schilderbeurt. Over twee jaar hopen we
dat alles in orde is en dat het gebouw weer
minstens 20 jaar mag schitteren tegen de
bergen van de Himalaya.
Groepsfoto klas 1
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Zes leerlingen van klas 5 vertellen
Hoe arm je ook bent, of hoe klein, iedereen mag leren voor zijn eigen mening uit te komen. Dit bevorderen we door alle kinderen mee te laten doen met discussieprogramma’s
en met andere activiteiten die opvoeden tot mondige en bewuste mensen.
De kinderen van klas 5 hebben we de volgende vragen voorgelegd: Uit welk dorp
kom je en beschrijf je huis. Wat voor soort werk doen de mensen uit je dorp. Wonen er
ook rijke mensen en kun je ze beschrijven? Zijn er arme mensen en kun je ze beschrijven? Wat vind je van de Kumari-school? Wat is leuk, en wat is minder leuk? Wat wil je
later worden? Wil je misschien nog meer zeggen? Schrijf een gedicht.
Indira Malla Thakuri — Ik kom uit Bhehalani. Ik heb geen huis, ik woon bij familieleden. In mijn dorp zijn sommige mensen boer, andere zijn leraar en weer andere helpen
mensen om hun huizen schoon te maken. In mijn dorp zijn veel rijke mensen. Ze rijden
op een motor of hebben een auto of fiets. Toen het feest Dashain was, aten de rijken mensen veel eten terwijl de arme mensen geen eten hadden. De arme kinderen gingen naar de
rijke mensen en kregen daar te eten. Mijn familie is ook arm. We hebben geen geld en
sommige arme mensen verzamelen plastic om aan geld te komen. Sommige mensen hebben geen huis en slapen buiten op de weg. Andere arme mensen hebben geen eten.
Ik vind het fantastisch op de Kumari-school, omdat ik hier kan leren schrijven, lezen
en kan spelen en er is eten. Als we ziek zijn krijgen we medicijnen en we krijgen kleren
en slippers. De leraren en de stafleden van de school geven ons liefde. Ik ben heel blij
met ‘mommy’ en ik wil later net zo een mooi persoon worden als zij.
Er is niets op school dat ik niet leuk vind! Later wil ik verpleegster worden.
Toen ik klein was, zijn mijn vader en moeder dood gegaan. Ik leefde toen met mijn
zus, maar mijn zus trouwde en ging weg. Ik bleef thuis alleen achter. We hoorden dat er
een weeshuis was dat hulp bood aan arme kinderen. Toen ik daar over hoorde, wilde ik
daar graag naar toe. Mijn oom heeft toen gevraagd of ik daar terecht kon en dat kon. Dit
maakte mij erg blij! Ik zal de Kumari-school nooit vergeten en altijd in mijn hart dragen.
“We zijn kleine kinderen en we gaan naar school.
We hebben de gewoonte om naar school te gaan.
Op een dag zullen we goed geschoold zijn.
Onze manier van praten is nog niet helder en we hebben een ingehouden glimlach.
We hebben onderwijs nodig dus laat ons a.u.b. lezen en schrijven.
U geeft ons veel hulp.
We willen net zo’n mooie persoon worden als u.”
Anju Mahato — Ik kom uit Panauti. De dorpsbewoners hakken hout en verkopen dit, ze maken kleren, verzorgen hun geiten en koeien en sommigen zijn leraar. Ik heb een klein huis. Ik
heb twee of vier potten om te eten. In mijn huis zijn geiten, koeien, stieren, honden en kippen.
Er is een klein stukje land vlakbij mijn huis en wat we daar vandaan halen eten we.
In mijn dorpje zijn rijke mensen. Ze dragen mooie kleren, ze rijden in een auto. Tijdens
het vieren van Dashain slachten ze de geiten en eten ze lekker eten. Hun huizen zijn erg
8
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groot. In mijn dorp zijn arme mensen. Mijn familie is ook arm. Voor de arme mensen is het
lastig om in de ochtend en avond te eten. Als de kinderen geen volle maag hebben, hoe
kunnen ze dan naar school gaan? Daarom hebben de arme mensen een moeilijk leven.
Ik houd heel erg van de Kumari-school, omdat ik hier faciliteiten krijg die ik thuis
niet krijg. De kinderen krijgen les in schrijven, lezen en ze krijgen medische hulp als dat
nodig is. Iedereen hier houdt van mij. Als ‘mommy’ deze school niet had opgericht hadden we niet kunnen leren lezen en schrijven en hadden we geen medische hulp gehad.
Onze faciliteiten hier zijn niet minder dan die van de rijkere families. Ik krijg hier alle
kinderrechten, daarom houd ik zo van de Kumari-school.
Er is hier niets wat ik niet leuk vind. Alles is hier goed, zoals ik al heb gezegd in de
antwoorden op mijn vorige vragen. Ik vind vooral het onderwijs hier fantastisch, maar
eigenlijk vind ik alles leuk! Later wil ik verpleegster worden.
Toen ik klein was, was het moeilijk om thuis eten te krijgen. Vroeger zat ik in het bos
en moest ik geiten hoeden. Vrienden van mij aten lekker eten en ik kon alleen maar toekijken. Het was erg moeilijk om kleren te kopen. Toen ik zeven jaar was ben ik naar de
Kumari-school gegaan. In het begin was het lastig om iedereen te kennen en voelde ik
me ongemakkelijk, maar later voelde ik me hier fijner dan thuis. De goede dingen van
deze school zijn: goede studie, goed eten, de mogelijkheid om te spelen met vriendinnen.
Dit kon ik thuis niet doen. De leraren houden van mij. ‘ Mommy’ geeft ons alles wat we
willen. Ik ben erg trots om hier student te zijn. Als de Kumari-school er niet was geweest,
was ik nu misschien een straatkind geworden en had ik gegeten wat ik op straat had gevonden of wat mensen mij hadden gegeven.
“Mijn geliefde Kumari-school
heeft het leven van wezen beter gemaakt.
‘Mommy’ u zit in de kern van ons hart.
Je hebt ons goud geld gegeven.
Niemand is belangrijker voor ons dan ‘mommy’.
We studeren meer en harder om de naam van de Kumari-school hoog te houden.
We brengen goud geld naar het leven van wezen en ‘mommy’ is alles voor ons.”
Deubahadur Rana – Ik kom uit Pipalchhap. Sommige mensen van mijn dorp zijn leraar, sommige zijn boer, anderen zijn schaapherder of huishoudster. In mijn huis zijn een
paar potten, wat kleren die onze organen kunnen beschermen en er is een beetje eten.
In mijn dorp zijn maar twee of vier rijke mensen. Zij hebben een groot huis, een auto,
motor, fiets en truck. De meeste mensen zijn arm. Ze hebben geen geld. Het is moeilijk
voor hen om in de ochtend en avond te eten en ze hebben geen geld voor medicijnen, en
als ze ziek zijn kunnen ze niet naar het ziekenhuis. Daardoor sterven arme mensen op
jonge leeftijd.
Ik vind de Kumari-school fantastisch, omdat we hier de mogelijkheid krijgen om te
studeren, schrijven, spelen en om werkjes te doen voor ons huis zoals koken, schoonmaken etc. Dit vind ik het leukste. Het fijnste vind ik dat we goed eten, dat we kleren en slippers krijgen en dat we naar het ziekenhuis kunnen als we ziek zijn.
9
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Ik vind alles van de Kumari-school leuk, bijvoorbeeld de liefde van de leraren, lezen en
schrijven en het speelgoed. Er is niets dat niet goed is. In de toekomst wil ik een goede
leider van Nepal worden.
Als de Kumari-school hier niet is, dan zouden we bedelaars zijn. We hadden dan huizen van anderen schoon moeten maken. Omdat we in de Kumari-school zijn, kunnen we
studeren en kunnen we onze dromen waarmaken. Door het studeren kunnen we goede
burgers van Nepal worden en dat willen we graag. De Kumari-school kan altijd hulp bieden aan de arme wezen en gehandicapten uit de omgeving. We willen we net zo’n mooi
persoon worden als ‘ mommy’
“Jij bent in dit ijs,
jij bent in mijn hart,
jij bent in mijn leven,
maar het is moeilijk om uit te leggen.
Alleen door jou te zijn, is het leven erg mooi,
maar het leven heeft soms tragedies voor ons in petto.
Ik weet dat u geen tragedies geeft.
Jij bent in dit ijs en jij bent in dit hart.”
Sabitra Khadke – Mijn dorp heet Djumla. Sommige mensen uit mijn dorp werken als
boer en sommige werken als sjouwer of als helper van de boer. Mijn huis is erg klein. Er
zijn maar vijf borden en twee of drie glazen. Er zijn rijke mensen in mijn dorp zoals Bimal en Samir. Tijdens het festival dragen zij nieuwe kleren, eten lekker eten en dan gaan
ze met de auto naar hun familie. In mijn dorp zijn arme mensen zoals Sakil, Pari, Jita en
ik. We dragen altijd kleren die kapot zijn en we hebben niet genoeg eten.
Ik krijg hier de mogelijkheid om te lezen, schrijven, spelen. Ik heb zo’n geluk gehad
dat ik hier mag zijn. Ik houd van alles op de Kumari-school, van het lezen, eten, spelen,
schrijven en van de bezoekjes. Ik houd ervan om in het park te spelen. Toen ik klein was,
zijn mijn ouders doodgegaan en daarna was ik erg verdrietig en had ik een moeilijk leven. Daarna kwam ik op de Kumari-school en hier kan ik schrijven en lezen en de leraren
houden van mij. Ik wil verpleegster worden. Ik schrijf geen gedicht, maar ik maak een
mooie tekening van een verpleegster.
Rita Bk – Ik kom uit Juggepani. Bijna alle mensen in mijn dorp zijn boer en sommige
werken in de huizen van andere mensen. We hebben bij ons thuis kippen, borden en kleren. In mijn dorp zijn veel rijke mannen, zoals bijvoorbeeld Kobita, Kopila. Dit zijn mijn
vrienden. Als het festival is dan dragen ze nieuwe kleren en eten ze vis en vlees. Er zijn
ook veel arme mensen, zoals Muna, Juna, Nuna, Bina en ik. De arme mensen hebben
geen eten en werken voor de rijke mensen in hun huizen. Na het werk krijgen ze eten van
de rijke mensen. Als het festival is dan zijn de arme mensen verdrietig omdat ze geen
geld hebben om eten en kleren te kopen.
Ik houd hééééél erg van de Kumari-school. Ik houd van de school omdat we hier kunnen lezen, spelen en omdat we medische verzorging krijgen. Als ik hier niet kan zijn, dan
heb ik geen onderwijs. Ik ben erg gelukkig dat ik hier ben. Er is niets dat ik niet leuk vind!
10
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Toen ik klein was en thuis woonde, dronk mijn vader altijd veel alcohol. Dan sloeg hij
mijn moeder en mij. Toen kreeg mijn moeder kanker en overleed ze. Daarna kwam ik
hier en hier heb ik het erg naar mijn zin. Toen ik thuis was had ik geen kleren en toen ik
hier kwam kreeg ik kleren en slippers. Ik houd van ‘Mommy’ en ook de leraren en de andere stafleden houden van haar. Ik word later onderwijzer.
Tekening van huizen, bergen, rijst en bloemen.
Buddhi Maya Bk – Ik kom uit Ritthepani. De meeste mensen zijn arm en ze werken in de
huizen van de rijke mensen en krijgen dan geld. Thuis hebben we vijf glazen en borden en
geen kleren, maar rijke mensen gaven ons kleren als wij voor hen werkten. Ons huis is erg
klein. Nu woont er niemand in ons huis, want mijn moeder werkt in andere huizen om aan
geld en kleren te komen. Mijn zus werkt ook in een ander huis voor rijken.
Er zijn maar weinig rijke mensen in mijn dorp, maar ik ken wel een paar voorbeelden: Kobita, Kushun en Kopila. Als het festival is dan dragen zijn nieuwe kleren en
schoenen en ze eten lekker eten. Bij mij thuis eten we aardappelen en tijdens het feest
voelen we ons verdrietig.
In mijn dorp zijn de meeste mensen arm, zoals bijvoorbeeld Susmita, Asmita en ik.
We dragen vieze kleren met gaten erin. We hadden geen eten dus gingen we naar een ander huis voor eten.
Ik hou van de Kumari-school. Als de school er niet was geweest dan weet ik niet
wat... Ik had dan voor een rijke man gewerkt en dan was ik niet naar school gegaan. De
leraren en ‘mommy’ zijn goed voor mij. Op de Kumari-school kan ik lezen, schrijven en
maak ik soms een reisje naar een andere plaats en heb ik medische hulp. Ik wil ‘mommy’
en de school bedanken. Ik houd ook van mijn mama, omdat ze zei mij hier heeft gebracht
zodat ik kan lezen. Ik heb de Kumari-school nodig en alles wat ik hier leer om later leraar
te kunnen worden.
Toen ik klein was, toen vond ik alles leuk, maar toen ik ouder werd merkte ik dat mijn
ouders niet zo lief waren. Toen ik naar huis ging gaven mijn ouders mij allerlei opdrachten die ik moest uitvoeren. Ik houd van mijn vader, maar hij is overleden. Daarom voel ik
me verdrietig. Als mijn vader niet dood was gegaan, had ik niet in een ander huis hoeven
werken. Toen ik thuis was ging ik naar de huizen van rijke mensen om daar als hulp in de
huishouding te werken. Ik kan dus niet meer naar huis tijdens de vakantie. Als mijn ouders hier komen dan wil ik niet met ze mee. Als mijn zus, moeder en broer niet naar de
Kumari-school komen dan blijf ik hier voor altijd. Als ik de tiende klas haal, dan weet ik
niet waar ik naar toe ga. Ik wil hier blijven.
“We zijn de kinderen.
Onze manier van spreken is nog niet zo helder
en we hebben een voorzichtige lach.
We hebben onderwijs nodig,
alsjeblieft leer ons lezen en schrijven.
Ik was erg klein en kon niet inzien dat onderwijs zo belangrijk was
dus alsjeblieft laat ons lezen en schrijven.”
11
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Achtergrond van achttien nieuw aangenomen kinderen
(NB: links na aanneming, rechts na vier maanden)

Brahmi Parajuli
Meisje, 6 jaar oud
Wel een vader en moeder.
Gemiddeld inkomen van €1 per dag.
Zeer armoedige omstandigheden.

Milan Bohara
Jongen, 8 jaar oud
Vader met iemand anders getrouwd.
Moeder vermist.
Vader zorgt niet meer voor hem.
Een oom heeft hem opgevangen.

Susmita Shrestha
Meisje, 6 jaar oud
Vader heeft gezin in de
steek gelaten.
Moeder leeft onder zeer
armoedige omstandigheden

12
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Dipendra Tiwari
Jongen, 7 jaar oud
Vader ernstig gehandicapt.
Moeder werkt als dienster
voor de rijken.
Van de inkomsten kan de familie
nauwelijks leven.

Sarita Paudel
Meisje, 6 jaar oud
Vader met iemand anders getrouwd.
Moeder werkt als sjouwer.
Leven onder zeer armoedige
omstandigheden.

Samuyal Makim
Jongen, 7 jaar oud
Vader is als gastarbeider naar India
gegaan en niet terug gekomen.
Moeder heeft het gezin in de
steek gelaten. Een leven onder zeer armoedige omstandigheden.

Umesh Gotame
Jongen, 8 jaar oud
Vader en moeder werken
beiden als sjouwer.
Leven onder zeer armoedige
omstandigheden.

13
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Ajit Rana
Jongen, 8 jaar oud.
Vader vermist. Moeder als
gastarbeider naar een Arabisch
land gegaan maar niet terug gekomen.
Leeft onder moeilijke
omstandigheden bij familie in.

Suraj Nepali
Jongen, 7 jaar oud.
Vader is dood. Sinds enkele maanden
is moeder verdwenen en er is
geen contact met haar. Suraj had
geen huis en woonde in bij familie.

Barathi Gurung
Meisje, 8 jaar
Haar vader is overleden en kort
daarna verdween haar moeder.
De familie had geen land en huis.
Barathi en haar zusje kregen onderdak bij familie, die erg arm is.

Ishak Tamang
Jongen, 8 jaar oud.
Vader is gehandicapt en
moeder is verdwenen.
Heeft geen broers en zussen en
leefde samen met grootmoeder.

14
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Asbin Neupane
Jongen, 6 jaar oud.
Vader ernstig ziek.
Moeder leeft met haar
twee kinderen onder zeer
armoedige omstandigheden.

Antim Thadamagar
Jongen, 9 jaar oud
Vader en moeder werken
als sjouwer en zijn heel arm

Dhan Bahadur Masrangi
Jongen, 7 jaar oud.
Woont met zijn ouders
en een zus in een berghutje
en zijn heel arm.

Pabitra Damai
Meisje 7 jaar oud
Heeft geen vader en moeder meer.
Woont bij een oom onder zeer
armoedige omstandigheden.

15
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Ram Bahadur Sinjali
Jongen, 8 jaar oud
Vader en moeder zijn doofstom.
Hebben geen huis en geen land.
Wonen in bij familie
die ook arm is.

Gita Koirala
Meisje, 8 jaar oud
Vader is dood en moeder vermist
Gita woont met haar
twee broers in bij de buren.

Binod Saru
Jongen, 6 jaar oud.
Vader vermist. Moeder woont
in een klein berghutje met haar
twee kinderen onder zeer
armoedige omstandigheden.
* ****

Rijst oogsten, zie
pagina 39
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De bouw van vier scholen
Eindelijk zijn twee van de vier scholen in gebruik genomen: de school in Bobok en de
school in Swamidada. De school in Mohan Dada is bijna klaar en in Belswara zijn de families nog stenen aan het hakken in de nabij gelegen rotsen voor de fundering van de
school. Net als voor alle andere scholen in de bergen vraagt dat veel tijd en arbeid. Al
deze scholen worden gebouwd voor een totaal bedrag van €15.000,-. Minstens 30% van
de arbeid wordt onbetaald verricht door de ouders van de kinderen. Tijdens de regentijd
zijn veel dorpen in de bergen voor een half jaar afgesloten van de ‘bewoonde wereld’, er
kan dan nauwelijks gebouwd worden. Gemiddeld duurt de bouw van een school in de
bergen daarom twee jaar.

De school in Bobok is als een mangoboom
Onder de Bobokboom op een hoogte van 1500 meter in Nepal staat een prachtige school
met vijf klaslokalen, gebouwd door de vaders en moeders van Bobok. Elke ochtend rennen hier ruim honderd kinderen naartoe. Hiermee is ook het niet zichtbare project, ‘het
doorlopende proces’ gaan groeien. Het realiseren van een
dergelijk project is als het planten van een mangoboom. Zoals een mangoboom elk jaar nieuwe vruchten draagt, zo
draagt de nieuwe school elk jaar weer bij aan meer bewustzijn, ideeën, kennis en erkenning. Dit laat zich vertalen in
eerlijkere prijzen voor de gember, mango’s, vegers en mandarijnen die naar dat ‘andere land’, de hoofdstad Kathmandu, worden geëxporteerd. Een geslaagd project komt het
welbevinden van de hele gemeenschap ten goede.
Ooit bouwden de bewoners een school van bamboe.
De intelligentste jongen uit het dorp werd als hoofd van
school aangesteld. Hij ontvangt geen salaris maar wel de
eer. De overige leerkrachten van Bobok worden nu uit het
Alle bewoners helpen mee
schoolpotje betaald, bijeengebracht door de bewoners.
17
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Ook de overheid betaalt één leerkracht en dat betekent erkenning
door de overheid.
Vorige maand is dit berggebied
als vredesgebied verkozen. Eindelijk ontdekt de Nepalese regering
de waarde van de prachtige, verstilde bergdorpen, waar mensen nog in
puurheid en kalmte leven.
Eén van de dorpsoudsten vertelde me ooit: “elke vooruitgang betekent ook achteruitgang”. Dat is me
altijd bijgebleven. Hij vertelde dat nu er vliegtuigen zijn, jongeren naar de Arabische landen gaan om geld te verdienen. En dat de ouderen, vrouwen en kinderen achterblijven.
Zal de nieuwe school alleen vooruitgang brengen? “We leven in eenvoud, maar door
deze school die wij samen hebben gebouwd, door toegenomen bewustzijn en kennis,
zullen we niet meer achtergesteld zijn,” zegt het dorpshoofd.
Klas 4

De school in Swamidada
Het is een project van de bewoners van Haps met een premie van de Wilde Ganzen. De
bouw nam vele jaren in beslag. Swamidada ligt in een zeer primitief en afgelegen gebied.
Hier wonen, in tegenstelling tot de andere bergdorpen, veel verschillende bevolkingsgroepen en het was moeilijker om ieder familielid te betrekken bij de bouw. Maar met volharding is het gelukt om een prachtige school te bouwen op één van de toppen van de bergen.

De school in Mohan Dada
Dit is één van de dorpen waar een boer zijn land heeft afgestaan voor de bouw van de
nieuwe school, omdat het terrein van de oude school te klein was. De fundering is van
stukken rots en voor de muren worden bakstenen gebruikt. Over een half jaar zullen de
kinderen van Mohan Dada naar hun nieuwe school kunnen gaan. De meeste bewoners
zijn boer. De landbouwopbrengsten zijn schaars en ze moeten leven van een minimum
inkomen. We hopen dat ook in Mohan Dada door de komst van de school, kennis, be18
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wustzijn en recht van spreken toenemen.
Dat ook dit project de poorten opent naar
een betere toekomst voor de volgende
generatie.
Foto boven: De bijna-afgebouwde
school met daarvoor vijf leerlingen van
het Cambreur college, dat geld ophaalde voor deze school.
Foto rechts: kinderen van Mohan Dada

De school in Belswara

Ook in dit dorp heeft een boer zijn land afgestaan voor de bouw van de nieuwe school (zie
foto links: op deze plek komt de nieuwe school van Belswara). Helaas moest wel een heel
oude boom worden gekapt. Maar bouwmaterialen zijn hier een geschenk want Belswara is
gebouwd tussen en op de rotsen. Verder moet elke familie om toerbeurt in de nabije omgeving rotsblokken uithakken. Stukken rots van vaak wel 40 kilo. Dit zware werk van hakken en sjouwen zal zeker een half jaar in beslag nemen. Pas dan kan met de bouw begonnen worden. De weg naar Belswara is ook een weg van rotsen (zie de rechterfoto). De
vrouwen sjouwen af en aan om hun handelswaar aan de benedenwereld te verkopen. De
rijken daar beneden zijn verzot op de alcohol uit Belswara. Als ik vraag voor wie deze
19
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rakshi bestemd is beginnen ze te lachen,
alsof er een geheim wordt gevraagd. Dat
mag duidelijk zijn: er is een bevolkingsgroep in Nepal die geen alcohol mag drinken van hun god. Maar in het donker of achter een gordijntje ziet hun god dat kennelijk
niet. En bovendien wat verboden is smaakt
des te lekkerder. Voor de dorpelingen van
Belswara is dit, naast de verkoop van geiten, de belangrijkste bron van inkomsten.
Leerlingetjes in de oude school

De ambachtsschool
Ook dit project is net als het moeder-kindziekenhuis een zware bevalling. Maar onlangs
zijn de juiste ’vroedvrouwen’ gekomen die ons helpen. Deze donateurs maakten het mogelijk om met hun giften de ambachtsschool leven in te blazen. Ook hier was sprake van
een tekort aan financiële middelen en stagnatie van de voortgang.
Allereerst willen we de donateurs bedanken die gehoor hebben gegeven aan een oproep om dit project te steunen, omdat het anders niet mogelijk was geweest om de reeds
geregistreerde school operationeel te maken. Een lang en uitgebreid onderzoek naar de
juiste generator was nog een hele klus en we werden daarbij geassisteerd door een deskundige donateur. Zoals overal valt ook in de stad Kathmandu vele uren per dag de elektra uit en dan ligt alles stil. Elke week verstrekt de overheid een overzicht met daarbij de
uren per dag en nacht dat er elektra is. Het kan zijn dat op maandag alleen ’s nachts elektriciteit is en op dinsdag alleen enkele uren overdag. De week daarop is het weer anders.
Je leert ermee leven. Maar een technische school kan niet functioneren zonder energie.
Wel konden er al verschillende landbouw- cursussen gegeven worden. Nu de generator is
besteld zal de school op de begane grond open kunnen. Een eenvoudige kantine is in aanbouw en de eerste klaslokalen worden gebruiksklaar gemaakt.
Er is nog €1200,- nodig om twee lokalen van les- en werkbanken te voorzien. De
drukkerij loopt zo goed dat we daar alle
personeelsleden van kunnen betalen.

Een leraar aan het werk
in de ambachtschool.

20
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Gezondheidszorgprojecten

Behandeling van een patiënte

Gezondheidsvoorlichting

Het Kumari-Healthcenter
Het Kumari-Healthcenter (voorheen Him Kiran) dat in 2003 werd geopend, biedt alweer
elf jaar medische hulp aan de bewoners van twaalf omliggende dorpen voor wie een ziekenhuis onbereikbaar is en de daarbij horende kosten onbetaalbaar. Het centrum is niet
alleen laagdrempelig, maar het personeel neemt ook de tijd voor elk ziek mens.
Onlangs kwam een oude vrouw met een zak vol medicijnen naar het gezondheidscentrum. Wat bleek? Ze had al haar geld uitgegeven aan het ziekenhuis en aan medicijnen en ze voelde zich nog zieker dan ooit. Hopeloos overhandigde ze de zak met medicijnen, die ze niet nodig bleek te hebben. Vanaf nu wordt ze voor een consult van vijf
roepies wekelijks onder controle gehouden door het gezondheidscentrum. Ze zei: “hier
zijn de mensen zo vriendelijk en ze leggen alles goed uit”.
Jaarlijks bezoeken ruim 7000 patiënten het centrum. De totale kosten om het centrum
draaiende de houden zijn €12.000,- per jaar. Dat is gemiddeld €1,70 per patiënt. Een
consult kost vijf roepies ofwel vier eurocent. Arme mensen worden gratis geholpen. Het
personeel is vriendelijk, geduldig en staat dicht bij de patiënt. Er werken zes personeelsleden. Omdat de salarissen vast liggen is men niet uit op winst.
Men behandelt zeker 68 verschillende medische klachten. De meest voorkomende
klachten zijn: infecties, diarree, geelzucht, wonden, ondervoeding, prolap, kiespijn, tyfus,
hoofdpijn. Maar ook met vragen over family-planning en zwangerschap kan men hier terecht. Het aantal bevallingen neemt maandelijks toe. Deze zijn gratis omdat de overheid de
kosten betaalt. De medicijnen in het gezondheidscentrum worden zonder winst verkocht.
Voorbehoedmiddelen worden gratis verstrekt en ook een aantal medicijnen.
Maandelijks worden er drie verschillende voorlichtingsprogramma’s georganiseerd:
• Moeder-kind zorg
• Zwangerschapsvoorlichting
• Gezondheidsvoorlichting in het algemeen en in relatie tot voeding.
21
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Moeders van
Mohan Dada met hun kinderen
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Het moeder-kind ziekenhuis
Dit project is een zware bevalling, omdat
er zoveel bij komt kijken. De inrichting
van het ziekenhuis stagneerde vanwege
een tekort aan financiële middelen.
Slechts drie ruimtes konden worden ingericht, waarvan nu één in gebruik is genomen. Dankzij de donaties die wij in
2014 ontvingen, wordt de inrichting nog
dit jaar voor 65% voltooid en zullen de
nieuwe bedden en rolstoelen met het verschijnen van dit jaarboekje arriveren. Nu
gaan we voor de laatste 35% de benodigde fondsen werven en dan kunnen de moeders en baby’s hier eindelijk terecht.
Aangezien dit project zoveel vertraging heeft opgelopen heeft het momenteel prioriteit. We gaan uit van een positief ziekenhuisbeeld in 2015.

De vroedvrouwenopleiding
De vroedvrouwenopleiding voor arme meisjes bestaat nu zes jaar en van de 240 meisjes
die de opleiding volgden zijn 230 studenten geslaagd. Tien meisjes mogen nog een herkansing doen. Een aantal van de nieuwe vroedvrouwen kreeg van de Nepalese overheid de
kans om een vervolgopleiding te doen of een extra cursus te volgen. Sommigen zijn getrouwd en werken officieel niet als vroedvrouw, maar ze doen vaak veel gezondheidsactiviteiten in het dorp waar ze wonen. Twee vroedvrouwen kwamen door tragische omstandigheden om het leven. In het onderstaand overzicht kunt u zien waar de vroedvrouwen
werken. Het gebied beslaat een kwart van Nepal en is zo groot als Nederland.
Momenteel volgen
nog 80 arme meisjes
de opleiding; 40 van
hen zitten in de
schoolbanken en 40
volgen een stage in
een ziekenhuis of gezondheidspost. Op de
commerciële vroedvrouwenopleidingen
studeren meestal
meisjes van gegoede
komaf en zij zijn niet
bereid om naar het
platteland te verhuizen, omdat daar wei24
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Vroedvrouwen in opleiding
nig geld te verdienen valt en de levensomstandigheden primitief zijn. En juist het belang
van vroedvrouwen op het platteland is groot. Vooral in de afgelegen gebieden van Nepal
is de moeder-kindsterfte nog steeds erg hoog. Eén op de 24 kinderen haalt het vijfde levensjaar niet en elke twee uur overlijden drie pasgeboren baby’s. Sterfte tijdens de bevalling is nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen.
Van ‘onze’ vroedvrouwen die geslaagd zijn gaat een groot deel terug naar de afgelegen dorpen waar ze vandaan komen. Omdat ze afkomstig zijn uit 18 verschillende bevolkingsgroepen(kasten) en ze de armoede van nabij hebben meegemaakt, zijn ze bereid
hard te werken voor de moeders en families die verstoken zijn van hulp. De schatting is
dat zij jaarlijks 300.000 vrouwen en kinderen bereiken in de afgelegen gebieden. Hun
bijdrage aan de gezondheidszorg is groot en van onschatbare waarde. Behalve het doen
van bevallingen en het begeleiden van zwangere vrouwen geven ze voorlichting over
zwangerschap, gezonde voeding en een gezonde leefwijze.
Momenteel worden gegevens verzameld van de bewoners in de gebieden waar zij
werkzaam zijn. Omdat het vaak zulke afgelegen gebieden betreft komt er een schat aan
informatie vrij. We hopen u het volgend jaar meer hier over te kunnen vertellen.

‘Midwives on a Mission’
Het belang van de vroedvrouwen zal nog groter worden als komend jaar het project
‘Midwives on a Mission’, een samenwerkingsproject van Female Cancer Foundation
(FCF) en Stichting Tamsarya, van start gaat. FCF, opgericht door prof. dr. Alexander Peters, is de enige NGO in Nederland die zich inzet voor bestrijding van baarmoederhalskanker. Elke twee minuten overlijdt ergens in de wereld een vrouw vermijdbaar aan baarmoederhalskanker, want de ziekte is met weinig middelen te voorkomen. De vroedvrouwen, gesponsord door Stichting Tamsarya, kunnen het project ‘Midwives on a Mission’
onder begeleiding van FCF over héél Nepal gaan uitdragen. Zo kunnen vele vrouwen bijtijds geholpen worden. Als de vrouw in het gezin wegvalt wordt een familie kwetsbaar en
25
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heeft dat ook invloed op de economie van het hele dorp. Het zijn de vrouwen die zorgen
voor de kinderen, die het huishouden draaiende houden en die ook voor inkomsten zorgen
met het bewerken van het land, met het verzorgen van de dieren, met hout sprokkelen. We
zijn ervan overtuigd dat de vroedvrouwen het project tot een groot succes zullen maken.

Vijf meisjes van de vroedvrouwenopleiding vertellen
Chhama Shrestha – Ik ben 17 jaar oud en kom uit Arghaakhanchhi. Het is een dag reizen om naar huis te gaan. Mijn vader is boer en heeft vijf klassen lagere school gevolgd. Mijn
moeder is huisvrouw en is nooit naar school geweest en kan
niet lezen en schrijven. Ik wil een goede vroedvrouw worden
en natuurlijk ga ik terug naar mijn dorp om de arme mensen te
helpen, dat wil ik als sinds mijn kindertijd. In mijn dorp zijn
geen medische voorzieningen en er is ook geen enkele vroedvrouw. In mijn dorp woont iemand die wist van deze school en
zo kwam ik gelukkig hier. De situatie voor vrouwen in Nepal
is erbarmelijk. Geen hulp tijdens zwangerschap en ook niet als
er problemen zijn tijdens de bevalling. Vrouwen worden nog steeds gedomineerd door
mannen. Als ik straks terug ben in mijn dorp zal ik niet alleen vrouwen voorlichten en
helpen tijdens de bevalling maar zal ik ook proberen de gelijkwaardigheid in mijn dorp
te bevorderen.
Damanti Aslami – Ik ben 20 jaar oud en woon in het bergdorp
Bobok. In de winter als de wegen open zijn ga ik met de jeep en
dat duurt drie uur. In de regentijd moet ik zeven uur lopen. Mijn
vader is boer en heeft één jaar op de lagere school gezeten. Mijn
moeder is boerin en is nooit naar school geweest. We zijn arm en
leven van de productie van gember. Als ik niet was toegelaten
dan was ik waarschijnlijk huisvrouw geworden, want mijn ouders hebben geen geld om een vervolgopleiding voor mij te betalen. Als ik klaar ben met mijn opleiding wil ik huisvrouw worden en de arme mensen in Bobok en omliggende dorpen helpen
met gezondheidsproblemen en bevallingen. Als ik een baan kan
krijgen in mijn dorp kan ik ook mijn familie financieel helpen.
Er zijn geen gezondheidsvoorzieningen in de bergen en de vrouwen die veel problemen hebben kunnen nergens naar toe. De kennis ontbreekt en ook het
benodigde geld. Hoe kunnen wij vooruit komen in een dergelijke situatie? Ik ben de donateurs dankbaar voor deze kans.
Mithu Kumari Upadhyaya – Ik ben 22 jaar oud en kom uit Dailekh in het westen van
Nepal. Mijn huis is 18 uur reizen met de bus en daarna een uur lopen. Mijn ouders zijn
nooit naar school geweest en kunnen niet lezen en schrijven. Mijn moeder is huisvrouw
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en mijn vader werkt als priester. In de toekomst wil ik een goede gezondheidswerker worden en natuurlijk ga ik terug naar
mijn dorp om daar de vrouwen voor te lichten en te helpen bij
bevallingen. Vrouwen in Nepal zijn nog steeds achtergesteld
en hebben geen rechten en kansen. Ik wil daar verandering in
brengen. Ik hoorde van deze school voor arme meisjes toen ik
tijdens een cursus iemand ontmoette van de Kumarwarti College, die door de stichting is gebouwd.
Ik hoop dat mijn wens en droom om arme mensen met mijn
gezondheidskennis te helpen uit zal komen.

Saraswoti Magar – Ik ben 18 jaar oud en woon in Makar, district Nawal Parasi. Het is anderhalf uur lopen om thuis te komen. Mijn vader overleed toen ik drie jaar oud was. Mijn moeder is nooit naar school geweest. Ze heeft twee geiten en een
buffel en omdat we geen land hebben maakt ze rakshi, de lokale alcohol. Ik was van plan om als gastarbeidster naar de Arabische landen te gaan omdat ik geen kans zag om verder te leren. Gelukkig werd ik toegelaten op deze school en dat was
een gouden kans. Sinds mijn kindertijd wil ik al in de gezondheidszorg werken. Na mijn opleiding wil ik vrouwen en arme
mensen in mijn dorp helpen. De vrouwen zijn nog steeds achtergesteld in Nepal. Ik ben zo blij dat ik deze gouden kans om
vroedvrouw te worden heb gekregen. Dank u wel.
Tulasa Pun Magar – Ik ben 15 jaar en kom uit Rukum in het
westen van Nepal. De reis naar huis is twee dagen met de bus
en daarna twee uur lopen. Mijn vader heeft de lagere school afgemaakt en is boer. Mijn moeder is nooit naar school geweest.
Het was mijn wens sinds ik klein was om gezondheidswerker
te worden, maar ik dacht dat het nooit zou kunnen omdat we te
arm zijn. Er stond een advertentie in de krant over deze school
speciaal voor arme meisjes. Toen iemand mij dat vertelde heb
ik meteen gereageerd. Ik wil een goede vroedvrouw worden in
afgelegen gebieden. Vrouwen in Nepal leven met zo veel problemen, er is geen onderwijs en er zijn geen gezondheidsvoorzieningen. Men denkt dat je in vrouwen niet hoeft te investeren omdat ze toch trouwen en deel gaan uitmaken van de familie van hun man. Dat is
onze traditie. Ik kan niet zeggen hoe blij ik ben met deze kans en wil iedereen die mij
helpt bedanken. <<
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Water, welzijn en welvaart

Een boer beziet zijn rijke oogst

Vier jaar geleden kocht de stichting voor €2000,waterleidingen, tappunten met kranen en een watertank voor de watervoorziening in het achterland van Hasora, waar ongeveer 250 mensen wonen. De bewoners groeven zelf een zes kilometer
lange geul van een meter diepte vanaf de waterbron naar de hutjes en hielpen met alle activiteiten
die nodig waren.
Nu, vijf jaar later, bezoek ik enkele families om
te zien hoe het gaat. Met verbazing kijk ik naar de
zichtbare veranderingen. De tappunten zien er nog
steeds goed uit en alle bewoners hebben zichtbaar
een beter leven gekregen. Veel hutjes van leem zijn
vervangen door stenen huisjes, overal verbouwt
men groente en de was wappert aan de lijn. Ik bezoek drie bewoners en ze blikken terug op het verleden: “toen moesten we om één kruik water te halen drie uur lopen. Door de rivier waden was een
iets kortere weg. Maar omdat we niet altijd tijd
hadden, gebruikten we ook het vervuilde water van
de rivier. Nu hebben we altijd schoon water om te
drinken, om ons te wassen, om eten te koken, om
onze kleding te wassen, voor het vee en we verbouwen veel groenten. Daar hebben we ook tijd voor
omdat we niet meer zover hoeven te lopen. Deze
watervoorziening is een godsgeschenk”.
Ik bezoek ook een boer, die naar de maatstaven van voorheen ‘rijk’ is geworden door het
water. Hij begon met het kweken van kleine
boompjes, die hij verkocht. Hij kocht een extra
buffel en legde een eenvoudige biogasinstallatie
aan. Er is voldoende gas om op te koken en nu
hoeft zijn vrouw niet meer naar het bos om hout
te sprokkelen. Naast het kweken van boompjes
experimenteert hij met succes het kweken van
andere gewassen. “Het gaat me voor de wind.”
Het is zichtbaar dat bij deze boer water, welvaart
en welzijn, samenhangen. <<

Vroeger moest ik drie uur lopen naar een bron
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Bezoek van Rotary Haarlemmermeer-Schiphol aan Nepal
De Rotary Haarlemmermeer-Schiphol steunt al vele jaren de projecten van Stichting
Tamsarya in Nepal. Behalve financiële ondersteuning aan de vroedvrouwenopleiding is
deze Rotary ook de sponsor van Surya, die geneeskunde studeert aan het Lumbini College. Surya die ooit als landslaaf werkte en nu bijna dokter is, zal dan in het moeder-kind
ziekenhuis van de stichting zijn kennis en kunde inzetten in het belang van de armen.
In februari 2014 bracht de Rotary een bezoek aan de projecten en toen men zag dat
het dak van de Kumari-school lekte besloot men opnieuw hiervoor een bijdrage te leveren. Hieronder een impressie van de voorzitter en enkele Rotary-leden.

Leden van de Rotary Haarlemmermeer-Schiphol, samen met (in het midden)
voormalig Kumarischool-leerling Surya, die nu geneeskunde studeert

Flip Blom: Een onvergetelijke reis
Eén van de hoogtepunten van mijn voorzittersjaar is ongetwijfeld het bezoek aan Nepal.
De trektocht door de bergen en aansluitend meerdere bezoeken aan de school, tuinen,
projecten en de ontmoeting met Surya hebben niet alleen op mij maar op ons allen een
diepe indruk gemaakt. Overal waar wij kwamen werden we zeer hartelijk ontvangen,
misschien moet ik wel zeggen onthaald.
Naast de school en andere projecten had de land- en tuinbouw toch wel mijn specifieke aandacht. Wat mij opviel waren de veelal goede gewassen die ik zag. Uiteraard is lang
niet alle grond geschikt voor de landbouw, maar daar waar het maar enigszins kon werd
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er, weliswaar met oude werktuigen, toch een zeer goed gewas geteeld. Landbouw, zoals
landbouw bedoeld is. De mest van de dieren ging naar de akkers. In Bobok zelfs in manden op de rug, waar het op hopen gestort werd om daarna verspreid te worden. Daarna
volgde een grondbewerking en kon het volgende gewas geteeld worden. Deze werkwijze is het ultieme voorbeeld van kringlandbouw zonder de grond onnodig uit te putten.
Voor het land bij de school is er zoals ik het zag behoefte aan meer mest/compost. Dit
kun je bereiken door de veestapel uit te breiden met runderen, varkens, kippen en eenden.
De akkers worden dan op den duur vruchtbaarder zodat je een hogere opbrengst kunt krijgen. De veestapel kan ook zorgen voor een wat uitgebreider, variabeler menu. Er zijn plannen voor een biovergister. Dit is een zeer goede stap. Energie kun je zeer goed gebruiken
en het restant kan weer op het land verspreid worden. Er gaat zo niets verloren.
Punt van aandacht is de aanwezigheid van onkruid. Zaadonkruiden dien je te vernietigen voordat het zaad rijp is anders vermeerdert het zich wel erg snel. Een mooie klus
voor de kinderen.
Wortelonkruiden dien je uit te putten door ze uit te steken en/of door regelmatig de
grond te bewerken. Dit kan uiteraard met de hand maar ook de aanwezige cultivator kan
hiervoor gebruikt worden. Hier zit echter wel een gevaar aan dat, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, de grond met elke bewerking meer kan uitdrogen. Het zal de eerste
keer niet zijn dat een Nederlandse boer ondanks zijn vakkennis toch niet slaagt in het
buitenland omdat hij de werkwijze van de lokale bevolking negeert. Kijk eerst hoe je buren het doen en probeer dan dingen te verbeteren.
Voor de opslag van het graan kan in de bestaande schuur volgens mij beter een ronde
metalen silo gebruikt worden dan zakken. De muizen kregen het graan wel heel makkelijk op het menu. Een silo is te maken van de golfplaten die je overal in Nepal ziet. Maak
er een ronde silo van en stort de voet van de silo in beton. Met beton kan men goed overweg: tijdens ons bezoek werd in zeer korte tijd een brug gemaakt.
De aanvraag voor een donatie voor herstel van het dak zullen wij zeer serieus overwegen. Het lijkt mij verstandig om qua constructie rekening te houden met de mogelijkheid om later zonnepanelen te plaatsen.
Zowel mens als land hebben een onvergetelijke indruk achtergelaten. Heel veel dank
daarvoor. — Namastè.

Leo Deurloo: De impact van een school
Dat onderwijs de sleutel is voor verdere ontwikkeling van landen zoals Nepal, is voor
een ieder een vanzelfsprekendheid, een open deur. Maar dat het in de praktijk niet zo
vanzelfsprekend is om dat waar te maken, is voor mij duidelijk geworden tijdens het bezoek van onze Rotarydelegatie aan de Kumari-school en de projecten.
Op het eerste gezicht zien de schoolgebouwen van de Kumari-school er goed uit en
zijn de voorzieningen op orde. Een nadere kennismaking laat toch wel wat tekortkomingen zien. Zo zijn de daken aan vervanging toe en mag de digitalisering van de wereld
ook aan deze kinderen niet voorbij gaan. Kortom, investeren in gebouwen en voorzieningen is voor de instandhouding van de school blijvend noodzakelijk.
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Er zijn echter meerdere redenen om in de school te investeren dan de instandhouding alleen. De impact van de Kumari-school met al zijn projecten, is voor de ontwikkeling van
de regio van wezenlijk belang. Parafraserend op het boek ‘De gelukkige klas’ van Theo
Thijsse, is de Kumari-school ‘De gelukkige school’. Een school vol met sociaal kwetsbare kinderen die, ongeacht hun afkomst, een kans krijgen om uit te groeien tot waardevolle burgers in een ontwikkelingsland. Dat is niet in de laatste plaats mede te danken
aan de inzet van de staf en de leerkrachten. Tijdens een lesbezoek vroegen de leerlingen
van de klas of ik een wiskundelesje wilde geven. Wat een feest! Ze kregen er geen genoeg van; hun honger naar kennis is immens. Deze kinderen weten dat zij een kans krijgen, waar andere kinderen aan hun lot worden overgelaten. Gelukkige scholen zoals de
Kumari-school, brengen Nepal verder in zijn ontwikkeling naar meer welvaart en kansen voor jonge mensen. Ze zijn onze steun meer dan waard.
Het was een verrijking om daar een week gast te zijn. Ik heb er veel geleerd.

Phien en Jan Veenstra: Ons bezoek aan de Kumari-stichting
Tijdens ons vijfdaags bezoek aan de Kumari-stichting zijn wij onder de indruk gekomen
van de verschillende projecten waar de organisatie zich mee bezig houdt. Het verblijf op
het terrein van de school heeft een onuitwisbare indruk op ons gemaakt. De vrolijke kinderstemmen die ons ’s morgens tegemoet kwamen als wij van het gastenhuis naar de eetzaal liepen zullen wij ons blijven herinneren, evenals de blije gezichtjes en de begroetingen die ons werden toegeroepen.
Tijdens een wandeling in de naaste omgeving van de school bracht Trees ons bij de
watervoorziening die daar voor en door de bewoners was aangelegd. In het verleden
moesten de mensen uren lopen om bij een bron drinkwater te halen. Als het water in de
rivier zo hoog stond dat de overzijde niet bereikbaar was, waren de bewoners van drinkwater verstoken. Door een investering van €2000,- en de inzet van de bewoners beschikt
men nu vlak bij huis over water. Wat dit voor positieve gevolgen heeft, was duidelijk
zichtbaar. De mensen zagen er verzorgd en gezond uit, evenals de dieren die zij houden.
Zij wilden ons graag iets vertellen over hun verbeterde leefomstandigheden en zij gaven
ons trots een rondleiding. Heel opvallend waren de groentetuinen die in de droge periode
nu ook van water voorzien kunnen worden. De tomaten- en bonenplanten zagen er heel
goed uit. Bij het bewerken van de grond en het verbouwen van de gewassen profiteren
de bewoners ook van de adviezen van bezoekers met een landbouwkundige achtergrond.
We zijn ervan overtuigd dat de welvaart van deze mensen enorm is gestegen sinds zij
vlak bij hun huis en tuin over water kunnen beschikken. Zo werd ons duidelijk dat dit
soort kleinschalige ontwikkelingsprojecten, waarbij de mensen zelf worden ingeschakeld, heel waardevol zijn.
*****
***
*
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Fruitbomenproject
Sinds 2002 worden op vele plaatsen duizenden fruitbomen geplant. De bomen zijn bedoeld voor arme families, voor scholen en als gezamenlijk project van arme dorpsbewoners. Het succes van dit project werpt letterlijk en figuurlijk zijn vruchten af, want de bomen leveren kilo’s fruit. Wat niet voor eigen gebruik is, wordt verkocht. Het fruit komt dus
niet alleen de eigen gezondheid ten goede het verschaft arme families ook een extra bron
van inkomsten. De meeste mensen weten niet wat vitaminen zijn en de relatie tussen het
eten van fruit en gezondheid is voor velen onbekend. Daarom worden er in het gezondheidscentrum maandelijks gratis voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met thema’s
als ‘algemene gezondheid’, ‘gezonde voeding en het belang van vitaminen en mineralen’.
In de ambachtsschool wordt regelmatig landbouwvoorlichting gegeven over het telen van
groenten en hoe men fruitbomen moet verzorgen. Ook de ontdekking van fruitsoorten die
men voorheen niet kende, is een wonder voor veel mensen. Zo was de lychee een vrijwel
onbekende vrucht. Hij is niet alleen geliefd maar hij is ook goed te kweken in deze streek.
Een gezondheidsgeschenk vol vitamine C, B1, B2, B3, B6 en B11 en de mineralen kalium,
koper en fosfor. Bovendien worden aan de lychee geneeskrachtige eigenschappen toege-

Boven: papayaboom.
Links: dorpbewoonster plukt jakfruit
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kend. Hij is goed voor hart en lever en ook nog goed tegen vermoeidheid. Vaak heb ik me
afgevraagd waarom het planten van dit fruit nu pas ingang vindt!
Volgens de Nepalezen zijn veel mensen zo lang weggehouden van elke vorm van
ontwikkeling omdat men geen onderwijs heeft genoten. “Hoe konden wij weten dat
lychee bestond en hoe konden wij weten dat er vitamines zijn?” Er is een wereld voor ze
open gegaan. We zijn als stichting bijzonder blij dat we niet alleen gezondheidszorg in
de vorm van medische hulp verstrekken maar dat we ook, samen met de bevolking en
met de overheid, aan dergelijke gezonde en zinvolle projecten bij kunnen dragen. Het
zijn langdurige projecten, waarbij een grote verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenschap en het individu: als je goed voor de boomgaarden zorgt zal je succes hebben.
In 2012 werden drie fruitbomencoöperaties opgericht. De overheid stelde drie stukken land beschikbaar. De lap grond staat geregistreerd op naam van de coöperatie met
een bestuur dat toeziet op het project. Alleen arme mensen mogen lid zijn van de coöperatie en samen dragen zij zorg voor de fruitbomen. Bij één collectief ging 5% van de
boompjes dood. Maar bij de Taru’s overleefden alle boompjes. Nu twee jaar later zijn de
meeste fruitboompjes twee meter hoog. Enkele boompjes droegen in 2014 al vruchten.
Maar pas in 2015 zullen de bomen vol hangen. Voorzitter Rupnaryan van het Taru fruitbomenproject geeft mij een rondleiding en hij is zichtbaar trots op het resultaat. Hij loopt
tussen de bomen en wijst me op potten die hij her en der in de grond heeft ingegraven.
“Wij zijn mensen, en het is niet fijn om alleen voor onszelf te leven. Vogels hebben ook
recht om te leven. We zijn met lege handen geboren en we zullen ook weer met lege handen sterven. Als we iets voor andere mensen kunnen doen, moeten we dat ook doen voor
de vogels. Dat is het grote goed in ons leven. Daarom heb ik deze drinkbakken ingegraven voor de vogels. Nu kunnen zij water drinken in onze boomgaard.” >>

Foto links: Voorzitter Rupnaryan
van het Taru
fruitbromenproject in februari
2014.
Foto rechts:
dezelfde boom in
september 2014
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We wilden het afgelopen jaar
een vierde coöperatie steunen,
maar dan moet er wel land beschikbaar komen. Hopelijk
lukt het in 2015.
Het verstrekken van fruitbomen aan arme families gaat
gestaag door. <<
Lychee-boom werd ongeveer 8
jaar geleden geplant voor € 1,-. Nu
draagt ze jaarlijks 5-7 kilo vruchten

Het Boskoopse kerkje en Stichting Tamsarya
Ineke Bulk-Spek - Vrijzinnig Protestantse Remonstrantse kerk in Boskoop
Het begon met het lezen van het boekje ‘Kumari, mijn dochter uit Nepal’…. Dat vond ik wel een zeer bijzondere geschiedenis. Het mondde uit in het prachtige idee om voor de arme
bevolking – in eerste instantie vooral de kansloze kinderen –
daar aan de voet van de Himalaya iets te doen. Het plan was
door de fietstocht van Trees van Rijsewijk ontstaan en werd
in daden omgezet. Het contact via de jaarboekjes van de stichting hield ons op de hoogte.
Bij de Vrijzinnig Protestantse Remonstrantse kerk, waartoe ik behoor, werd Tamsarya al spoedig ons ‘buitenlandproject’. Trees van Rijsewijk
werd uitgenodigd voor een lezing in het kerkje, waarbij zij haar verhaal meer dan kleurde met de prachtig dia’s die zij liet zien.
Onze kerk neemt al 20 jaar deel aan de Boskoopse Braderie in september, waarbij wijnen, boeken, curiosa e.d.
worden verkocht en men koffie/thee kan drinken met eigengebakken ‘vrijzinnige’ cake en koek. Sinds vele jaren
is de helft van de opbrengst voor Tamsarya evenals de opbrengst van de koffieschenkerij bij onze Verkoopdag ten
bate van Ideële Doelen eind november. Tijdens de startzondag van een nieuw kerkelijk seizoen is de extra collecte voor een diaconaal doel ook voor Tamsarya.
Het bijzonderste aan de opzet van deze Stichting vind
ik de manier waarop de leerlingen begeleid worden van de
eerste schooldagen tot in het beroepsleven. <<
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Drie kinderen van de Kumari-school
en hun leefomstandigheden
Ik heet Ritu- Ik ben acht jaar oud en zit in klas twee van de Kumari-school. Bij mij thuis
wonen twaalf mensen in huis, als ik op de Kumari-school ben slapen hier elf personen.

Dit is ons huis.
Mijn opa en oma zorgen voor iedereen.

Zo maak ik het vuur ‘wakker’,
ik blaas in de holle bamboe
en dan wakkert het vuur aan.
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Ik heet Juddha Garthi – Ik ben negen jaar
oud en zit in klas twee van de Kumari-school.
Toen ik klein was ging mijn vader dood en
mijn moeder is nu ook ziek. De buurman heeft
ervoor gezorgd dat ik naar de Kumari-school
mocht.’ (foto links)

Moeder van Juddha (foto rechts): ’Ik kreeg negen kinderen en daarna ging mijn man
dood, vijf van mijn kinderen heeft iemand meegenomen en drie doen schoonmaakwerk
bij mensen in Kathmandu en twee werken voor anderen in Kawasoti. Ik weet niet precies
waar ze zijn. Wat kan ik doen, we zijn arm.’ (Foto onder: ons huis.)
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Ik heeft Krishna- Ik ben tien jaar oud en zit in klas twee van de Kumari-school.
De vader: ’Hier voor ons huisje is mijn vrouw door een slangenbeet overleden. Ik werk
als sjouwer, maar vaak hebben we niet genoeg te eten.’

Foto onder: onze keuken

De fiets van mijn vader.
Hij kan geen nieuwe kopen.
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Bijzondere Acties
Fietstocht
Henk van Schijndel fietste in 2003 naar Santiago de Compostela , maar
door omstandigheden kon hij deze reis niet voltooien. De sponsors doneerden toen een mooi bedrag van €2200 ten bate van de projecten van
Stichting Tamsarya. Hij maakte zijn tocht af en schreef daar een boek
over. Met de verkoop van het boek schonk Henk dit jaar een bedrag
van €1250,- .
(het boek is uitverkocht)

Actie NOOSA- Amsterdam
NOOSA-Amsterdam is een bedrijf dat wil bijdragen aan een betere en
eerlijkere wereld. Dat doen we door het verkopen van mooie en betekenisvolle fashion accessoires. De NOOSA-producten worden zoveel
mogelijk gemaakt van eerlijke, natuurlijke materialen. Uniek zijn de Chunks®, waarmee jezelf je armband, tas of ring kunt personaliseren. Alle Chunks hebben een eigen betekenis; ze zijn gebaseerd op symbolen en tradities uit verschillende culturen. De chunks
zijn handgemaakt door ambachtslieden uit Nepal, Peru en Indonesië.
We hebben dit jaar een actie opgezet in samenwerking met de Stichting Tamsarya,
omdat deze stichting zich, net als NOOSA-Amsterdam, inzet voor een betere toekomst
voor de bevolking op het platteland in Nepal. NOOSA werkt in Nepal samen met de
Fairtrade Group, die zich sinds 1991 inzet voor een betere sociale en economische situatie van de bevolkingsgroepen in de laagste sociale klassen.
Consumenten kregen bij aankoop van €75,- of meer aan NOOSA-Amsterdam producten een gratis NOOSA-sjaals t.w.v. €79,-. NOOSA-Amsterdam doneerde de totale
waarde van deze weggegeven sjaals aan Tamsarya. In totaal heeft deze actie €11.436,opgebracht. — Moniek de Ruijter

Eetclub de Beier
De leden van Eetclub de Beier
koken en eten regelmatig samen voor een goed doel.
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Nog wat impressies
Rijst oogsten — Per jaar wordt er op de
Kumari-school 18.000 kilo rijst gegeten,
waarvan 4.000 kilo van eigen land afkomstig is. 14.000 kilo wordt ingekocht bij de
boeren uit de omgeving. Per dag eet men 50
kilo rijst ofwel dagelijks worden er 260
maaltijden gemaakt: één keer in de ochtend, één keer ’s avonds. Gemiddeld eet een
persoon op de Kumari-school 200 gram
rijst per dag.
Alle kinderen en personeelsleden helpen
mee met de rijstoogst. Dit heeft ook een educatief doel. Omdat 85% van de mensen in Nepal agrariër is, is het van groot belang dat de kinderen niet vervreemd raken van hun achtergrond. We willen ook voorkomen dat de jongeren die het project vaarwel zeggen, straks
wèl met kennis de school verlaten maar niet weten hoe rijst, het hoofdvoedsel van Nepal,
geoogst wordt.
Paddenstoelenkwekerij – Vorige jaren was de opbrengst per dag 7-8 kilo. Dit jaar is de
opbrengst 16- 20 kilo. Niet het hele jaar kunnen er paddenstoelen gekweekt worden.
De nieuwe koeienstal
Leerlingen van de
Kumari-school leren hoe ze koeien
moeten melken in
de nieuwe koeienstal.
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Boven: hout gesprokkeld...

Onder: een rijke oogst gember
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Inkomsten en bestedingen in 2013
Inkomsten

2013

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties,giften en schenkingen
Kosten eigen fondsenwerving

Aandeel in acties van derden
Overige baten
Opbrengt beleggingen
Rente
Totaal beschikbaar

2012

161.403
18.017
143.386

156.075
15.705
140.370

0

17.300

171
14

4.292
91

143.571

162.053

106.829
8.429
115.258

178.449
12.856
191.305

42.145
8.142
3.273
53.560

44.122
8.049
1.791
53.962

168.818

245.267

25.247

83.214

Bestedingen
Projecten in Nepal
Directe projectkosten in Nederland
Uitvoeringskosten
Personeelskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Totaal besteed aan de doelstelling
Tekort
Balans per 31 december 2013

31-12-2013

31-12-2012

Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa

0

4.881

Vlottende activa
Beleggingen

0

388
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Vorderingen en vooruitbetaalde posten
Liquide middelen

5.856 14.326
5.162 12.331
11.018 27.045

Totaal Activa

11.018 31.926

Passiva
Vrij besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen
Reserve waardeverschillen beleggingen
Bestemmingsfonds
Kortlopende schulden
Totaal passiva

1.514

6.427

0
0
0
9.504

160
20.334
20.494
5.005

11.018

31.926

Toelichting
De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn weer licht gestegen van €156.075 in 2012
tot €161.403 in 2013. Er zijn in 2013 geen acties van derden geweest tegen een bijdrage
van €17.300 in 2012. Per saldo is er €143,581 beschikbaar gekomen en dat is €18.482
minder dan in 2012. De kosten van eigen fondsenwerving bedragen over 2013 €18.017
zijnde 11,2% van de baten. De bestedingen zijn uitgekomen op € 168.818.Per saldo zijn
de uitgaven €25.247 hoger uitgekomen dan de inkomsten. Dit tekort is ten laste gebracht
van de bestemmingsreserve en het eigen vermogen.
Controleverklaring
Bij de jaarrekening 2013 is een samenstellingsverklaring door Spaargaren Accountants
te Amsterdam afgegeven. Conform de opdracht heeft Spaargaren Accountants de jaarrekening 2013 van Stichting Tamsarya bestaande uit: de balans per 31 december 2013 en
de winst- en -verliesrekening over 2013 met de toelichting samengesteld.
Op basis van de door ons vertrekte gegevens hebben zij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaglegging zoals opgenomen in RJ640 Organisaties zonder winststreven’.
Aan de eisen van de ANBI-status is volgens de controle voldaan.
Vooruitzichten
In het komende jaar zullen de bestaande projecten ofwel insideprojecten extra aandacht
krijgen: zoals renovatie van de Kumari-school, aanbrengen van noodzakelijke voorzieningen en inrichting ambachtschool en moederkind ziekenhuis.
We streven naar een grotere onafhankelijkheid van een aantal projecten. De samenwerking met andere organisaties en de Nepalese overheid zal versterkt worden.
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Werkwijze en Donaties
Werkwijze
De stichting kent een praktische en kleinschalige werkwijze. Projecten worden zorgvuldig
uitgekozen en begeleid. Donaties zijn van harte welkom, in de vorm van een eenmalige
schenking, dan wel in de vorm van een periodieke bijdrage. De stichting legt jaarlijks aan
de donateurs verantwoording af over de besteding van de binnengekomen gelden.

Donaties
Uw donatie is van harte welkom.
TRIODOS:
NL07 TRIO 0198357443 Stichting Tamsarya Amsterdam
ING:
NL64 INGB 0000 4408 97 Stichting Tamsarya Amsterdam

Fiscus en uw donatie
Uw bijdrage is in het beginsel fiscaal aftrekbaar.
Stichting Tamsarya heeft een ANBI status: de stichting staat bij de fiscus aangemerkt als
‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit brengt mee dat het doen van schenkingen (mits
de som hiervan tussen de 1% en 10% van het onzuiver inkomen ligt) met een minimum
van €60,- fiscaal aftrekbaar is en er een volledige vrijstelling is van successie- en schenkingsrecht voor verkrijgingen uit nalatenschappen en schenkingen. Schenkingen in de
vorm van lijfrente/periodieke uitkering over een langere periode (tenminste vijf jaar) zijn
volledig aftrekbaar. In 2014 is hiervoor geen notariële akte meer vereist. De schenking kan
voortaan plaatsvinden door een overeenkomst te tekenen tussen de schenker en Stichting
Tamsarya. Zo’n overeenkomst is bij de stichting verkrijgbaar. Dit onder voorbehoud dat
de wetswijziging door het parlement vóór 1 januari wordt goedgekeurd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen belastingadviseur.

Mr. M. J. Meijer c.s. Notarissen
Contactpersoon: Mr. De Lang
Postbus 1556 1000 BN Amsterdam
Keizersgracht 695-699, 1017DW Amsterdam

*****
***
*
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telefoon: 020 - 5317070
telefax: 020 - 6275308
delang@meijernotarissen.nl,
www.meijernotarissen.nl

(Met dank aan Hans Nieuw straten. Hij ontwierp dit prachtige kaartje)

