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Stichting Tamsarya, een stichting met visie
Trees van Rijsewijk
En dan is het nieuws weer voorbij.
‘Qatar geeft naar verwachting 100 miljard euro uit aan infrastructuurprojecten, gerelateerd aan het WK. De verwachting is dat in aanloop naar het toernooi circa 1,5 miljoen
buitenlandse werknemers worden binnengehaald om alle havens, wegen, bruggen, hotels
en stadions aan te leggen. Ongeveer vier op de tien migrantenarbeiders in Qatar zijn Nepalezen. Volgens The Guardian zouden duizenden Nepalezen een vorm van ‘moderne
slavenarbeid’ verrichten. Tussen 4 juni en 8 augustus zouden minstens 44 arbeiders om
het leven zijn gekomen. Daarbij ging het bij meer dan de helft om hartaanvallen, hartfalen of arbeidsongevallen.’ (NRC-Handelsblad 27 september 2013).
Volgens andere bronnen overlijdt elke dag één Nepalees als gevolg van de slechte arbeidsomstandigheden en uitbuiting. De schatting is dat 4000 Nepalezen zullen zijn overleden na de voltooiing van de bouw. Contracten, en de gedane beloften, worden verscheurd en de eenvoudige, vaak analfabete Nepalezen mogen de beloften die zij op hun
beurt aan hun familie hebben gedaan, niet verbreken. En daarom gaan ze door, tot ze er
letterlijk bij neervallen omdat ze met hun schamele inkomen als gastarbeider, of slaaf,
hun hele familie in Nepal moeten onderhouden. Bovendien hebben ze schulden moeten
maken voor het visum en ticket, want dit reisje is niet voor niks. De druk op deze migranten is van ongekende omvang. Ze kunnen geen kant op laat staan zich verdedigen.
100 miljard euro is voor mij een nauwelijks te bevatten bedrag.
Veel Nepalezen ontvluchten hun noodlot in Nepal en komen in een nieuw noodlot terecht. Qatar kunnen wij helaas niet veranderen! Ontwikkeling in Nepal zelf is noodzakelijk om de positie van de kwetsbare mensen te versterken. De onderwijs- en gezondheidsprojecten van Tamsarya dragen hieraan bij, zodat de meest achtergestelde mensen met
kennis, kunde en bewustzijn een waardig bestaan kunnen opbouwen en op kunnen komen voor hun rechten en weerbaarder zijn tegen onrecht. Bij stichting Tamsarya gaat het
niet alleen om wát we doen, maar ook om waaróm we het doen: elk project wordt
gedragen door een visie.
Graag wil ik alle vrijwilligers die achter de schermen van de stichting werkzaamheden verrichten heel hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrage. Heel veel dank aan alle
donateurs en aan De Wilde Ganzen, en in het bijzonder aan SPAARGAREN Accountants, die tegen een symbolische vergoeding onze jaarrekening en bijhorende documenten controleerden en goedkeurden.
Het jaarboekje van 2013 laat in woord en beeld zien op welke wijze Stichting Tamsarya de financiële middelen inzet om op duurzame wijze de positie van de noodlijdende en
achtergestelde mens te versterken. Ook in 2014 zullen we met uw steun weer veel mooie
projecten realiseren! ×
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Van het bestuur
Al 26 jaar steunt u de projecten van Stichting Tamsarya. De Nepalezen bepalen zelf aan
welke projecten behoefte bestaat, waarna de plannen in eigen regie worden uitgevoerd.
Dit alles met ondersteuning van Stichting Tamsarya. Dat werpt zijn vruchten af en biedt
de mensen een betere toekomst voor henzelf en hun families. Het belangrijkste aandachtspunt voor de komende vijf jaar is de toename van deze zelfredzaamheid. Dit wordt
nagestreefd door ook de betrokkenheid van Nepalese organisaties te vergroten. De Stichting heeft in de afgelopen 26 jaar een enorme schat aan ervaring opgedaan en geniet het
vertrouwen van de overheid. Vanuit die deskundigheid kan ook aan anderen in Nepal
kennis en inzicht worden aangeboden. In de ontwikkeling van een gezamenlijk project
kan alle expertise worden gebundeld. U kunt het uitgebreid lezen in het beleidsplan
2013-2018 op de website.
In de vacature ‘secretaris’ van Stichting Tamsarya is met de benoeming van Marjolein Hesselink voorzien. Het bestuur is erg blij met haar komst. Marjolein Hesselink is
werkzaam als consultant bij Van de Bunt en begeleidt vanuit die hoedanigheid organisatieveranderingen. In haar vrije tijd reist ze graag. Tweemaal is ze in Nepal geweest. Het
land, de mensen en hun cultuur hebben veel indruk op haar gemaakt. In Stichting Tamsarya heeft Marjolein een initiatief gevonden dat zich in haar ogen op een bestendige manier inzet voor de Nepalese bevolking. Zij is erg verheugd dat ze in de functie van secretaris een bijdrage hieraan mag leveren.
Begin 2013 kregen wij vanuit Nepal het bericht dat de voorzitter van het Nepalese comité, Majhilal Tharu, was getroffen door een ernstige hersenbloeding. Hierdoor kon hij
zijn functie helaas niet meer uitoefenen. Hij werd opgevolgd door Tek Bahadur Gurung,
een gerespecteerde, deskundige man die het vertrouwen geniet van de Nepalezen. Tot
ons grote verdriet werd Tek ernstig ziek en overleed hij enkele maanden geleden. Wij gedenken hem met groot respect en hij leeft voort in de vele sporen die hij heeft achter gelaten. Nar Bahadur Thada, een vertrouwd lid van het comité, is hem opgevolgd. Enkele
maanden geleden werden er twee nieuwe kandidaten aangesteld en nu is het Nepalese comité met zeven personen weer voltallig. De nieuwe kandidaten genieten het vertrouwen
van de bevolking en hebben veel ervaring opgedaan bij andere organisaties.
Het bestuur dankt u voor uw donaties, wenst u veel leesplezier toe en hoopt dat u er de
inspiratie in vindt om de Nepalezen via Stichting Tamsarya te blijven steunen.
Namasté,
Het bestuur van de Stichting Tamsarya
Hans Groen, voorzitter
Marjolein Hesselink, secretaris
Jan Laffra, penningmeester
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De Kumarischool
Trees van Rijsewijk

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen op de Kumarischool zijn nauwelijks bij te houden. Ook nu zijn we
weer verbaasd over de zestien nieuwe kinderen die begin mei op de Kumarischool kwamen wonen. Ondervoed, onwennig, verdrietig en angstig kwamen ze aan. En na ruim drie
maanden zijn ze onherkenbaar: ze zijn gezond, blij en vitaal. We zijn als stichting trots op
het personeel dat zich zo inzet voor het welzijn van al deze kinderen. De landbouwprojecten rondom de Kumarischool beïnvloeden de gezondheid van de kinderen positief.
Kolen, tomaten, paddenstoelen, aardappelen, fruit en rijst groeien als kool en gaan onbespoten rechtstreeks van het veld naar de keuken, de pan in. Er kwamen vissen en eenden.
Kersvers en zeer gevarieerd eten. Ook de lesmethoden werden sterk verbeterd en de gemotiveerde leerkrachten zorgen voor een optimale atmosfeer.
Twee leerkrachten die ooit als weeskind op de Kumarischool kwamen, werden afgelopen jaar verliefd op elkaar en trouwden. Omdat er geen verwanten in eenzelfde project
mogen werken, moesten ze de Kumarischool verlaten. Ik zocht hen op en ze straalden
van geluk. We mogen aannemen dat ze elkaar goed kennen omdat ze vanaf hun zesde jaar
vele jaren op de Kumarischool hebben doorgebracht. Een dag na het huwelijk kreeg de
bruidegom al een baan aangeboden en zij werd huisvrouw. In plaats van hen kwamen
twee nieuwe leerkrachten: twee intelligente jonge vrouwen, die net als de andere personeelsleden, met uitzondering van het keukenpersoneel, op de Kumarischool wonen.
Toen ik een van hen vroeg waarom ze haar goed betaalde baan op een andere school had
verlaten, zei ze: ‘Mijn ouders stimuleerden mij om hier te gaan werken voor deze kinderen omdat het meer voldoening geeft. En nu na drie
maanden ben ik heel blij om
hier te werken. Ik hou van
deze kinderen.’
Dankzij een oproep op
onze website konden we alle
kinderen nieuw beddengoed
geven: matras, dekens en lakens. Dat was hard nodig. De
totale kosten voor de Kumarischool zijn ongeveer € 60.000
per jaar. Met dit bedrag worden alle kosten voor 220 kinderen/ leerlingen en het salaris (inclusief pensioen) van
Personeel van de Kumarischool
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alle twaalf personeelsleden betaald. De salarissen gingen in 2013 van overheidswege met
18 procent omhoog. Dit betekent dat de kosten stijgen. Maar we hopen dat we met de
nieuwe ontwikkelingen en de toename van landbouwproducten deze extra uitgaven
kunnen bekostigen.
Ruim honderd kinderen slapen op de Kumarischool. Sommige wonen op loopafstand
(een half uur of korter) van hun familie, meestal een oma of opa. Na het avondeten gaan
ze met een gevulde maag naar huis om ’s morgens weer om 6 uur te verschijnen. Als ze
rond de 18 jaar zijn, gaan ze terug naar huis en volgen van daaruit onderwijs.
Het school- of collegegeld en het boekengeld worden door de Kumarischool betaald
en er vindt controle plaats. Ze kunnen kleding en medische hulp krijgen tot ze op eigen
benen door het leven kunnen.

Interview met Jaimati Mahato
Jaimati woont in Hasoura waar ook de Kumarischool staat. Vijf jaar werkt ze daar nu in de
keuken. Ze is 31 jaar oud, heeft twee dochters en
haar man werkt als gastarbeider in een Arabisch
land. Toen ze zes jaar oud was overleed haar vader door een slangenbeet. De rivier stond zo
hoog dat ze die niet konden oversteken om hem
naar een ziekenhuis te brengen. Jaimati’s moeder was hoogzwanger van haar enige zoon en
kon nauwelijks voor haar vijf kinderen zorgen.
Ze werkte als sjouwer en ook Jaimati ging in de
bouw werken. ‘Ik verdiende toen 60 tot 100 roepies (€0,60 tot €1,-) per dag. Mijn broertje Janak
mocht op achtjarige leeftijd naar de Kumarischool. Nu heeft hij goed werk dankzij de Kumarischool. Ik ben heel blij dat ik hier mag werken en ik ben vooral tevreden. Nu kan ik met
mijn inkomen mijn eigen kinderen naar school sturen. Ikzelf kon nooit naar school gaan
omdat ik mijn moeder moest helpen na de dood van mijn vader. Ik werk in de keuken van
de Kumarischool en als ik klaar ben dan maak ik moeda’s en leer het de kinderen van de
Kumarischool ook. Als Tamsarya hier niet was gekomen dan waren we heel erg achtergesteld gebleven. De stichting heeft veel gedaan, zoals waterleidingen en latrines aanleggen, en bruggen en scholen bouwen. Nu zijn we niet meer achtergesteld. De stichting
helpt ‘backward people forward’. De stichting is als een leider in het hele gebied. Door
mijn werk heb ik inkomsten, maar ik leer ook veel van de projecten. Ik hou van kleren
maken en van andere creatieve vaardigheden, maar ik heb een grote interesse om nog
veel meer vaardigheden te leren.’
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Afval en duurzaamheid
Een vuilniswagen kent men niet op het platteland. Welk afval is er? Groenteafval dat niet
gegeten kan worden, gaat naar de koeien. Etensresten gaan ook naar de koeien of naar de
visvijver. De kinderen hebben weinig kleren: een schooluniform en ‘dagelijkse’ kleding.
Afval dat niet gerecycled kan worden, gaat in een betonnen ring om verbrand te worden:
tandenborstels, oude kleren die niet meer gedragen of gebruikt kunnen worden voor het
verstellen van andere kleding. Slechts één keer per maand is het nodig om een hoopje afval te verbranden. In Nederland produceren we anderhalve kilo afval per persoon per
dag. Dat zou op de Kumarischool 183 kilo per dag zijn. Nu is het slechts 2 kilo per maand
ofwel een halve gram per persoon per dag!
Ze gebruiken een natuurlijke zeep om hun lichaam, hun haren en hun kleding mee te
wassen. Er worden geen shampoo, deodorant, crèmes gebruikt, geen maandverband
(men gebruikt oude lappen die gewassen worden). Momenteel wordt er nog gedeeltelijk
op hout gekookt. De potten en pannen uit de keuken worden, net als in de meeste dorpen
van Nepal, met de as schoongemaakt. As is vanouds een uitstekend afwasmiddel en
werkt desinfecterend. As wordt ook gebruikt als insectenbestrijder voor de planten. Op
zaterdag na de wasbeurt bij de put, krijgen alle kinderen mosterdolie om hun lichaam en
haren mee in te smeren. Mosterdolie van de mosterdplant in Nepal wordt ook in de keuken gebruikt voor het bereiden van eten. Alle voorraden zoals rijst en linzen, worden in
zakken aangeleverd en deze zakken worden allemaal hergebruikt. Het afval, zoals papier,
karton en stro van de rijstplanten dat niet gebruikt wordt, wordt ingezameld om briketten
van te maken, om eten op te koken.

Nieuwe koeienstal met biogasinstallatie
En dan komt er op het moment dat u deze brochure leest dan eindelijk de nieuwe koeienstal met biogasinstallatie in gereedheid. Het was geen eenvoudig project. Het zoeken van
de goede locatie niet te ver van de keuken, en dan het ontwerpen, de financiering en de
uitvoering vroegen veel tijd. De koeien doneren nu melk, gas en educatie! Omdat 85%
van de Nepalezen agrariër is, is het van groot belang dat de kinderen van de Kumarischool niet vervreemd raken van hun achtergrond: ze moeten van de koeien en van alle
activiteiten rondom de school leren hoe ze in de toekomst met twee ‘gouden’ handen
zelfredzaam kunnen zijn. Meer over dit project kunt u hieronder lezen in het verslag van
Jort Meijer en Janine Rijksen

Een onvergetelijke ervaring
Dit najaar waren Jort Meijer en Janine Rijksen twee maanden op de Kumarischool. Hun
missie was de realisatie van een koeienstal voorzien van een biogas-installatie zodat er
niet langer op hout gekookt hoeft te worden. Creatieve educatie in de vorm van breilessen
voor alle leraren en kinderen was ook onderdeel van het plan. Beide projecten zijn financieel, technisch, educatief en logistiek volledig door hen verzorgd. Ze vonden het een bijzondere ervaring.
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Jort: “ Hoewel er in Nepal al meer dan 50.000 biogasinstallaties zijn neergezet, en ze dus heel
goed weten hoe ze zo’n installatie moeten maken, was er toch de vraag van stichting Tamsarya
of ik met mijn technische achtergrond de bouw
van een biogasinstallatie en een koeienstal wilde
begeleiden. Met name gebrek aan kennis over het
gebruik van biogasinstallaties is de belangrijkste
oorzaak dat ze vaak weinig opleveren of in onbruik raken. Zo ook bij de Kumarischool. Na
enig onderzoek in Nederland bij onder andere
DSM, ingenieursbureaus en gesprekken met
Willem Boers, die acht jaar in Nepal gewerkt
heeft voor de Stichting Nederlandse VrijwilliJort & Janine
gers, hebben we voldoende materiaal verzameld
om goed voorbereid op pad te gaan. De koeienstal op de Kumarischool is verouderd en
door de stal dichter bij de keuken te plaatsen, kunnen we er op en effectieve manier gebruik maken van de biogasinstallatie. Het door Fokkema-architecten gemaakte basis ontwerp is met de lokale constructeur en de aannemer besproken en dat leidde tot een gedetailleerd ontwerp dat nu uitgevoerd wordt. Inmiddels is de eerste steen gelegd, en wordt
hard gewerkt aan de fundering. Alles gaat met de hand, waarbij de Nepalezen zeer vindingrijk zijn in het gebruik van simpele gereedschappen die het werk efficiënter en makkelijker maken. Voor de biogasinstallatie zijn we in gesprek met de autoriteiten voor een
subsidie. Ook is er gesproken over het vervolgtraject. Het is de verwachting dat de installatie eind november af zal zijn, en dat uiteindelijk de kosten door het gebruik van gas significant zullen dalen. Dit is belangrijk omdat de Kumarischool er naar streeft steeds minder afhankelijk te zijn van de Nederlandse donateurs. Een ander belangrijk argument
voor dit project is de gezondheid van de keukendames en de kinderen, die iedere dag in
de rook van het hout gestookte fornuis staan, en hier lelijke ziektes door op kunnen lopen.
De verwachting is dat de installatie een productie gaat opleveren van 2400 m³ biogas per
jaar. Dat is precies genoeg om voor 160 personen te koken.”
Janine: “Breien is geen onbekend fenomeen in Nepal. Sterker nog: veel prachtig breiwerk, dat in het westen wordt verkocht, is afkomstig uit dit land. De kinderen van de Kumarischool echter krijgen weinig creatief onderwijs. Daar is geen tijd voor en ook de
middelen ontbreken. Bovendien bestaat hun lesprogramma naast de gebruikelijke vakken zoals taal, wiskunde en biologie, ook uit rijst oogsten, champignons kweken,
schoonmaken, en het eten helpen voorbereiden; dus ze zijn druk genoeg.
Mijn breilessen waren een welkome afwisseling voor zowel de leraren als de kinderen! Zelden zag ik zoveel enthousiasme en leergierigheid. Ruim 300 breipennen en 30
kilo wol gingen er in sneltreinvaart doorheen met als resultaat ... sjaals, ... mutsen en ...
handschoenen. Leuk ook om te zien hoe toegewijd de kinderen met hun breiwerkje over
het terrein lopen en met elkaar hun werkjes bespreken en elkaar ook verder helpen. Zo
anders dan in Nederland waar kinderen over het algemeen vooral op hun eigen prestaties
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zijn gericht. De leraressen zag ik ook met de dag
‘groeien’. Trots lieten zij mij hun vorderingen zien. De
breiboeken uit Nederland werden enthousiast bekeken, ze konden dan wel de taal niet lezen, de plaatjes
vonden gretig aftrek. "I make?", werd er dan aan mij
gevraagd, en aldus geschiedde. Sommige breipatronen
had ook ik nog niet eerder geprobeerd maar mede door
hun enthousiasme stortte ik mij op de beschrijving zodat ik het ook hun kon leren. Ik kijk dan ook terug op
een zeer leerzame tijd, ook voor mijzelf!"
Jort en Janine: “De twee maanden bij de KumariRituele steenlegging om de grond
school
hebben een diepe en onuitwisbare indruk op
en het project
ons
ge
maakt.
Het gedachtengoed van Trees is hier
'De koeienstal' te zegenen
elke dag voelbaar in de onderlinge saamhorigheid.
De staf werkt iedere dag in goede verstandhouding aan de ontwikkeling van jongvolwassenen die de wereld met een vaste en open blik aankunnen. De kinderen, die het vroeger
allemaal zwaar hebben gehad, worden door de vaste structuren en de brede opleiding
goed voorbereid op de toekomst, ze krijgen een heel stevige en goede basis. Het was ook
aandoenlijk om te zien dat gedurende het feest daisan, diverse oud-leerlingen terugkeren
naar de Kumarischool en daar weer even meedraaien in het dagelijkse ritueel. Dat moet
voor hen een heerlijke basis zijn, en het kan haast niet anders dan dat dit de leiding van de
stichting een enorme voldoening geeft. En terecht. We zijn diep geraakt door de positieve
uitwerking die het levenswerk van Trees met haar stichting Tamsarya op de school heeft.
Maar ook in de wijde omgeving is de Kumari Trust een begrip waar alle mensen die je
spreekt op straat, bij de winkeltjes in de buurt of in het nabijgelegen Kawasoti, een zeer
groot respect voor hebben. Toch blijft er nog heel veel werk te doen, en is ook in de toekomst de Nederlandse betrokkenheid bij de Kumarischool van levensbelang. De woorden innoveren, plannen, afmaken en verankeren, zijn in het Nepalese woordenboek nog
met een heel dun potloodje geschreven. Tamsarya doet dat al meer dan 25 jaar met veel
succes, en we wensen iedereen die bij deze samenwerking betrokken is toe dat ze dit nog
jaren kan doen.”

Samenwerking met de overheid
Steeds vaker komt de overheid naar de Kumarischool met velerlei voorstellen en programma’s voor de weeskinderen. Zo bood de overheid verschillende agrarische cursussen aan en bijvoorbeeld een cursus loodgieter voor de kinderen die ons project verlaten
hebben en nog geen werk hadden gevonden. In totaal namen acht oud-leerlingen van de
Kumarischool deel aan zo’n cursus. Regelmatig organiseert de Kumarischool Montessoritrainingen voor de leerkrachten uit de omliggende dorpen. Montessorionderwijs is zeer
populair in Nepal. Dit jaar werd er een groot Awareness programma georganiseerd op de
Kumarischool. Het hoogste districtsbestuur vroeg om samenwerking. Een speciale eenheid van politie, directeuren van scholen, advocaten en mensen die doen aan drugsbe-
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strijding en het bestrijden van mensenhandel waren vertegenwoordigd. Speciaal meisjes
worden verhandeld of weggelokt onder valse voorwendselen. Drugsgebruik in Nepal
neemt enorm toe. Ook een aantal speciaal geselecteerde leerlingen van de Kumarischool
en van andere scholen waren uitgenodigd. Deze kinderen moeten nu voorlichting gaan
geven op hun eigen school over de gevaren van drugs en mensenhandel. In de toekomst
zal de samenwerking, waarbij ook de ambachtsschool een belangrijke rol gaat spelen.
worden uitgebreid.

Leerlingen van de Kumarischool vertellen.
De Kumarischool is mijn school - Kumar Sunar, klas 5
Kumar Sunar heeft geen ouders meer en zijn opa bij wie hij onderdak krijgt, is geestelijk
ziek. Kumar behoort tot de Dalits, een lage kaste die door de hogere kasten in Nepal gediscrimineerd worden. Kumar is de beste leerling van de school met een gemiddeld cijfer
van 9,7 voor alle vakken. Eén van de docenten drukt het als volgt uit: ‘Kumar heeft de intelligentie van vier leerkrachten.’
“My school’s name is Shree Kumari Primary school. It lies in Shivamandar 9 , Nawal
Parasi district, Lumbini zone. The environment of my school is neat and clean. My school
helps other school. All student wear same uniform. Teacher also wear same uniform. Teachers teaches very well. Because of good studies poor and orphan students come from
very far. Temple, waiting hall, health center, bakery house are in my school. If we feel
sick we go to health center to take medical treatment. From the bakery house we get
breads, biscuits and cakes etc. Cows are also in my school. Cows give us milk and dung.
We put cow dung in our own land. Farming field is in the school. There we plant paddy,
potato, beans, cabbage etc. There is a kitchen in our school. We cook delicious food there. I love my school.”

Mijn school - Laxmi Pariyar, klas 5
Laxmi is ook afkomstig van de Dalit kaste. Haar ouders hebben haar in de steek gelaten
toen ze nog klein was. Grootmoeder, die nauwelijks te eten heeft, ving haar op. Ook Laxmi met een gemiddeld cijfer van 8 behoort tot de uitstekende leerlingen.
“Name of my school is Shree Kumari Primary School. The founder of my school is
Teresa van Rijsewijk. There are six teachers in my school. Poor and orphans students
study in my school. My school is beautiful and joyful. Many foreigners are helping to my
school. It is very good to study in my school. My school had been taken educational tour
to us. My school had been constructed school, bridges, tap, waiting hall etc. in more places. There is a health post near by our school. If we are sick we get medical treatment
from her. Cow and fishes raring is in my school. I like my school.”
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Eigen productie Kumarischool
Trees van Rijsewijk
Uit honderden kandidaten zijn door de overheid drie personeelsleden van de Kumarischool geselecteerd om samen met 37 anderen kosteloos een intensieve landbouwcursus van drie maanden te volgen. De tuinen van de Kumarischool zijn al een bezienswaardigheid voor de omgeving, maar we verwachten dat onze landbouwprojecten in de nabije
toekomst nog meer een voorbeeld zullen zijn voor de arme boeren uit de omliggende dorpen. Van heinde en verre komt men kijken naar de resultaten van de kolen, vissen, paddenstoelen.
Elk district in Nepal heeft een landbouwsector met eigen landbouw- en veeteeltspecialisten. Purna, een landbouwspecialist die al 25 jaar voor de overheid werkt, kwam op een
dag naar de Kumarischool en zei: ‘Hier ga ik me voor inzetten!’ Hij kreeg toestemming om
enkele dagen per maand de landbouw- en veeteeltprojecten te begeleiden, zonder dat de
Kumarischool daarvoor hoefde te betalen. We zijn Purna bijzonder dankbaar, want de resultaten waren boven verwachting en brachten grote veranderingen teweeg. Er kwam een
veld met 1500 kolen die soms wel 6 tot 8 kilo per kool wogen, een (proef) paddenstoelenkwekerij met een opbrengst van 7 kilo per dag. En er kwam een visvijver met 6000 meervallen, die niet alleen de etensresten, maar helaas soms ook elkaar opaten. Niet alles kan 100%
goed gaan, ook niet op de Kumarischool. Inmiddels zijn alle vissen door de kinderen opgepeuzeld en is de school gestart met de kweek van diverse andere vissoorten. In elk geval
vissen die elkaar niet lusten. Verder is er een eendenkwekerij opgezet. De 150 eenden worden enkele keren per dag uit gelaten en dan waggelen ze haastig naar de rijstvelden om daar
in een razendsnel tempo een diner aan insecten te verorberen.

Een nieuwe groente
Voorts kreeg de Kumarischool de primeur voor het verbouwen van een nieuwe groente
in Nepal. De Jackcorn, familie van de Yacon, ook wel Boliviaanse zonnewortel of appelwortel genoemd, is een bijzonder knolgewas uit de Andes, waar deze planten op een
hoogte van 900 tot 1500 meter groeien. Er werden er 500 geplant die het allemaal overleefden. De plant wordt ongeveer 80 centimeter hoog en vraagt weinig onderhoud. Onder
de grond vormt de Jackcorn een of twee knollen met een gewicht van 3 kilo per knol. Hij
geeft minder knollen dan de Yacon, maar ze zijn gezond en smakelijk en kunnen op velerlei wijzen bereid worden. Het is een goede vervanger van de aardappel. Het bijzondere
van deze knol is dat ze inuline bevat, een suiker die het lichaam niet kan verteren en
daardoor geschikt is voor mensen met diabetes. De inuline heeft ook een positieve invloed op nuttige bacteriën in de darm.
Dat de kinderen van de Kumari goed groeien wisten we al maar dat de Jackcorn het
ook zo goed zou doen, wekt verbazing.
De jaarinkomsten uit de opbrengsten van eigen land bedragen € 25.343. Het totaalbedrag aan onkosten bedraagt € 5.402 (twee personen jaarsalaris € 2.860; overhead als benzine en reparatie tractor € 500; overige investeringen als zaaigoed e.d. € 2.042)
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Met aftrek van de onkosten blijft er € 19.941 over, dit is een kwart van het budget dat nu
jaarlijks uitgegeven wordt op de Kumarischool. Het streven is in 2014 om 30% van het
totaal uit eigen inkomsten te generen. In de tabel hieronder vindt u meer details over de
productie op de Kumarischool.
product

investering

oogsttijd

oogst

marktprijs/kg

opbrengst

groene kool
en bloemkool

3650 planten
voor € 42

jaarlijks

14164 kg

€ 0,24
€ 0,24

€ 3116

paddenstoelen

€ 172

zes maanden
dagelijks

360 kg

€ 2,00

€ 720

rijst 1

€ 450

jaarlijks

3900 kg

€ 0,35

€ 1365

jackcorn 2

€ 115,-

jaarlijks

1500 kg

€ 0,20

€ 300

melk (van
zes koeien)

€ 600

dagelijks

7300 lt

€ 0,40

€ 2920

vissen

€ 350

gedurende het
gehele jaar

5500 kg

€ 2,50

€ 13750

eenden

€ 135

jaarlijks

435 kg

€ 3,50

€ 1522

overige producten:
aardappelen
tomaten
radijs
bonen
diverse fruitsoorten

2565 kg
23 kg
215 kg
13 kg

Samen € 150

Totale jaaropbrengst

€ 1650

€ 25343

1

. Jaarlijks gebruik van rijst is 14000 kilo ofwel 45 kil voor de 122 bewoners van de Kumarischool. Er wordt twee keer per dag rijst gegeten. Extra inkoop 10000 kilo x € 0,35 = € 3535
2

. Opbrengst per plant ca 3 kilo. Op dit moment weten we nog niet wat de marktwaarde is en is
de kiloprijs geschat.

Er wordt nauwkeurig genoteerd wat geproduceerd wordt voor eigen consumptie. Het komend jaar zal de productie van paddenstoelen verdubbeld worden en mogelijk gaan ook
de bijen hun intrek nemen op de Kumarischool. Er liggen nog meer plannen en hopelijk
kunnen we u daar in 2014 meer over vertellen.
Ook wordt elke dag precies opgeschreven welke goederen en producten worden ingekocht. De Kumarischool heeft aan Stichting Tamsarya een nauwkeurig overzicht overhandigd met daarin tot in detail het gebruik van bijvoorbeeld de hoeveelheid suiker, olie,
thee en zeep. Zo wordt er per jaar 140 kilo suiker verbruikt. Gemiddeld suikerverbruik op
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de Kumarischool ligt op ongeveer één kilo per
persoon per jaar, want ook gasten drinken thee
en die hebben we meegeteld. In Nederland ligt
het gemiddelde suikerverbruik op ongeveer 30
kilo per persoon per jaar!
Per jaar worden er 1252 stukken zeep gebruikt. Dat is een soort sunlightzeep waar alle
kleren, lakens, het lichaam en de haren mee
worden gewassen. Een blok zeep kost 16 eurocent. Totaalprijs: 1252 x € 0,16 is € 200.
Ik zou u graag alle details geven, maar ik
probeer u met deze voorbeelden een klein beeld
te geven van de jaarlijkse kosten van de Kumarischool.

Linksboven: kinderen met een zojuist geoogste grote kool.
Boven: eenden om te knuffelen - en om te verkopen.
Links: twee meisjes met een meerval uit de visvijver.
Onder: Een vrolijke wasbeurt met een soort Sunlight-zeep
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Achtergrond van zestien nieuw-aangenomen kinderen
Links: bij aanneming
Rechts: na ruim 3 maanden

Juddha Garthi
Jongen, 8 jaar oud. Vader is
dood en moeder woont in een
klein hutje in het bos.
Zij moet elke dag naar werk
zoeken om te overleven.
Ze leeft in extreem
armoedige omstandigheden.

Ritu Damai
Meisje, 7 jaar oud.
Moeder is dood. Vader zit in
de gevangenis.
Geen huis, geen land.
Ritu werd opgevangen door
grootouders.
Heel arm.

Anita Kami
Meisje, 7 jaar oud.
Vader is dood en moeder werkt
als sjouwer.
Geen huis en land.
Ze wonen bij anderen in.
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Links: bij aanneming
Rechts: na ruim 3 maanden

Samjhana Shrestha
Meisje, 7 jaar oud.
Vader is dood en moeder
werkt als sjouwer voor
anderen. Ze hebben geen
huis en land en
wonen bij anderen in.

Suraj Saru
Jongen, 7 jaar oud.
Zijn vader is overleden.
Moeder is heel arm en heeft
geen huis of land. Ze werkt
voor anderen, voornamelijk
als sjouwer en koeienhoeder.
Ze verdient tussen de
80 eurocent en €1 per dag.

Mandira Moktan
Meisje, 7 jaar oud.
Vader is dood. Moeder is
heel arm en heeft geen huis
en land. Ze werkt voor
anderen als sjouwer en
verdient ongeveer 80
eurocent per dag.
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Links: bij aanneming
Rechts: na ruim 3 maanden
Sanjita Khadha
Meisje, 8 jaar oud. Geen vader ofwel onbekend. Moeder
heeft haar ‘in de steek’
gelaten vanwege een tweede
huwelijk. Geen huis en land.
Sanjita woonde in bij een
oom en leefde onder zeer
armoedige omstandigheden.

Armat Khadal
Jongen, 7 jaar.
Zijn vader is dood en zijn
moeder werkt als sjouwer
voor anderen. De familie
heeft geen huis en geen land.
Ze wonen bij anderen in en
vaak is er niet genoeg te eten.

Prasan Rana Magar
Jongen, 8 jaar oud.
Zijn vader is dood en zijn
moeder werkt voor anderen
als sjouwer. Ze hebben geen
huis en land en kunnen nauwelijks overleven van de
inkomsten.
Ze wonen in bij een oom.
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Links: bij aanneming
Rechts: na ruim 3 maanden

Bishal Kanung Magar
Jongen, 7 jaar oud.
Zijn vader is dood en zijn
moeder heeft geen huis of
land. Een oom, die zelf arm
is, geeft onderdak.

Aakriti Ale Magar
Jongen, 7 jaar oud
Zijn vader verdwenen
en mogelijk dood.
Moeder heeft geen huis en
land en kan niet voor hem
zorgen. Een arme oom heeft
hen opgevangen, maar vaak
is er niet genoeg te eten.

Dhan Bahadur
Sunari Magar
Een jongen, 7 jaar oud.
Zijn moeder is overleden en
daarna heeft de vader hem in
de steek gelaten. Hij heeft
geen broertjes en zusjes.
Omdat zijn ouders geen huis
hadden heeft een oom, die
zelf heel arm is, hem in huis
genomen, maar ook daar was
vaak niet genoeg te eten.
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Links: bij aanneming
Rechts: na ruim 3 maanden
Mamata Mahato
Meisje, 8 jaar oud
Vader is ernstig gehandicapt
en de moeder werkt voor de
rijken als sjouwer en hoeder
voor het vee. Ze hebben geen
huis en land.
Aakash Rajali
Jongen, ongeveer 8 jaar
Vader is dood. Moeder werkt
als gastarbeider in een
Arabisch land.
Geen huis, geen land.
De grootouders vingen
Aakash op.

Prakriti Bishwakarma
meisje, ongeveer 7 jaar oud
Geen vader ofwel vermist.
Moeder stierf direct na de
geboorte van Prakriti aan
bloedingen. Ze woonden in
bij een oom.

Krishna Basyal
Moeder overleden door
een slangenbeet.
Krishna heeft twee broers en
twee zussen.
Vader werkt als sjouwer.
Geen huis en geen land.
******
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Symbiose tussen het Cambreur College
uit Dongen en Stichting Tamsarya
Jack en Saskia de Smit
Al sinds het einde van de vorige eeuw is er een innig contact tussen het Cambreur College
en Stichting Tamsarya. Gedurende vele jaren hebben de leerlingen zich ingezet om geld
in te zamelen voor de vele projecten in Nepal, waaronder de Kumarischool. Het totale bedrag inclusief de premies van de Wilde Ganzen is inmiddels opgelopen tot ongeveer
€200.000. Dat Trees van Rijsewijk de steun van de leerlingen van het Cambreur College
erg waardeert, blijkt wel uit het feit dat ze om de vijf jaar leerlingen uitnodigt om, onder
begeleiding van een aantal docenten, in Nepal de projecten te bezoeken. Daarnaast is
Trees regelmatig op onze school aanwezig om in projectweken het een en ander te vertellen over ontwikkelingswerk.
De laatste keer dat vijf leerlingen Nepal hebben bezocht was in december 2009, onder
begeleiding van de docenten Ton Bertens en Jack de Smit. De leerlingen Stacy,
Anne-Lot, Hanna, Ramona en Quincy hebben de aanzet gegeven voor de bouw van de
ambachtsschool in Kawasoti door tijdens een plechtigheid de eerste steen te leggen. Dat
het bezoek aan Nepal veel indruk heeft gemaakt, blijkt wel uit de verhalen die de leerlingen geschreven hebben voor het jaarboekje van 2010.
De ambachtsschool is één van de redenen geweest voor mij om terug te keren naar
Nepal. Maar de allerbelangrijkste reden was toch om het gevoel van december 2009 te
delen met mijn vrouw Saskia. December 2012 vertrokken we naar Kathmandu met de belofte dat we een promotiefilmpje zouden maken voor de leerlingen. Zoals ook bij mij in
2009, was het voor Saskia een grote cultuurshock. Maar als je er eenmaal wat aan gewend bent, dan kun je genieten van de cultuur, het landschap en de vele vriendelijke mensen. Kathmandu, Bhaktapur en Patan en al die andere plaatsen zijn de moeite van het bezoeken meer dan waard en blijven op je netvlies staan. Maar dan komt toch het hoogtepunt van onze reis: het bezoek aan de Kumarischool. De ontvangst was hartverwarmend
met zang, muziek en dans, en vele mooie woorden. Voor mij was het een hernieuwde
kennismaking met vele vrienden, gemaakt in 2009. Vanuit de Kumari-school zijn we een
aantal projecten gaan bezoeken die de laatste jaren ondersteund zijn door het Cambreur
College en die inmiddels in gebruik zijn genomen. Wij waren erg onder de indruk van de
nieuwe ambachtsschool in Kawasoti. Het gebouw is zeer ruim met mooie lokalen en kan
multifunctioneel worden gebruikt. Het gebouw zag er nu nog wat grijs uit, maar in de regentijd kun je niet verven. Er werd mij verteld dat het spoedig een kleurtje zou krijgen en
dat kun je wel aan Nepalezen overlaten. Dat het gebouw nog niet volledig in gebruik is,
had te maken met de toestemming die de overheid nog moest verlenen. Wel waren er al
diverse voorlichtingsbijeenkomsten geweest voor de lokale bevolking. Ook de
drukpersen van de stichting gaan een plaatsje krijgen in dit prachtige schoolgebouw.
Met Trees was afgesproken dat we met een actie begin 2013 zouden proberen geld in
te zamelen voor een nieuw schooltje in het kleine bergdorpje Mohan Dada in de buurt
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van Deurali. Dat we het dorpje nu zouden bezoeken, was een grote verrassing. In eerste
instantie leek het bezoek niet door te gaan gezien de drukte met de voorbereiding voor het
feest op de Kumarischool voor de eerste kerstdag en door het bezoek van de heer J. Laffra, de penningmeester van Tamsarya. Maar Deepak, de directeur van de Kumari- school,
weet met zijn creativiteit altijd wel een oplossing te bedenken. En dus zijn we ’s morgens
zeer vroeg opgestaan om het bergdorpje te bezoeken. Het is een adembenemende tocht
geworden met prachtige vergezichten. Bij aankomst in het kleine boerendorp werden we
zoals altijd zeer gastvrij ontvangen met tika’s en bloemenkransen. Aan de hoofdonderwijzeres die dagelijks twee uur naar boven loopt en dus ook weer terug, hebben we nog
wat cadeautjes overhandigd voor haar en haar leerlingen. De bevolking heeft ons vol
trots de plaats laten zien waar het nieuwe schooltje gebouwd gaat worden. Om de studenten van het Cambreur College extra te stimuleren is zoals beloofd een film gemaakt om te
laten zien voor wie en waar het nieuwe schooltje komt te staan. En weer kan het Cambreur College trots zijn op zijn leerlingen dat het wederom gelukt is om samen met de
Wilde Ganzen een bedrag van €15.000,- bijeen te brengen. Goed onderwijs betekent een
betere toekomst. Het geeft een goed gevoel om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.
Wij willen Stichting Tamsarya nog hartelijk bedanken voor de gast- vrijheid. En wie
weet is het schooltje in Mohan Dada nog eens een reden om terug te keren naar Nepal.

Leerlingen en docenten van het Cambreur College tonen trots het resultaat van hun acties.
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De bouw van drie scholen
Trees van Rijsewijk
Veel afgelegen bergdorpjes worden langzaam aan ontsloten door de aanleg van wegen
die, helaas, meestal in de moessontijd vanaf juni tot en met half september, in een modderstroom veranderen. Soms schuiven halve of hele bergen de weg op en worden de
dorpjes weer afgesloten van de buitenwereld. Dat betekent dat slechts acht maanden per
jaar vervoer van goederen mogelijk is, waardoor de bouw van scholen stagneert.
Ontsluiting betekent wel dat onderwijs en gezondheidsvoorzieningen voor de dorpsbewoners bereikbaar worden. Dit leidt er toe dat de behandeling als tweederangsburgers
door de hogere kasten tot het verleden gaat behoren.
Daar waar de stichting scholen heeft gebouwd, vond een enorme ontwikkeling plaats
op alle gebieden. In al deze dorpen nam het aantal schoolgaande kinderen met 30 tot
100% toe. De samenhorigheid, die vaak al erg sterk is in deze bergdorpen, wordt nog
eens extra versterkt. Onderwijs zorgt voor een algemeen gevoel dat “er is afgerekend met
onwetendheid en met misbruik door anderen”. Een school heeft zo’n grote meerwaarde
voor een bergdorp, dat is nauwelijks in geld uit te drukken.
Swamidada — De laatste ‘Haps’school in de bergen van Nepal is voltooid. De nieuwe
school is voor 418 kinderen. Het is alweer enige jaren geleden dat huisarts Hans Smets een
actie hield in zijn dorp Haps. Van het geld van die actie plus een premie van de Wilde Ganzen, konden we maar liefst vier scholen bouwen. Dat het zo lang duurde, heeft net als bij de
andere bergdorpen te maken met de geïsoleerde ligging en de ontoegankelijkheid tijdens de
regentijd.
Mohan dada — De oude school van klei vertoonde scheuren, het dak lekte en de kinderen konden nauwelijks zitten. Het stukje grond waar de school op stond was niet geschikt
voor een nieuw gebouw. Tot ieders verbazing schonk een arme boer (foto rechts) zijn
land voor een nieuwe school! Deze school is voor 108 kinderen. Maar de verwachting is
dat binnen één jaar zeker 200 kinderen deze school zullen bezoeken. Linkerfoto: de
steenlegging voor de nieuwe school.
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Een dorpje, waar Stichting Tamsarya
werkzaam is, hoog in de bergen van Nepal,
met in de achtergrond de Himalayas
22
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Eindelijk een school in Bobok!
In de maanden oktober en november schonk de Wilde Ganzen via de media veel aandacht
aan een van onze projecten, namelijk aan de bouw van een school in Bobok. Wat is nu zo
typisch aan een bergdorp als Bobok?
Van de mensen boven de 40 jaar kan 95% lezen noch schrijven. Werk: landbouw, veeteelt, ambachten als het maken van manden, vegers en stromatten, en de productie van de
lokale alcohol rakshi. Aanwezig: samenhorigheid, schone lucht, tijd, eenvoud, één mobieltje (het hoofd van de school), kalmte, scharrelkippen, traditionele dansen, onbespoten
groenten, bronwater, aandacht voor elkaar, sociale activiteiten, luizen en ernstige ziekten
zoals tuberculose, en baarmoederverzakkingen door het dragen van te zware lasten. Afwezig of nooit van gehoord: stress, hoge bloeddruk, obesitas, haast, elektriciteit, riolering,
vuilniswagens, kranten, televisie, deodorant, pampers, computers, I-pads, ego’s, diefstal,
gezondheidszorgvoorzieningen, auto’s, manipulatie, machtsstrijd, geld, politiek, boetes,
fraude, drukdoenerij en winkels.
Tweederangsburgers-zijn behoort nu tot de verleden tijd! — Na veel hak- en sjouwen bouwwerk was de lang gedroomde wens van de bewoners in Bobok werkelijkheid.
Hij staat er, die prachtige school. (helaas – even geen foto beschikbaar...)
De overheid had geen geld voor onderwijs in Bobok, laat staan voor de bouw van een
school. Daarom namen de bewoners zelf het initiatief en bouwden een school van bamboe. Een jongeman van het dorp had elders onderwijs gevolgd en werd door de bewoners
aangesteld als schoolhoofd. De andere leerkrachten komen uit de omliggende dorpen.
Niemand van hen ontvangt een salaris. Er is een schoolpotje met ingezameld geld van de
dorpsbewoners, waaruit de leerkrachten een vergoeding krijgen van €10 - €20 per maand
en ook het schoolmateriaal wordt uit deze pot betaald. Het schoolhoofd ontvangt geen
vergoeding omdat zijn ouders een mandarijnenboomgaard hebben waar ze van kunnen
leven. Omdat het aantal schoolgaande kinderen
toenam en de bamboeschool nauwelijks een
school te noemen was, vroeg Bobok aan Stichting
Tamsarya om hen te helpen bij het realiseren van
een nieuwe school. Ook deze keer zamelden de
leerlingen van het Cambreur College in Dongen
geld in en de Wilde Ganzen vulde het bedrag aan
met een premie. Met deze € 15.000 konden de bewoners van Bobok de school bouwen met de
expertise en onder begeleiding van de
Kumarischool.
Bobok is een bergdorp waar de beste mandarijnen van Nepal (zie foto links) vandaan komen, en
uitstekende gember. Jarenlang kregen zij een veel te
lage prijs voor hun producten en men wist ook niet
dat de tussenhandel daar wél flink aan verdiende en
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er zelfs rijk van werd. Een onrechtvaardige situatie waar verandering in aangebracht
moest worden: wie naar school is geweest kan rekenen en lezen en weet wat een eerlijke
prijs is, én wat zijn rechten zijn. De Magars die jarenlang achtergesteld en gediscrimineerd werden, komen nu voor zichzelf op en zijn zich meer en meer bewust hoe de maatschappij in elkaar zit, mede door het onderwijs. Daarom willen de ouders dat hun kinderen onderwijs volgen. Onderwijs en emancipatie gaan hand in hand. De bewoners zijn
meer dan trots! Het plan is om het komend jaar een gemeenschapsboomgaard met mandarijnen aan te leggen. Met de inkomsten kunnen gemeenschappelijke doelen bekostigd
worden zoals het salaris van de leerkrachten. De gemeenschapszin in deze bergdorpen is
erg groot en men is gewend om samen te werken. Een dergelijk project betekent heel
veel, ook voor de economie.
Met de bewoners had ik het afgelopen jaar uitgebreide
gesprekken die bijzondere informatie opleverden. Zo ook
met de acht dorpsoudsten die tussen de 70 en 85 jaar oud
zijn. We zitten op de uitgehakte rotsenblokken die klaar
liggen voor de bouw van de nieuwe school. Niemand van
hen kan lezen of schrijven. De oudste (zie foto links) van
hen vertelt over het leven van vroeger. ‘Toen ik jong was
liep ik naar Pokara waar ik mandarijnen kocht. Duizend
mandarijnen gaan er in één doko (mand) en een doko vol
mandarijnen weegt 100 kilo. Daar liep ik mee naar de
grens van India, vijf dagen lopen. Ik ruilde de mandarijnen
tegen zout en dan liep ik weer in vijf dagen terug naar Bobok. Vroeger liepen mijn grootouders helemaal naar de
grens van Tibet en dat duurde veel langer. Iemand in Bobok dacht: ‘Misschien groeien die mandarijnen ook in ons
dorp.’ En dat lukte en nu hebben we de beste mandarijnen
van heel Nepal.’
Als ik over de liefde praat wil iedereen tegelijk iets zeggen en genieten ze weer van de herinneringen. ‘Gewoon, je kiest een meisje en als dat meisje het ook goed vindt ben je man en
vrouw.’ Eén van de mannen loopt na afloop van het gesprek met mij naar een mangoboom en
zegt: ‘Vroeger stond ik onder deze mangoboom en gaf de meisjes een mango, om mijn liefde
uit te drukken, maar uiteindelijk werd ik verliefd op mijn buurmeisje.’
Ik vraag in welke god ze geloven of welke religie ze kennen. Hindoeïsme, boeddhisme of een andere godsdienst. De hele groep kijkt me verbaasd aan. ‘Nooit van gehoord
van hindoeïsme of...? We geloven in hard werken en voldoening van je werk hebben.
God is overal, maar hoe die heet weten we niet.’ Ik vraag waar ze naartoe gaan als ze
dood zijn. Omdat niemand mij begrijpt wordt mijn vraag vertaald. Het duurt even. Dan
zeggen ze tegelijk: ‘Dan gaan we naar de rivier en daar wordt ons lichaam verbrand.’
Diefstal kennen ze niet. Op mijn vraag naar ziekenhuizen geeft de enige die ooit in
een ziekenhuis is geweest antwoord. ‘Ik ben een keer in Narangath in het ziekenhuis geweest, maar daar ga ik nooit meer heen. Daar zie je zoveel zieke mensen en je krijgt er
meer ziektes van dan je had.’
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Niemand van de groep is ooit in Kathmandu geweest en niemand weet wat politiek is en
wat de overheid precies doet. Ze vertellen zoveel dat ik moeite heb om het op te schrijven
en ze vinden het heel fijn dat ze zoveel over vroeger en hun kijk op het leven kunnen vertellen. Er wordt veel gelachen en ik ben verbaasd over hun openheid. Ik realiseer me dat
hier nog heel authentieke mensen wonen, die geen kennis hebben gemaakt met de hectische wereld, met die wereld waar mensen cursussen volgen om een ander te kunnen manipuleren, of om macht te verwerven. Of een cursus ‘hoe kom ik goed over’.
Hier is de lucht niet alleen zuiver maar ook de geest van deze mensen. Ik word me bewust van hun rijkdom door de afwezigheid ervan… en van hun vrijheid door de afwezigheid van de geestelijk ballast die wij ervaren.
Nooit zal ik kunnen uitleggen hoeveel ik van hen leer.

Talent uit de bergen
De 26-jarige Khadga Bahadur Rana is oprichter en
directeur van Devchuli Television in Kawasoti.
Khadga werd geboren in het verafgelegen bergdorp
Ruchang, drie dagen lopen van de bewoonde wereld. De moeder van Khadga stierf toen hij 13 was
en omdat zijn vader gehandicapt is groeide hij op
onder zeer armoedige omstandigheden. Als kind realiseerde hij zich dat als hij wilde ontsnappen uit die
armoede hij daar voor zou moeten vechten. Hij bedacht: ’Als ik snoepjes verkoop op school dan kan
ik van die inkomsten mijn schoolboeken betalen.’
Zo gedacht zo gedaan. Hij verdiende zo 18 cent per
dag. ‘Maar als ik de beste van de klas word dan
krijg ik de schoolboeken gratis en kan ik met de
verkoop van snoepgoed mijn zusje naar school laten gaan.’ Khadga was elk jaar de beste van klas en
met de verkoop van snoepgoed betaalde hij de boeken van zijn zus. Maar na de lagere school? Voor
vervolgonderwijs moest hij drie uur lopen. Dat is
zes uur per dag! Hij bleef gemotiveerd en ook nu dacht hij: ‘Als ik de beste van klas word,
krijg ik de schoolboeken gratis.’ Hij werd de beste van de school. Hij was de eerste leerling van zijn dorp die vervolgonderwijs volgde.
Hij wilde graag journalist worden. Maar hoe aan het geld te komen deze keer? Hij
dacht: ‘Ik heb zolang moeten vechten en het is mij gelukt om altijd de beste van de klas te
worden, dan moet het nu ook lukken om mijn droom waar te maken.’ Hij leende geld en
samen met een goede vriend uit zijn dorp, die gehandicapt is en van een lagere kaste, ging
hij naar Kawasoti. Maar het was moeilijk om in Kawasoti een kamer te huren met een gehandicapte vriend van de lagere kaste. Het werd een zoektocht met veel teleurstellingen
en zijn vriend, die regelmatig gediscrimineerd werd, gaf het op en ging terug naar zijn
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dorp. Uiteindelijk vond Khadga een kamer voor 1000 roepies (€ 10,-) per maand. Met
succes voltooide hij aan de hoge school zijn studie journalistiek. Zijn eerste baan was in
Kathmandu voor Kantipur, een gerenommeerde krant. En later voor Kantipur televisie.
Hij kwam terecht in een wereld van politiek en ego’s die hij voorheen niet kende en zeker
niet in zijn geboortedorp.
Tijdens zijn carrière in Kathmandu bij de Kantipur media, kwam hij opnieuw in aanraking met discriminatie en hij bedacht dat dit niet alleen gaat over de mensen uit de achtergestelde gebieden van Nepal, het Nepal waar hij geboren was, het gaat allemaal over
politiek en macht. ‘Ik ga opnieuw de sprong wagen en ik zal al mijn talenten gebruiken
om te slagen’, zei hij tegen zichzelf. Hij gebruikte zijn zangtalent en zo bracht zijn mooie
stem hem in de filmwereld. Niet met de bedoeling om acteur te worden maar om genoeg
geld te verdienen om een eigen televisiestudio op te richten. Met zijn gespaarde geld
huurde hij een ruimte in Kawasoti, richtte deze in en nam personeel in dienst. En het is
hem gelukt om ook deze droom waar te maken. Nu kan hij zelf de inhoud bepalen van de
berichtgeving en aandacht schenken aan sociale activiteiten, aan zijn achterland, de dorpen en het leven in de bergen.
Onlangs richtte hij een ‘gember stichting’ op in zijn dorp Ruchang. Elke familie levert een deel van de gember in, die gezamenlijk wordt verkocht en met de opbrengsten
worden de boeken van arme kinderen gefinancierd. Khadga komt vaak op de Kumarischool, omdat hij zichzelf herkent in deze kinderen en zich hier thuis voelt. Regelmatig
komen de projecten en activiteiten van Stichting Tamsarya op de lokale televisie. Khadga
wil heel graag zijn journalistieke ervaringen delen met de kinderen van de Kumarischool.
Er is een vanzelfsprekende en hechte relatie ontstaan.

De gezondheidszorgprojecten
Trees van Rijsewijk

Het Kumari-gezondheidscentrum
Het Shree Kumari Health Centre dat in 2003 werd geopend, biedt laagdrempelige medische hulp aan en is de enige mogelijkheid voor de bewoners van de omliggende dorpen
om hulp te krijgen op loopafstand. In 2012 werden 7723 patiënten behandeld. Het centrum werkt nauw samen met andere overheidscentra en naast het geven van medische
hulp, worden er ook bevallingen gedaan en wordt voorlichting gegeven.

Het Kumari-ziekenhuis voor moeder- en kindzorg
Het heeft lang geduurd maar de poorten van dit toch wel bijzondere ziekenhuis staan op
een kier, eindelijk! Het hele ziekenhuis operationeel maken in korte tijd bleek niet haalbaar. Er lagen nogal wat obstakels op het pad naar de opening. Door ziekte en het overlijden van twee bestuursleden hadden we te maken met een onvolledig bestuur. Het selecteren en aanstellen van de geschikte kandidaten duurde enige tijd. Ondertussen lag er extra
druk op overgebleven bestuursleden en dat had weer invloed op de voortgang van de pro-
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jecten. Het zoeken naar een geschikte manager voor het ziekenhuis vroeg ook de nodige tijd. Tot onze verrassing ontdekten wij dat er zich onder ons eigen personeel een zeer gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaat bevond. Met de
aanstelling van Pradip, een bescheiden en intelligente man
(zie foto) zijn we erin geslaagd om de juiste persoon voor
deze functie ‘in huis’ te halen. Pradip heeft al veel werk verzet met het schrijven van de organisatiestructuur, een beleidsplan en een overzicht van de inrichting van het ziekenhuis. Op dit moment worden zijn visies nader uitgewerkt:
hoe kunnen we onze eigen vroedvrouwen inzetten; hoe gaan
we data verzamelen uit de bergdorpjes zodat we het beleid
van het ziekenhuis daar weer op aan kunnen passen; over het
aanbieden van voorlichtingsprogramma’s; de bereikbaarheid voor arme mensen; het verwerven van inkomsten; geleidelijk onafhankelijk worden; samenwerking met andere instellingen in de gezondheidssector enzovoort.

Generator
Als stichting dragen wij de visie uit dat
zoveel mogelijk door Nepalezen zelf gedaan, bedacht en uitgevoerd moet worden.
Met zo min mogelijk bemoeienissen vanuit het westen. Maar we moeten ook geduld hebben met de tijd, die nu eenmaal
anders is dan in Nederland. Er is een nieuw
bestuur in Nepal, een geschikte manager
voor het ziekenhuis en een goed beleidsplan, maar er is geen energie om de apparatuur hun werk te laten doen! Nepal heeft wel elektriciteit maar helaas maar voor enkele
uren per dag. Een generator met een te geringe capaciteit zou ons over enkele jaren, als
het ziekenhuis op volle toeren draait, onherroepelijk in de problemen brengen. We gingen op zoek naar een donateur die dit probleem begrijpt, en die vonden we! En met een donatie van € 10.000 voor een onverwoestbare generator weten we dat onder het dak van dit
ziekenhuis geen baby hoeft te sterven door gebrek aan liefde, of energie! Drie donateurs
die samen al eerder technische projecten ondersteunden, de Rotary uit Drachten en een
oud-TU-student uit Delft, doneerden ook een generator voor de ambachtsschool. Van
één van onze donateurs die ook de hele bouw van het ziekenhuis financierde, ontvingen
wij een bedrag van € 10.000. Met dit geld kon het gebouw verder afgewerkt worden. Zoals het aanbrengen van kranen, ventilatoren en verlichting. De te smalle veranda is verbreed en ook kon van het geld nog een deel van de inrichting van de dokterskamer betaald
worden. Er is een begin gemaakt met de opbouw van een apotheek. De volledige inrichting gaat zeker nog tussen de € 30.000 en € 40.000 kosten. Maar het hele gebouw ziet er

28

Stichting Tamsarya — Activiteiten 2012-2013

nu al pico bello uit. Er vindt regelmatig overleg plaats met het Lumbini-ziekenhuis, waar
ook Surya geneeskunde studeert. Waarschijnlijk zullen dokters van dit ziekenhuis in ons
ziekenhuis komen werken met assistentie van ons personeel zoals de vroedvrouwen.
We zullen binnenkort op onze website bij de geefwijzer een overzicht publiceren van
alle inrichtingskosten. Gedurende het hele jaar 2014 zullen we naar het einddoel werken:
een volledig operationeel ziekenhuis met een netwerk naar de bergen. Uw steun hierbij is
onontbeerlijk.

De vroedvrouwenopleiding
De afgelopen vijf jaar hebben 200 arme meisjes uit heel Nepal de opleiding voor vroedvrouw voltooid en zijn 197 van hen geslaagd. Op dit moment volgen 80 meisjes de opleiding. 40 van hen zitten in de schoolbanken en 40 meisjes lopen stage in ziekenhuizen en
gezondheidscentra.
Nog steeds behoort deze opleiding tot de besten van heel Nepal. Stel: 200 vroedvrouwen werken 20 jaar lang en begeleiden gemiddeld vijf bevallingen per maand. Zij zullen
240.000 moeders en kinderen kunnen helpen! De moeder-kindsterfte zal enorm omlaag
gaan, en hoeveel leed blijft ze bespaard. Het kost € 550 om een arm meisje deze opleiding
van 18 maanden te laten volgen. Doneer voor een vroedvrouw!

Interview met enkele meisjes in de opleiding
Mira Tamang — Ik ben 21 jaar oud en ik woon in het district Baglung in het dorpje Nuwakot. Mijn vader is boer en
hij kan alleen zijn naam schrijven, mijn moeder werkt op
het land en in de huishouding. Zij kan niet lezen en schrijven. Ik werkte als schoonmaakster in een ziekenhuis en op
een dag werd er een gezondheidskamp door dokters uit
Kathmandu georganiseerd. Een van de dokters vertelde
over deze opleiding waar arme kansloze meisjes voor
vroedvrouw kunnen studeren. Ik dacht dat ik nooit een
opleiding zou kunnen volgen, omdat we te arm zijn. Nu
ben ik toegelaten en niemand in mijn dorp gelooft mij dat
ik zoveel geluk heb. Ik ben het eerste meisje van het dorp
dat verder leert.
Deze stichting doet groots werk. Ik zal na de opleiding
teruggaan naar mijn dorp om daar te werken, want ik begrijp het lijden en de armoede. In de gezondheidsposten
op het platteland werken mensen van buiten en die komen vaak niet, ze hebben geen motivatie om de mensen de helpen.
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Rajkumari Gurung — Ik ben 19 jaar oud en kom uit het
Gurkha district. Mijn dorp is drie dagen lopen van de stad
Pokara. Mijn vader is overleden en mijn moeder werkt in
huizen van andere mensen. Mijn moeder had tien miskramen en is vaak ziek. Iemand in mijn familie vertelde van
deze opleiding. Ik heb twee dagen gezocht voordat ik de
school kon vinden. Ik heb zoveel geluk gehad dat ik naar
deze opleiding kon. Als ik klaar ben met mijn opleiding
ga ik me inzetten voor de gezondheidszorg in mijn dorp.
De vrouwen zijn achtergesteld en weten van niets. Ik wil
een pionier zijn en zorgen dat er gezondheidszorg komt in
mijn dorp en omgeving. Ik wil de donateurs heel erg bedanken voor de hulp.
Lakpa Dolma Gurung — Ik ben 16 jaar oud en woon
in het dorp Bihi in het Gurkha district. Mijn dorp is negen dagen lopen, vlakbij de Tibetaanse grens. De weg
naar mijn dorp is zo gevaarlijk dat mijn ouders zich
vroeger vast moesten houden aan de rotsen. Nu is het
pad verbeterd. Er was zoveel armoede in mijn dorp, dat
mijn tante het dorp verliet om naar het klooster te gaan.
Eerst was ze non, later werd ze gezondheidswerker. Met
haar inkomsten onderhield ze de hele familie.
Een andere gezondheidswerker vertelde aan mijn
tante over deze opleiding en mijn tante zei: ‘Dit is je
kans, je moet dit doen.’ Ik heb met eigen ogen gezien
hoe moeilijk vrouwen het hebben en hoeveel ze moeten
lijden. Mijn vader ging met mij mee om me in te schrijven, maar we waren nog nooit in dit district geweest en
we zochten lange tijd, maar konden het niet vinden. Toen zijn we maar naar huis gegaan
en mijn vader vroeg opnieuw aan de gezondheidswerker waar deze school was. We zijn
weer op reis gegaan en vonden gelukkig de school.
Mijn tante zegt: ‘Als je terug komt gaat het niet alleen om geld verdienen. Het belangrijkste is mensen te helpen die lijden.’ Ik zal terug gaan naar mijn dorp en een voorbeeld
zijn. Ik dank alle donateurs die mij deze kans gaven.

vroedvrouwen
in opleiding
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Een wereld zonder baarmoederhalskanker
Trees van Rijsewijk
“De Female Cancer Foundation (FCF) droomt van een
wereld zonder baarmoederhalskanker. Als ik naar de resultaten van het afgelopen jaar kijk, zie ik een olievlek die
zich steeds verder over de Derde Wereld uitbreidt. En ik
zie vooral de vrouwen achter de resultaten. Vrouwen die
we screenen op baarmoederhalskanker met behulp van
een paar druppels doodgewone tafelazijn. Dat zoiets simpels zoveel moeders en kinderen in de Derde Wereld kan redden, blijft een klein wonder.”
— Prof. dr. Lex Peters (gynaecoloog), oprichter Female Cancer Foundation.
September 2013 zaten prof. dr. Lex Peters, program director Carlien Marree, Hans
Groen en ik om de tafel in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) om van gedachten te wisselen en de mogelijkheden te bespreken om het programma van Lex ook in
onze projecten op te starten. Dit gesprek leidde tot voldoende vertrouwen en tot een basis
voor verdere samenwerking en binnenkort zal ik het programma in Nepal voorleggen.
Het belangrijkste motief tot samenwerking met FCF is dat in Nepal baarmoederhalskanker de grootste doodsoorzaak is onder vrouwen met kanker. Elke twee minuten overlijdt ergens in de wereld er een vrouw aan. 85 % van de slachtoffers woont in een ontwikkelingsland. Het gaat vaak om jonge moeders die de spil zijn van het huishouden. Wanneer zij
wegvallen heeft dit grote gevolgen voor hun familie en het dorp waarin zij wonen.
• Stichting Tamsarya heeft een uitstekende infrastructuur opgebouwd om dit programma te kunnen realiseren.
• De samenwerking met de lokale overheid, gezondheidscentra en ziekenhuizen is goed.
• Stichting Tamsarya heeft 20 jaar ervaring in de gezondheidssector in Nepal
• Stichting Tamsarya heeft 200 meisjes opgeleid tot vroedvrouw. 65 % van hen heeft
een baan, veelal in afgelegen gebieden verspreid over heel Nepal, waardoor we een
groot bereik hebben.
• De afgestudeerde vroedvrouwen staan landelijk bekend als gekwalificeerd en zeer
gemotiveerd. Zij zullen voor een groot deel dit project gaan dragen en uitdragen. Dit
betekent dat Stichting Tamsarya daadwerkelijk als een olievlek kan werken.
• De Female Cancer Foundation heeft de expertise en voldoende ervaring in vele andere landen om de mensen in Nepal daarin te begeleiden.
Het zal een jaar van voorbereiding vragen, voordat het programma van start kan gaan.
Toch is er niet veel voor nodig om honderdduizenden vrouwen in de komende vijf jaar
voor te lichten, te screenen en indien nodig te behandelen. De methode is goedkoop en
eenvoudig en er is geen elektriciteit voor nodig. De vroedvrouwen zullen een training
krijgen en leren hoe ze met een beetje tafelazijn vrouwen kunnen screenen. Het is duurzaam, omdat de projecten makkelijk overdraagbaar zijn aan de lokale instanties. Dit zal
na vijf jaar gebeuren.
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FCF traint de eenvoudig aan te leren SEE&TREAT methode aan de vroedvrouwen en lokale gezondheidswerkers: stap 1 voorlichting; stap 2 screening; stap 3 uitslag; stap 4 als
er cellen verkleuren, worden die direct behandeld; stap 5 als er afwijkingen worden ontdekt, volgt doorverwijzing.
We hopen op een succesvolle samenwerking met de Female Cancer Foundation en in
onze volgende brochure zullen we u het vervolg rapporteren.

Tandartskampen
De samenwerking met Netherlands Oral Health Society (www.nohs.nl) gaat zijn veertiende jaar in! In twee tandartskampen van acht dagen, een in het voorjaar en een in het
najaar, werden er bijna 4000 mensen van hun pijn verlost. Dat is gemiddeld 250 mensen
per dag! Vaak staan de patiënten uren geduldig in de rij te wachten op het verlossende
moment. Het is niet alleen pijnlijk voor de patiënten, maar zeer zeker ook voor de tandartsen en assistenten als de rij te lang is en ze niet iedereen kunnen helpen. Toch bijten ze
zich erin vast om, totdat het te donker wordt, iedereen te helpen.
Graag wil Stichting Tamsarya alle tandartsen, mondhygiënisten en assistenten bedanken voor hun inzet en optimale samenwerking met onze stichting.

De brug
Op 7 februari 2012 werd vlak
bij de Kumari-school de nieuwe brug over de Hasoura Khola geopend voor de bewoners
van de 54 omliggende dorpen.
Nu, bijna twee jaar later, kan
niemand zich voorstellen dat
die brug er niet zou zijn. We
lieten de kinderen van de Kumarischool twee dagen lang
alle tweevoeters, viervoeters,
fietsers, auto’s en tractoren tellen vanaf 5 uur in de ochtend
tot 6 uur ‘s avond. Dat kwam
per dag neer op 1268 voetgangers, 86 geiten, 525 fietsers, 62 koeien, 32 schapen, 335 brommers, 26 tractoren en 3
auto’s die gebruik maakten van deze brug. Langs het gravelpad naar de brug toe hebben
zich winkeltjes gevestigd, zelfs iemand uit Kathmandu is hier komen wonen. Kon je in
1994 hier nog werkelijk niets kopen, dat is echt verleden tijd. Kortom de 21ste eeuw heeft
zijn intrede gedaan. De brug heeft niet alleen de weg geopend naar ziekenhuizen, door de
komst van de brug is er ook een levendige handel ontstaan.
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Fruitbomenproject
Op diverse locaties werden duizenden fruitbomen geplant. De dorpsbewoners werden
er de gezamenlijke eigenaar van. Het land
met de boomgaarden staat op naam van de
gemeenschap. Slechts enkele boompjes gingen dood. En nu twee jaar later komen de
eerste vruchten. Die moeten eraf gehaald
worden omdat de boom eerst in zijn kracht
moet komen alvorens vrucht te mogen dragen. Ook hier krijgen de gemeenschappen
gratis voorlichting van Purna die ook de Kumarischool advies geeft. Jammer dat we u als donateur nog niet de vruchten kunnen laten
zien, maar wel de groei. In één van de dorpen beheren de vrouwen het project, maar de
mannen droegen ook een steentje bij door het hele terrein te omheinen. Dit was nodig
omdat de koeien en geiten wel een fruitboompjes lusten. Voor het benodigde geld kunnen ze putten uit het potje ‘gemeenschapsdoelen’.

Social village work
Overal vinden activiteiten plaats die
de arme gemeenschappen ondersteunen. Zo wordt de tractor in gezet voor vervoer van stenen om wegen in dorpen aan te leggen. Komen
arme boeren voor landbouwvoorlichting op de Kumarischool. Leerkrachten van andere scholen krijgen
trainingen op de Kumarischool. In
noodgevallen staat de Toyota klaar.
Het salaris van negen leerkrachten
in arme dorpjes wordt door de stichting betaald. Scholen in afgelegen bergdorpjes worden
geholpen met de registratie. De drukkerij van de ambachtsschool helpt arme scholen met
het leveren van schriften en formulieren tegen een minimumprijs.

Wetenswaardigheden
De god van de kiespijn — In de oude binnenstad van Kathmandu bevindt zich op de
hoek van een straat een blok hout, Bangemudha, wat "gedraaid hout" betekent (zie foto
op de volgende pagina). Bij kiespijn neem je een munt, een kleine offerande, en je slaat
die met een spijker vast in het blok hout. De god Vaisha Dev, van wie zich midden in dit
blok een afbeelding bevindt, zal je verlossen van de pijn. En met het vastslaan van de
munt sla je ook alle boze geesten vast. Velen geloven nog in dit ritueel en wenden zich tot
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deze god van de kiespijn, en naar men beweert helpt echt het.
De houten Tharu-slippers — Ongeveer 80 jaar geleden waren deze houten slippers
(rechterfoto boven), die alleen de Tharuvrouwen droegen, nog in gebruik. De Tharu’s
waren de eerste bewoners van de laagvlakte in het zuiden van Nepal, de Terai, waar zij in
de jungle leefden. Omdat men kon verdwalen en er altijd gevaren op de loer lagen, zoals
wilde dieren, werden er aan de onderkant kleine ronde, rinkelende belletjes aangebracht,
zodat de vrouwen elkaar konden horen terwijl ze hout sprokkelden en eten verzamelden.
Landlozen — Elk jaar verliezen veel mensen in Nepal hun huis en bezittingen door overstromingen en landverschuivingen. Behalve structurele hulp vinden we het een morele
verplichting om ook noodhulp te verstrekken aan landlozen.
Afgelopen juli verloren 105
mensen uit de dorpen Kusunde,
Bagar Tole, Naya Belhani hun
huis, bezittingen, land en ook eigendomspapieren. Ze mochten
zich vestigen aan het randje van
een bos met behulp van een dekzeil, wat potten en pannen, zonder dat er verder iets voor hen
wordt geregeld. Ze kregen voor
enkele dagen eten en onderdak
in een school. Nu werken ze
voor de grootgrondbezitters en
hebben een inkomen van 2 tot 3
euro per dag, tenminste als twee
familieleden werken. De opa’s
en oma’s passen op de kinderen.
Hun toekomst is onzeker en niemand die hen verder helpt.
Stichting Tamsarya zal kleding verstrekken en medische hulp aanbieden.
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Kinderen en hun leefomstandigheden
Ik heet Mamata Dhakal — Ik ben 12 jaar oud en zit in klas vier van de Kumarischool.
Als er geen Kumarischool was, zou ik niet naar school kunnen, omdat we te arm zijn
< Dit is ons huisje

Hier slaap ik. Omdat mijn stromat kapot is heeft
grootmoeder een matras voor mij laten maken.

Als ik thuis ben kook ik eten
voor mij en mijn grootmoeder. We eten s’morgens
rijst met linzen en
‘s avonds om 6 uur ook

Hier doe ik de afwas.
Ik maak alles schoon met as.
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Ik heet Buddi Maya en ik ben 10 jaar oud en zit in klas 3 van de Kumari-school.
Mijn vader is dood en ik woon hier met mijn moeder en twee broers.
< Dit ben ik met mijn moeder voor ons huis

Als ik thuis ben kook ik samen met mijn moeder het in eten in onze keuken. Eerst ga ik
naar het bos om hout te sprokkelen. Ik help mijn moeder graag. Ik hou van haar. é
In het dorp haal ik water, want bij ons
huis is geen waterput of kraan.

Dit is onze wc
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Bishal Sunar — Ik ben 9 jaar oud en zit in klas 2 van de Kumarischool. Mijn vader is
dood is en mijn moeder is geestelijk ziek. Zij is naar de Arabische landen gegaan om daar
te werken, maar niet meer terug gekomen. Daarom woon ik bij mijn grootouders. Ik hou
van school en haal altijd goede cijfers, meestal een negen.

Hier zit ik met mijn grootmoeder

< Dit is de smederij van mijn grootvader. Hij
is nu naar de bergen om messen te verkopen.
Toen hij vorige maand twee messen had verkocht kreeg ik nieuwe kleren.
Dit is onze wc
Ik help mijn grootouders altijd
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Nog wat foto-impressies

Een prima oogst van grote kolen

Het oogsten van paddestoelen
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Plezier in het klaslokaal

In het Kumari gezondheidscentrum
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Het planten van rijst

Mevrouw Schols-van der Weijden en haar zus mevrouw van der Weijden breien elke dag voor de kinderen van de Kumari-school en de kinderen in de afgelegen bergdorpen. Hun creaties hebben al vele honderden kinderen in Nepal warm en blij gemaakt!
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Inkomsten en Bestedingen in 2012
Inkomsten

2012

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

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

2011

156.075
15.705
140.370

243.203
18.600
224.603

17.300

15.864

4.292
91

6.304
1.096

162.053

247.867

178.449
12.856
191.305

279.409
24.914
304.323

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

Totaal besteed aan de doelstelling
Tekort

44.122
8.049
1.791
53.962

45.113
8.740
3.342
57.195

245.267

361.518

83.214

113.651

31-12-2012

31-12-2011

Balans per 31 december 2012
Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Beleggingen
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4.881

5.481
459

388

52.040
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Vorderingen en vooruitbetaalde posten
Liquide middelen

14.326
12.331
27.045

31.293
30.492
113.825

Totaal Activa

31.926

119.765

6.427

6.427

Kortlopende schulden

160
20.334
20.494
5.005

3.104
103.548
106.652
6.686

Totaal passiva

31.926

119.765

Passiva
Vrij besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen
Reserve waardeverschillen beleggingen
Bestemmingsfonds

Toelichting
De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn voornamelijk als gevolg van de recessie fors
gedaald van € 243.203 in 2011 tot € 156.075 in 2012. Het aandeel in acties van derden is
licht gestegen van € 15.864 in 2011 tot € 18.600 in 2012. Per saldo is er € 162.053 beschikbaar gekomen en dat is € 85.814 minder dan in 2011. De kosten van eigen fondsenwerving bedragen over 2012 € 15.705, zijnde 10,1% van de baten. De bestedingen zijn
uitgekomen op €245.267. Per saldo zijn de uitgaven € 83.214 hoger uitgekomen dan de
inkomsten. Dit tekort is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.
Controleverklaring
Over 2012 is de jaarrekening opgesteld. Spaargaren Accountants B.V. te Amsterdam
heeft hierbij op 22 oktober 2013 een goedkeurende verklaring afgegeven. Aandachtspunten en verbeterpunten zijn opgenomen in de managementletter die aan het bestuur is
verstrekt.
Vooruitzichten
Stichting Tamsarya zal komend jaar investeren in:
a) onderwijs: bouw van scholen, aanbieden van beroepsonderwijs, cursussen,
trainingen voor het personeel.
b) gezondheidszorgprojecten: voltooiing van de inrichting van het ziekenhuis,
uitbreiding van voorlichtingsprogramma’s, onderzoek naar baarmoederhalskanker.
c) uitbreiding landbouwprojecten: oa. uitbreiding van de landbouw op de Kumarischool en planten van fruitbomen voor communities in arme dorpen
d) watervoorzieningsprojecten en bouw van latrines
c) ontwikkelen van programma’s die inkomsten genererend zijn
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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 Nieuwstraten. Hij ontwierp dit prachtige kaartje)
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