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slaven, nog steeds werken er mensen tien uur per
dag als sjouwer voor de rijken, nog steeds sterven
er velen door uitbuiting. Mannen die soms vijf,
tien jaar of zelfs langer hun familie verlaten om in
Dubai of één van de andere Golfstaten als gast
arbeider te werken. Heel regelmatig gebeurt het
dat ze niet het salaris krijgen dat in het contract
staat of gewoon géén salaris krijgen voor de zware
arbeid die zij verrichten. Stichting Tamsarya heeft
altijd haar activiteiten ingezet voor hen die geen
recht van spreken hebben.
Schoolgebouw afgepakt
De stichting kent ook tegenspoed, zoals de bezetting van de ambachtsschool door de regionale
rechtbank. Ze hebben een brief geschreven waarin
staat dat ze de stichting bedanken en dat het hun
nog niet gelukt is een nieuw gerechtsgebouw
te realiseren. De overheid heeft wel bouwgrond
beschikbaar gesteld. De afspraak dat het tijdelijk
is geeft ons hoop. Wel hebben ze de kleine letter
tjes toegepast: als het na twee jaar niet lukt om
de ambachtsschool te verlaten, kunnen ze het
huurcontract verlengen. En dat hebben ze gedaan.
Nu maar hopen dat deze rechters de waarheid
spreken. Maar we zullen hun blijven herinneren
aan het feit dat zij de jongeren van Nepal het recht
en de mogelijkheid op scholing onthouden door
de bezetting van dit gebouw.
Openbaring
Lange tijd sprak men in de ontwikkelingssamen
werking van meetbare resultaten, waarbij ik altijd
een zekere weerstand voelde. Een project is niet
altijd in meetbare resultaten uit te drukken en het
is ook niet altijd het belangrijkste. ‘Kleine investe
ringen’, zoals dorpsbewoners laten meebeslissen,
kunnen tot grote resultaten leiden die niet altijd
zichtbaar zijn. Bij Stichting Tamsarya heeft recht
vaardigheid prioriteit, in de breedste zin van het
woord. Dit betekent dat we wel eens concessies
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Afscheid

door Rudolf Smit, Zwolle
moeten doen om die grotere waarden waar de
stichting voor staat werkelijk in de praktijk te
brengen. Deze wijze van werken gaat veel trager
dan wanneer we voor een snel resultaat gaan.
Een mooi voorbeeld is de bouw van scholen en op
dit moment de bouw van het gezondheidscentrum in Bobok. Mensen in de dorpen en op het
platteland zijn niet gewend om mee te beslissen.
Immers al eeuwen lang wordt alles van bovenaf
geregeld. De werkwijze van Stichting Tamsarya is
niet alleen een openbaring, maar wordt ook
bijzonder gewaardeerd.
Nieuwe bestuursleden
In dit voorwoord wil ik u voorstellen aan het
nieuwe bestuur van Stichting Tamsarya dat het
vorig jaar is aangetreden, een bestuur geheel in
de lijn en missie van de stichting.
Laurens Smets heeft het grootste deel van zijn
werkzame leven het beroep uitgeoefend van
juridisch docent en opleidingsmanager. Daarvoor
was hij sociaal raadsman en na zijn pensionering
vrijwilliger vluchtelingenwerk.
Hilde Zevenbergen volgt de stichting al ruim
twintig jaar en beschikt vanuit haar a chtergrond
als orthopedagoog en adviseur over veel men
senkennis. Behalve dat beide bestuursleden
maatschappelijk betrokken zijn, beschikken
zij over expertise en leveren ze een belangrijke
bijdrage aan het meedenken en het ten uitvoer
brengen van de missie en het beleid van onze
stichting. Ik wil hen ook namens de Nepalezen
bedanken voor hun inzet. Binnenkort hopen we
ons bestuur uit te breiden met nog meer betrokken bestuursleden.
Namens de Nepalezen hartelijk dank voor uw
steun en betrokkenheid!

Zeker een jaar of vijftien heb
ik de jaarlijks terugkerende
brochure Nieuws uit Nepal
persklaar mogen maken,
dat wil zeggen: het boekje
opmaken en wanneer nodig
nagekomen teksten redige
ren. Met ongelooflijk veel genoegen heb ik dat
gedaan.
Gedurende een aantal weken in het najaar was
het dan een kwestie van een ‘heen-en-weer gaan’
tussen Trees en mijzelf: veel overleg over de tele
foon en via de mail. Ze leverde mij dan, behalve
de diverse teksten, een macht aan veelal heel
mooie foto’s van de mensen en de landschappen
in en om Tamsarya. In 2018 echter werd ik een tijdlang lamgelegd door de gevolgen van een zwaar
hartinfarct. Het werd toen duidelijk dat ik het
stokje zou moeten overgeven. Inmiddels is de
opmaak overgedragen aan Hans Nieuwstraten
en het drukken ligt in de uiterst capabele handen
van drukkerij Van Asselt in Lemelerveld.
Met oprechte bewondering – èn verwondering
soms – kijk ik naar de enorme prestaties die door
Trees en haar team van vrijwilligers worden verricht daar in het verre Nepal.
Ik heb er alle vertrouwen in dat dit schitterende
werk nog tot in lengte van jaren zal voortduren.
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De Kumari-school

door ....
Binnenkort worden er weer twintig nieuwe
kinderen aangenomen op de Kumari-school.
Dat betekent dat we dan 412 kinderen op weg
hebben geholpen – en nog helpen – naar een
toekomst mèt perspectief.
Door omstandigheden konden zij thuis niet de
goede verzorging krijgen die ze nodig hebben.
Bovendien neemt de overheid nog steeds geen
verantwoordelijkheid voor deze kinderen.
Inmiddels zijn we aan het inventariseren waar
alle kinderen en jongeren terecht zijn gekomen.
Een totaalbeeld hebben we nog niet, omdat het
niet eenvoudig is om elk kind te traceren, zeker
niet als een jongere uitgehuwelijkt wordt en bij
de schoonfamilie elders is gaan wonen.
24 oud-leerlingen werken als leerkracht
Hierbij toch een aantal gegevens op een rijtje: van
de 392 leerlingen hebben inmiddels 270 leerlingen
de school verlaten. We zijn blij dat ruim 70% van
hen goed terechtkomt, zeker vanuit het Nepalese
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perspectief. De leerlingen bijvoorbeeld die als
grootste wens hadden om docent te worden,
hebben allemaal hun droom kunnen verwezenlijken. Maar liefst 24 oud-leerlingen werken als
leerkracht in het onderwijs.
0ngeveer 5% van de kinderen verlaat de Kumarischool binnen vijf jaar. De oorzaken zijn verschillend. Soms verhuist de familie, soms wordt een
kind – vooral de meisjes – teruggehaald om in de
huishouding te werken of de grootouder(s) doen
een beroep op het kind vanwege de oude dag.
De meeste ouders en grootouders hebben zelf
geen onderwijs genoten en hebben nauwelijks een
idee welke betekenis onderwijs heeft voor het
leven. In vergelijking met andere scholen is dit
percentage vrij hoog. Dat komt, niet omdat de
Kumari-school niet goed gevonden wordt, maar
omdat het kind niet gemist kan worden in de
huishouding.
Zelfs kinderen die slechts twee tot vijf jaar onderwijs genoten, hebben een voorsprong op kinderen
die helemaal niet naar school konden gaan.
Ze hebben in die korte tijd veel geleerd op de
Kumari-school. In Nepal betekent een paar jaar
onderwijs dat je op kunt komen voor je rechten
en deel kunt nemen aan de maatschappij.
Behalve dat ze kunnen lezen, schrijven, rekenen,
en geschiedenis en aardrijkskunde krijgen, zijn
ze uitgerust met veel praktische en sociale
vaardigheden. Ze krijgen discussielessen, muzieken dansles, en ze leren werken op de boerderij
(visteelt, biologische landbouw, paddenstoelenkwekerij enzovoort), en ze krijgen yoga. Afgelopen
jaar kregen alle kinderen en ook alle personeels
leden van de Kumari-school drie dagen lang
yogalessen. Onvoorstelbaar hoe alle kinderen
uren achter elkaar stil konden zitten.
Ongeveer 8% van de leerlingen verlaat de Kumarischool vóór het 12de leerjaar (leeftijd 16-18 jaar).
Dat komt onder andere door de pubertijd en

Op de Kumari-school zijn er ook yogalessen en gymnastiek.
door het verlangen om geld te verdienen. Soms
gebeurt het onder druk van de familie of om
uitgehuwelijkt te worden. Een compleet beeld
hebben we nog niet. Slechts zelden ontspoort
een leerling.
Gezin en eigen taxi
Van 15% weten we niets. Soms zijn we verbaasd
als we na vele jaren alsnog vernemen wat er van
een leerling geworden is. Zoals van Anjan. Na het
overlijden van zijn moeder, en een vader die hem
niet meer accepteerde, heeft hij jarenlang ge
bedeld. Op enig moment ging hij aan een jeep
hangen om zo naar Kathmandu ‘mee te liften’.
Hij viel van de jeep, werd huilend in het bos door
de politie gevonden en naar de Kumari-school
gebracht. Op zestienjarige leeftijd verliet hij met
onbekende bestemming de Kumari-school. Per

toeval ontmoette iemand hem twee jaar geleden
in Kathmandu. Hij heeft nu een eigen taxi, een
vrouw en kind.
Dokter, wiskundeleraar, verpleegkundige
Sommige leerlingen die dreigden de school te
moeten verlaten door ingrijpen van hun ouders
of anderen, verstopten zich letterlijk. Zoals Surya,
die nu dokter is, en Lila die wiskundeleraar is
geworden op de Kumari-school. Het verhaal van
Lila vindt u hieronder. En dan is er nog Maina die
na schooltijd geiten ging hoeden om haar familie
te onderhouden, zij kreeg, als geschenk van een
donateur, samen met haar klasgenoot Mamata,
een opleiding tot verpleegkundige. Zij zullen
straks zorgen voor anderen en dat is een nog
groter geschenk: hun inzet voor de arme zieken
in de toekomst!
Jaarverslag 2019
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Het verhaal van Lila

door Lila Bahadur Bhandari
First of all many thanks from bottom of heart to
Mummy (Our god, Trees van Rijsewijk). You gave
love to us which is not less than a love people
receive from their own mother who gave birth.
You worked for us day and night without caring
rain and hot. Went door to door with request to
the people for the support of thousands orphan
children like us. With your support we became
capable to stand by ourselves being like doctor,
nurse, teacher, army etcetera. We never forget
your support and welfare. Once again we thank
you from our heart and body. You are helping
poor and orphan children like us and changed
the dark life in bright. With this support we are
very happy. At present, I am teaching in Shree
Kumari Primary School which was established
by you. I am getting chance to help and teach
the thousands orphan children like me. Mummy,
I am always ready to be with you and put hands
together to bring your dream true. With this
promise, I am writing story of life before I came
to Kumari School.
Moeder af en toe in de war
Nog voor mijn geboorte is in Bandre, district
Shyangja, mijn oudere broer gestorven omdat
mijn stiefmoeder en mijn tante (zus van mijn
vader) hem buffelmelk en ghee gaven in plaats
van moedermelk. Toen mijn moeder vijftien jaar
later zwanger werd van mij is ze het huis uitgezet.
Zwervend van de ene naar de andere plek, overleefde ze van het voedsel dat haar door mensen
gegeven werd.
Mijn moeder was bediende in Kukurmara, district
Nawalparasi, toen ik op 5 september 1992 g eboren
werd. Na mijn geboorte werd haar leven nog
moeilijker: ze had niets en niemand in de wereld.
De familieleden die ze had, werden vreemden
omdat ze geestelijk in de war was. Mijn moeder
sjouwde met mij rond in een kleine doko – een
8
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Lila (rechts) met zijn gezin.
bamboe mand – van plaats tot plaats, overlevend
op het voedsel dat ze kreeg toegestopt. Op de
momenten dat ze verward was, was het lang niet
zeker dat we te eten kregen of een plaats hadden
om te slapen; het maakte geen verschil voor
haar of het dag of nacht was. Als ze in dienst was
bij mensen en een verwarde periode brak aan,
stuurden de mensen haar gewoon weg. Gelukkig
waren er wel mensen met mededogen die eten
gaven als ze mij zagen, heel klein en hulpeloos.
Mijn moeder heeft het overleefd door mij te
tonen en om hulp te vragen. Maar veel mensen
gooiden stenen naar haar of sloegen haar met
een stok en riepen “gekke vrouw”.
Soms werd ik ook geraakt door een steen, maar
altijd hield mijn moeder mij stevig in haar armen
om me tegen een aanval te beschermen. Daar
waar de mensen haar kleineerden en beledigden,
ging ze altijd naar een van de tempels om te verblijven en om tot rust te komen. In haar goede
periodes, als ze eten en kookgerei in haar doko
had, verzamelde ze hout in het bos en kookte ze
voor ons heerlijke maaltijden. Maar als haar geest
verward was, kon je dit op geen enkele manier
van haar verwachten. Vele dagen en nachten
hebben we met een lege maag rondgedwaald.

In Kawasoti
Vaak kwam ze mensen tegen die mij wel wilden
hebben omdat ze zelf geen kinderen hadden.
Eénmaal heeft zelfs iemand geprobeerd mij uit
haar armen te roven. Maar daar wilde ze allemaal
niets van weten: ze heeft altijd gezegd dat dit
kind haar reden van bestaan was, de reden tot
overleven. Zes, zeven jaar lang heeft ze, zwaar van
alle problemen, zo met mij rondgelopen. Op een
goede dag kwamen we zo aan in Kawasoti. Nadat
we er een week of twee waren, kwam Jhamte ons
tegen, een man met lange haren en een baard,
die zag in welke miserabele omstandigheden wij
verkeerden. Liefdevol nam hij ons op in zijn huis.
Omdat hij gehoord had dat er in Hasora een
school was voor arme en verweesde kinderen
zoals ik, heeft hij het initiatief genomen om mij
daar aan te melden. Nadat ook mijn moeder toe
stemming had gegeven, ben ik toegelaten tot de
‘Kumari Primary School’.
Deur naar toekomst
Toen ik voor de eerste keer over de drempel stapte
van de Kumari-school, ging de deur open naar
een gouden toekomstperspectief. Ik kreeg goed
te eten, mooie kleren, een fijne plek om te wonen
en uitstekend onderwijs. Ik kreeg veel vrienden,
kinderen die vaak net zo’n moeilijk leven hadden
gehad als ik. We deelden onze herinneringen en
onze gevoelens. Als ik aan het verleden dacht,
kreeg ik tranen in mijn ogen, maar als ik dan aan
het heden dacht, straalde mijn hele gezicht.
Uitzonderlijk lekker eten
Tijdens mijn verblijf in de Kumari-school kwam
mijn moeder regelmatig langs met eten dat ze
van mensen had gekregen, of dat ze in de tempels
had gekregen waar veel rituelen en bruiloften
plaatsvinden. Als blijk van moederliefde kwam ze
altíjd langs als het eten dat ze gekregen had uitzonderlijk lekker was. Ik vertelde haar dan altijd

hoe goed ik het op school had. Dan zag ik aan haar
gezicht hoe volkomen blij ze was, en daar werd ik
dan weer heel blij van.
Maar als ze mentaal niet op orde was, kwam ze
naar school om mij daar weg te halen. Het perso
neel, de leerkrachten en de studenten hadden
dan redelijk wat problemen met haar. Tijdens zo’n
periode was ik zelf heel verdrietig, maar gelukkig
ging meestal na een paar dagen mijn moeder
zich weer gewoon gedragen. Zo heb ik dertien of
veertien jaar op de Kumari-school doorgebracht.
Kumari Trust heeft ook gezorgd voor de behandeling van mijn moeder door Dr. Janine Lindner. Zes
of zeven maanden heeft de behandeling geduurd
en met medicijnen is mijn moeder nog steeds in
orde. Ik ben ook zo blij met deze ondersteuning.
En daarom wil ik ook persoonlijk uit de grond
van mijn hart ‘Mummy Teresa’, ‘Janine Aunty’ en
de gehele Kumari Trust bedanken. Nu komt mijn
moeder nog af en toe naar de Kumari-school,
herinnnert zich Mummy Teresa en bedankt
iedereen hartelijk.
Ik begon mijn leven in grote leegte en niemand
ontfermde zich over mij. Maar nu, dankzij de
Kumari Trust, ben ik een gelukkig getrouwd man
met vrouw en zoon en kunnen wij mijn moeder
verzorgen in ons eigen huis. Daarbij moet ik ook
niet vergeten te melden dat mijn levensgezellin
de kans kreeg de ANM opleiding te volgen en dat
ze sinds kort gediplomeerd vroedvrouw is.
Our gratitude is always with Mummy Teresa,
Kumari Trust, all members of Trust who are always
with us during our sorrow and happiness.
Without all of you, we are nothing and our life is
nothing.
At last I like to state here: If I didn’t get chance
to get in Kumari Trust and didn’t get education,
me and mother won’t be in this world long time
before.
Jaarverslag 2019

9

gofF lj£fYLÙ¿ @)&& Nieuwe leerlingen in 2019

Bij aankomst in de Kumari-school (april 2019, linker foto’s) en begin juli (rechter foto’s).

Aman Pariyar. Hij is 7 jaar
oud. Vader is onbekend
en de moeder leeft onder
zeer armoedige omstandigheden .

Anjali Neupane. Zij is
7 jaar oud. Haar ouders
zijn heel arm.

Avishek Soti Magar. Hij
is 8 jaar oud. Zijn vader is
overleden. Familie heeft
nauwelijks te eten.

Bipin Rana Bhat. Hij is
7 jaar oud. Vader is
overleden. De moeder
van hem is onbekend.
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Deepak Bhandari. Hij is
8 jaar oud. Zijn vader is
overleden en de moeder
is arm.

Dhan Bahadur Pokharel.
Hij is 7 jaar oud. Vader is
overleden. De moeder
is arm en vaak is er niet
genoeg te eten.

Durga B.K. Hij heeft wel
ouders. De familie heeft
nauwelijks te eten.

Jems Pariyar. Hij is 7 jaar
oud en komt uit een arme
familie.

Jaarverslag 2019
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Bij aankomst in de Kumari-school (april 2019, linker foto’s) en begin juli (rechter foto’s).

Karan Bahadur Sunar.
Hij is 7 jaar oud. Ouders
leven onder erbarmelijke
omstandigheden, werken
als sjouwer voor anderen.

Kesh Bahadur B.K. Hij
is 7 jaar oud. Vader is
onbekend. Moeder werkt
als sjouwer en vaak is er
niet genoeg te eten.

Laxman Pariyar. Hij is
8 jaar oud. Zijn ouders
hebben hem in de steek
gelaten.
Man Kumar Saru. Hij is
8 jaar oud. Moeder is
overleden. Vader leeft
onder moeilijke omstan
digheden, omdat
hij overdag voor een
minimumsalaris werkt
en ook voor de kinderen
moet zorgen.
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Nishchal B.K. Hij is 7 jaar
oud. Wegens armoede
woonde hij bij zijn grootmoeder, ook om haar te
verzorgen.

Ramit Sunari. Hij is 7 jaar
oud. Familie leeft onder
zeer armoedige omstandigheden.

Ram Maske. Hij is 9 jaar
oud. Vader is overleden.
Familie leeft onder zeer
armoedige omstandig
heden.

Reetik B.K. Hij is 7 jaar
oud. Zijn ouders hebben
geen huis.

Jaarverslag 2019
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Bij aankomst in de Kumari-school (april 2019, linker foto’s) en begin juli (rechter foto’s).

Samjhana Kumal. Zij is
8 jaar oud. Haar ouders
leven onder armoedige
omstandigheden.

Sandip Darji. Hij is 7 jaar
oud en zijn ouders leven
onder erbarmelijke
omstandigheden.

Smritee Nepali. Zij is 8
jaar oud. Heeft een vader.
Moeder is afwezig.
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lÉ:6«É] Ù¿ Opleiding tot naaister
door Trees van Rijsewijk

In 2018 kregen 22 vrouwen hun diploma. In 2019
werden maar liefst 43 arme en achtergestelde
vrouwen opgeleid tot gediplomeerd naaister.
Op de Kumari-school volgden 20 vrouwen de
opleiding en in Danda, waar Stichting Tamsarya
in 2004 onder leiding van de TU Delft een school
bouwde voor analfabete meisjes en vrouwen,
23 vrouwen.
Het programma is niet alleen succesvol omdat de
vrouwen een door de overheid erkend diploma
krijgen. De vrouwen, die in Nepal nog steeds
achtergesteld zijn, voelen zich gehoord en zijn
niet meer in alles afhankelijk van hun man en
schoonfamilie. Zij zouden bovendien nooit een
dergelijke opleiding zelf kunnen betalen.
In 2020 zullen we dit project voortzetten.
Enkele vrouwen aan het woord.

Basanti
“Ik ben 24 jaar oud. Ik woon met mijn schoonfa
milie en mijn gehandicapte man in één huis. We
bezitten een klein stukje land. Ik zorg voor mijn
schoonouders, mijn man, ik werk op het veld en
doe het huishouden. Nu ik het diploma van
naaister heb behaald, werk ik bij iemand anders
die een naaimachine heeft. Als naaister heb ik
voor het eerst in mijn leven een eigen inkomen.
Wij vrouwen in Nepal hebben een heel moeilijk
leven. Omdat we nauwelijks onderwijs hebben
genoten en worden onderdrukt door de mannen
en omdat wij geen eigen inkomen hebben, zijn
wij totaal afhankelijk van anderen. Het voelt alsof
vrouwen geen eigen leven hebben.
Ik ben heel blij dat ik deze opleiding heb mogen
volgen. De leerkracht was erg goed. Nu kan ik mijn
eigen kleren maken en ook voor anderen. Ik zou

Het naaiatelier.
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wel een vervolgopleiding willen, want dan kan ik
nog meer een onafhankelijke vrouw worden. Ook
namens andere vrouwen wil ik de donors die ons
helpen héél erg bedanken dat ze mij deze grote
kans hebben gegeven en dat zij ons daarmee
helpen om uit de problemen te komen.”
Sandhya
“Ik ben 25 jaar oud en moeder van zes dochters
en ik woon bij mijn schoonfamilie die ik verzorg.
Mijn man werkt bij de politie en ontvangt een
klein loon waar de hele familie van moet leven.
Naast ons huis hebben we een klein stukje land
om groenten op te verbouwen. Veel vrouwen in
Nepal zijn ongeschoold en worden gedomineerd
door hun man. Wat heel erg is dat vrouwen hun
mening niet openlijk kunnen en mogen geven en
dat komt door de maatschappij, die zo in elkaar
zit. Ik ben ongelooflijk blij dat ik deze opleiding

mag volgen, dat geeft mij mogelijkheden om me
te bevrijden van de onderdrukking. Zo kan ik ook
zelf geld verdienen en hoef ik niet afhankelijk te
zijn. Nu moet ik zelfs voor iets héél kleins dat ik
wil kopen, toestemming en geld vragen.
Omdat ik mijzelf geen naaimachine kan veroorloven, oefen ik bij de buren. Ik zou wel een vervolg
cursus willen volgen om een nog beter gekwalificeerd naaister te worden. Ik wil graag mijn diepe
dankbaarheid uitdrukken naar degenen die mij
deze mogelijkheid hebben gegeven. Ik wens hun
alle goeds toe.”
Maya
“Ik ben 19 jaar en woon samen met mijn moeder
en drie zussen. Mijn vader is aan kanker overle
den. Mijn moeder werkt in een klein winkeltje
voor een school in het dorp. Ik help mijn moeder
in de huishouding en met andere dingen. Ook

“Ik ben heel blij dat ik deze opleiding heb mogen volgen. De leerkracht was erg goed.”
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al hebben vrouwen talenten, dan nog wordt in
Nepal van hen verwacht dat zij het huishouden
doen en niet dat zij hun talenten tot uitdrukking
brengen. En vrouwen die wel scholing hebben
gehad, die worden door mannen bejegend alsof
ze niks weten. Daarom is het in onze maatschappij voor vrouwen heel moeilijk om op te komen
voor zichzelf. Deze opleiding geeft mij kansen
om onafhankelijk te worden. Wij vrouwen zijn de
stichting met al haar activiteiten zeer dankbaar,
vooral omdat deze stichting aandacht schenkt
aan de vrouwen en de kracht van vrouwen wél
ziet.”
Sarita
“Ik ben 35 jaar oud. Ik heb drie zonen en ben huisvrouw. Mijn man werkt als gastarbeider in Dubai.
Omdat vrouwen vroeg uitgehuwelijkt worden en
bij de schoonfamilie intrekken, investeert men niet
in meisjes en zijn onze mogelijkheden om ons te
ontwikkelen beperkt. Ik wil alle donors en de
stichting bedanken voor de hulp die zij bieden aan
de afgelegen dorpen en vrouwen die daar wonen.”
Shikshya
“Ik ben 21 jaar oud. Ik ben nog niet getrouwd en
woon bij mijn moeder, die bij mijn grootmoeder
en andere familieleden inwoont. Mijn vader werkt
al twaalf als gastarbeider in Saudi-Arabië. Zodra
een meisje wordt uit gehuwelijkt, sluit dat de
deuren voor een verdere ontwikkeling. Vrouwen
in Nepal werken hard en hebben veel verantwoor
delijkheden. Ik wil alle donors bedanken voor het
feit dat zij ons begrijpen en ons leven kansrijker
maken.”
Chanisara
“Ik ben 30 jaar. Met mijn kinderen woon ik bij mijn
schoonfamilie. Mijn man werkt sinds drie jaar als
gastarbeider in Saudi-Arabië, waar hij een heel
klein loon verdient. Hij is al drie jaar niet thuis

De naaischool in Danda.
geweest en dat komt ook omdat het bedrijf vaak
geen salaris uitbetaalt. Mijn schoonouders zijn
allebei ziek. Ik heb het land moeten verkopen om
medicijnen voor hen te kunnen kopen. Vrouwen
in Nepal worden als slaaf behandeld omdat van
hen verwacht wordt dat zij alle verantwoordelijk
heid dragen en het zware werk verrichten. Ze
werken als landbouwmachines onder de controle
van anderen. Ik ben zo blij dat ik deze training kon
volgen, om zo uit de donkerte van mijn bestaan te
komen, om onafhankelijker te worden.
Deze stichting helpt de Nepalese vrouwen om uit
de conservatieve maatschappij tevoorschijn te
komen. Hartelijk dank!”
Renuka
“Ik ben 21 jaar oud. Ik woon samen met mijn
schoonfamilie. Mijn man werkt als gastarbeider
in Dubai, maar hij stuurt niet met regelmaat geld
naar ons. Het is heel zwaar om vele jaren zonder
je man te leven. Ik krijg wel eens kritiek als ik als
vrouw naar buiten treed, want een vrouw behoort
teruggetrokken en bescheiden te zijn. Maar je niet
kunnen uiten, dat creëert frustratie. Dat ik deze
opleiding zou mogen volgen had ik niet verwacht.
Zo hebben we ook een beetje vrij, weg van huis, en
kan ik mijzelf ontwikkelen. Ik kan straks onafhankelijker zijn en mijn eigen inkomsten verdienen.
Dank u wel donors dat u ons helpt.”

Jaarverslag 2019
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Twee leerlingen in opleiding tot verpleegkundige

door Titus van Summeren

Om een studie te kunnen gaan volgen heb je,
behalve je diploma, ook geld nodig voor inschrij
ving en levensonderhoud. Dat is in Nederland zo
en dat is in Nepal zo. In Nederland kan in principe
iedereen die wil een studie gaan volgen. Je kunt
hiervoor zo nodig geld lenen bij de overheid.
In Nepal zijn de kosten voor een studie slechts
door de rijkere mensen op te brengen. Voor de
meeste jongeren met ambities in die richting
blijft het volgen van een studie een droom.
Recent ben ik als huisarts met pensioen gegaan.
Ik heb me altijd met veel plezier bezig gehouden
met de opleiding van jonge collega’s.
Daarom wilde ik graag enkele kinderen van de
Kumari-school een kans geven ook een opleiding
te gaan volgen. Op mijn afscheidsreceptie heb ik
hier geld voor ingezameld en sinds kort volgen
Maina en Mamata de opleiding tot verpleegkundige.
In overleg met Trees van Rijsewijk ben ik dit jaar
naar de Kumari-school gegaan, samen met collega Hans Smets en zijn broer Twan. Ik heb dan
tevens een bezoek kunnen brengen aan deze
leerlingen thuis en aan het opleidingsinstituut.
Maina en Mamata volgen allebei de opleiding tot
verpleegkundige aan het Kalika Medical & Technical Institute. We brachten een bezoek aan het
instituut. Allereerst kregen we een gesprek met
de vicedirecteur, die uitleg gaf omtrent de opleidingsopties tot verpleegkundige met de bijbehorende kosten.
De opleiding tot Health Assistant c.q. Staff Nurse
kun je vergelijken met de verpleegkunde-opleiding
in Nederland en duurt drie jaar (in Nederland HBOopleiding, vier jaar). De kosten bedragen 475 000
Nepalese Roepies plus 4 200 Rs per maand voor
woon/verblijf aldaar intern. De totale opleidingskosten per student b edragen dan voor drie jaar
5 000 euro.
18
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Titus van Summeren, Mamata, Maina, Hans Smets
in het Kalika Medical & Technical Institute.
De opleiding tot CMA (basisopleiding verpleegkundige) duurt anderhalf jaar en kost navenant
minder. Deze opleiding wil de Nepalese regering
gaan stoppen; alleen de driejarige opleiding blijft
bestaan.
De kosten van al hun opleidingen waren in grote
letters op de muur geschilderd.
Hierna hebben we een rondleiding gehad: alle
studieruimtes zagen er goed verzorgd en netjes
uit. Er was een bibliotheek met medische boeken
en enkele oude computers; het plan was onderwijs via de computer mogelijk te gaan maken.
Donaties van oude medische boeken in het
Engels waren welkom, evenals laptops.
Daarna zijn we naar Maina en Mamata gegaan.
Ze hadden les samen met allemaal vrouwelijke
studenten en mochten het klaslokaal verlaten.
Na een korte kennismaking gingen ze een briefje
halen waarmee ze de poort uit mochten. Ze
vertelden dat ze heel de week op het instituuts

terrein moesten verblijven en alleen na overleg
met hun ouders of waarnemend ouders er vanaf
konden. Deze regeling was daar gebruikelijk,
waarschijnlijk voor de veiligheid van de meisjes.
Ik heb een interview gehad met Maina en Mamata
met Nabin erbij om te tolken en aan te vullen:
Maina is erg verlegen, is zeventien jaar en vanaf
haar zesde op de Kumari school. Haar beide ouders
leven nog en ze heeft een jonger broertje dat op
school zit en twee oudere broers die als gastarbeider in het buitenland werken; de ouders waren
erg arm toen Maina naar de Kumari-school ging.
Mamata praat gemakkelijker, is zestien jaar en
vanaf haar vijfde op de Kumari-school.
Haar o uders hebben haar na hun scheiding ver

laten en hebben beiden een andere partner. Haar
vader ziet ze nooit meer, haar moeder zelden.
Haar thuisadres is bij haar oma die bij haar
dochter en man woont, zeer arme mensen. Zowel
Maina als Mamata willen staff nurse worden omdat ze graag andere mensen helpen, bij voorkeur
arme mensen. Ze willen beiden in Nepal blijven
wonen en werken. Ze zijn blij dat ze de opleiding
kunnen volgen. Ze bedankten Stichting Tamsarya
voor hun kans deze opleiding te kunnen volgen.
Daarna bezoek aan hun thuisadressen. We zijn
eerst naar Mamata gegaan. In een heel klein
hutje wonen haar tante, oom en oma; enorm
arm. De oom was net terug van een aantal jaar
werken in het buitenland tegen een laag salaris.
Op het einde kreeg hij niets meer betaald en is hij
teruggekomen naar Nepal en nu is hij werkloos.
We werden gastvrij onthaald en Mamata ging
limonade kopen. Heel de buurt kwam kijken.
Daarna naar de ouders en het broertje van Maina.
Ze wonen vlakbij de Kumari-school. Ook daar
werden we heel gastvrij onthaald, we kregen
direct een stoel aangeboden en we hebben thee
gedronken. Ze hadden een buffel om mee te
werken op de velden en ze hadden geiten, konijnen
en kippen. Sinds enkele jaren waren ze ook in het
bezit van een waterkraan en een toilet.
Maina bleef bij haar ouders slapen, een warm
thuis. Heel bijzonder is de begroeting van de
kinderen bij aankomst: die is voor onze begrippen
heel afstandelijk. Ze kijken elkaar aan of zeggen
wat tegen elkaar en gaan dan direct voor de
gasten zorgen. Zo gaat dat in Nepal.

Thuis bij Maina.
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Twee nieuwe scholen, in Dhodenie en Belswara

door ....
Het duurde lang maar ze staan er, twee prachtige
nieuwe scholen in de dorpen Belswara en
Dhodenie! De bouwkosten voor de school in
Dhodenie waren 15 000 euro en voor eenzelfde
bedrag kon ook de school in Belswara gebouwd
worden. Dit dankzij de inzet van alle bewoners.
Zowel in Belswara als Dhodenie werd het land
geschonken door een boer, twee boeren met een
groot hart voor de gemeenschap!

De boer uit Dhodenie, die het land schonk.

In Belswara, een bergdorpje waar de bewoners
allemaal boer zijn en zeven dagen per week op hun
land werken, verbouwen ze mais, gember, zoete
aardappel en groenten. Alle gezinnen leven van
de landbouw en de veeteelt, net als vroeger in
Nederland. Ze houden koeien, geiten en kippen en
met de mest wordt het land bemest. De akkertjes
worden geploegd met een houten ploeg met
koeien er voor. Ze maken vegers van gras voor de
verkoop. De honing van de bijen die ze houden, is
meestal voor eigen gebruik. En niet te vergeten:
er wordt rakshi gebrouwen – de lokale alcohol –
grotendeels voor de verkoop aan het laagland.
Een mandenmaker.
Elk dorp heeft wel een specifiek product.
Dhodenie staat bekend om zijn mandenmakers.
Deze manden, doko’s, worden gebruikt om allerlei producten in te vervoeren, maar ook geiten en
kinderen! Doko’s zijn ook heel handig om ’s nachts
de kippen met kuikentjes veilig onder te brengen.
Deze dorpen, die vaak nog heel authentiek
zijn, veranderen snel door de aanleg van (zand)
wegen, de komst van elektra èn door de komst
van een school! Toch heeft nog niemand in deze
20
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Doko’s met kippen eronder.

De school in Dhodenie, geschonken door Irene Wesseling.

Een klaslokaal in Dhodenie. Binnenkort komen de schoolbanken.
Jaarverslag 2019
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De school in Belswara.
dorpen een televisie of andere apparatuur. Wel
heeft 15% van de bevolking een mobieltje met
oplaadkaartjes van vijf cent. In Dhodenie ging
tot voor kort geen enkel kind naar school. Nu de
school klaar is kunnen de schoolbanken worden
gemaakt. Hiervoor ontvingen we van een donateur
€ 1 000. Voor dat bedrag kunnen 65 kinderen in
Dhodenie binnenkort in de schoolbanken zitten.
De verwachting is dat binnen het jaar het aantal
schoolkinderen In Dhodenie zal toenemen met
30 tot 40%. De mensen in Dhodenie zijn de
schenker van deze school, Irene Wesseling, zeer
dankbaar.
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De kinderen uit Belswara.
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Gezondheidszorgprojecten

door Trees van Rijsewijk
Gezondheidsprojecten zijn sinds de oprichting
van de stichting steeds belangrijker en omvang
rijker geworden en we kunnen spreken van grote
resultaten met minimale kosten.
Ook het vertrouwen van de bewoners in de
afgelegen gebieden in de werkzaamheden van
de stichting is groot. Zij voelen zich gehoord. Het
medisch personeel in dienst van de stichting is
inmiddels zodanig getraind dat het organiseren
van gezondheidskampen zeer efficiënt verloopt.
De speciale jeep die door MIVA werd geschonken,
zorgt ervoor dat we gemakkelijk de dorpen
kunnen bereiken met medische goederen en dat
we patiënten kunnen vervoeren. De medische
kampen en gezondheidsvoorlichtingskampen
sluiten aan bij de behoeften van de mensen in de
afgelegen gebieden.
Surya, een oud-leerling van de Kumari-school, die
inmiddels al weer enkele jaren voor de s tichting
werkzaam is, spreekt het dialect van de b ewoners
en ‘verstaat’ het lijden van de mensen, omdat hij
zelf ooit als landslaaf voor de grootgrondbezitters
werkte. Zijn achtergrond is van groot belang bij
een vertrouwelijke communicatie tussen patiënt
en dokter.
Het afgelopen jaar werden er diverse kampen
georganiseerd waar 3 951 patiënten naar toe
kwamen. Vooral de oogheelkundekampen, een
samenwerking tussen het Barathpur oogzieken
huis en de stichting, waren een groot succes.
Honderden mensen kwamen naar deze kampen
en de meeste konden in het Kumari-ziekenhuis
dezelfde dag nog geopereerd worden. Het zicht
terugkrijgen is vooral voor oude mensen in Nepal
ongelooflijk belangrijk. Want je werkt mee zolang
het kan: manden vlechten of op het land werken.
Met ogen die weer zien, kan men nog lang bijdragen aan de lokale economie. Ook in het jaar 2020
staan er weer vele kampen op het programma.

Nieuwbouw gezondheidscentrum
We zijn erg blij dat de bouw van het nieuwe
gezondheidscentrum is begonnen. Het duurde
lang maar de tekeningen moesten vele malen
herzien worden en het is beleid van de stichting
dat de lokale bevolking voor 100% betrokken
wordt, óók bij het ontwerp. Het zou veel gemakkelijker gaan als we alles overlieten aan een
projectontwikkelaar die zijn eigen mensen laat
bouwen. Maar al gedurende vele jaren houden
we ons eraan vast dat de lokale mensen worden
betrokken bij de bouw en bij alle stappen die
daarvoor gezet moeten worden, ook al duurt het
langer. De bewoners van Bobok en omliggende
dorpen kwamen vele malen bijeen. Het land
werd geschonken door de boeren van Bobok en
dat alles is formeel vastgelegd. Alle families uit
het dorp en omgeving helpen mee met de bouw.
Medische hulp kan veel ellende voorkomen in
deze bergdorpen. Zoals voormalig huisarts Hans
Smets schrijft: een eenvoudige oorontsteking
kan tot doofheid leiden. Iemand die doof is wordt
vaak gezien als iemand die ’gek’ is. De kansen op
een huwelijk zijn ook kleiner omdat niemand wil
trouwen met iemand met deze handicap.
Namens alle 25 000 mensen spreken wij onze
dank uit naar de donateurs die via onze stichting
dit project ondersteunen en mijn speciale dank
gaat uit naar Hans Smets die de hele coördinatie
vanuit Nederland op zich neemt.
Wij hopen dat we over een jaar dit prachtige project ‘in functie’ in woord en beeld aan u kunnen
tonen.

Jaarverslag 2019
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Oogheelkundekamp.
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Gezondheidscentrum en bevallingskliniek in Bobok

door Hans Smets
Na een vijftal bouwvergaderingen kan ik u
zeggen dat er mijns inziens nu een complete
bouwtekening ligt die aan alle voorschriften
voldoet, zowel op medisch/logistiek gebied als
op aardbevingsbestendigheid volgens de bouwregels van de regering.
De kliniek zal de medische zorg voor ongeveer
25 000 mensen gaan verzorgen in het gebied
rond het dorp Bobok. Tot nu toe is die daar zeer
gebrekkig, met name in de moessontijd: door
de hoge waterstanden in de rivieren en de vele
landverschuivingen kunnen de mensen het gebied niet meer uit als ze medische zorg in de stad
willen zoeken (vaak meer dan een dag reizen).
Complicaties bij thuis bevallen
Rond Bobok worden bevallingen meestal thuis
gedaan door de moeder of een buurvrouw van de
zwangere. Vaak treden er complicaties op bij het
kind zoals bijvoorbeeld hersenbeschadigingen
door zuurstoftekort wat een geestelijke handicap
voor het leven tot gevolg heeft.

lijk ook weer in het voordeel van het kind: in
Nepal heb je zeker als kind meer aan een gezonde
moeder dan aan een gezonde vader. De moeder
is niet alleen de spil van het gezin maar ook die
van de Nepalese economie: zij verzorgt de
kinderen en voedt ze op, zij doet het werk in het
bedrijf of op de boerderij. De mannen werken
vaak als gastarbeider in het buitenland en zijn dan
een jaar of meer afwezig. Met de aanwezigheid
van een verloskundige is er ook een lagere kans
op moedersterfte tijdens de bevalling. Gezien
deze rol van de moeder zijn de gevolgen voor
achterblijvende kinderen rampzalig.

Deskundige begeleiding van een verloskundige
kan complicaties voorkomen en beperken.
Eventuele complicaties kunnen ook meteen behandeld worden. Eveneens is het aannemelijk dat
de kindersterfte rondom de geboorte daardoor
zal afnemen. Bovendien komt deze zorg ook ten
goede aan de moeder: door gebrek aan deskundige begeleiding scheurt tijdens de bevalling
vaak de bekkenbodem van de moeder uit met als
gevolg dat zij - vaak vanaf zeer jonge leeftijd - de
rest van haar leven met een verzakking of incontinentieklachten moet rondlopen. Je moet je wel
realiseren dat deze vrouwen met deze klachten
zeven lange dagen per week zwaar werk moeten
verrichten.
Ook andere complicaties zullen meer behandeld
en voorkomen kunnen worden. En dat is natuurJaarverslag 2019
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Vierhonderd bevallingen per jaar
Aan de hand van een inventarisatie van een
kliniek in een vergelijkbaar gebied, Rakuwa
genaamd, krijgen we een indruk van wat we in
Bobok kunnen verwachten. De populatie van
Rakuwa omvat ruim 17 000 mensen, waarvan
2 085 kinderen onder de 5 jaar. In de winter
werden 805 kinderen in de kliniek geholpen, in de
zomer 565. De meest voorkomende problemen:
darm- en luchtweginfecties, huidinfecties zoals
schurft, schimmelinfecties en uitgebreide impetigo (krentenbaard).
Allemaal goed te behandelen door een healthassistent. Dit is een soort gespecialiseerd verpleegkundige die veel huisartsenwerk kan verrichten inclusief medicatie voorschrijven. Naast
een verloskundige zal er dus een verpleegkundige
werkzaam zijn in de kliniek, die wordt betaald
door de regering. In Rakuwa werden 406 bevallingen gedaan in 2018. De verwachting is dat er
jaarlijks in Bobok ruim 400 bevallingen zullen
plaatsvinden.
Kwart van patiënten is kind
Een andere manier om te illustreren hoeveel
kinderen we waarschijnlijk in onze kliniek zullen
gaan behandelen is een review van de spreekuren
die ik in Bobok en omliggende dorpen heb gedraaid. We hebben geturfd en constateerden dat
25% van de patiënten kinderen waren.
Qua ziektes een zelfde beeld als in Rakuwa: veel
darminfecties, bronchitis, longontsteking en
eerder genoemde huidinfecties. Wat ik vooral
opvallend vond, waren de vele onbehandelde
middenoorontstekingen die doofheid bij kinderen
kunnen veroorzaken. Doofheid komt in Nepal
veel voor door verwaarloosde oorontstekingen in
de kindertijd.
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Verdere activiteiten
Verder zullen de volgende activiteiten in de kliniek
gaan plaatsvinden.
Het vaccinatieprogramma zal op onze locatie uitgevoerd worden: kinderen worden net als in ons
land volgens een schema ingeënt tegen diverse
infectieziekten. Het programma wordt betaald
door overheid en WHO.
Family-planning service: een programma dat
voorziet in gratis geboortebeperkende middelen
en voorlichting. Ook weer een programma van en
door de overheid.
Nutrition advice: dit is een voorlichtings-/advies
programma over voeding. Georganiseerd door
een samenwerking van de overheid en de stich
ting.
En als laatste is het de bedoeling dat er een
educatieprogramma komt voor moeders en
zwangere vrouwen. Daarbij zal de nadruk liggen
op hygiëne en voeding want uiteindelijk zijn alle
eerder genoemde kinderziektes voor een groot
deel het gevolg van een gebrek aan hygiëne,
en kennis daarover. Met name is er gebrek aan
kennis over huidinfecties. Maar ook de luchtweg
infecties zijn vaak het gevolg van minder weerstand door de beschadigde, geïnfecteerde huid.
Darminfecties hangen natuurlijk vooral samen
met verontreinigd voedsel, onder andere door
gebrek aan hygiëne bij bereiding van het eten.

Hier komt het nieuwe gezondheidscentrum van Bobok. Het hele dorp werkt mee.
Jaarverslag 2019
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Biologische land- en tuinbouw

door Trees van Rijsewijk

door Twan Smets

Sinds eind 2017 hebben de boeren en boerinnen
van 24 dorpen meegedaan aan de praktische
en theoretische trainingen voor biologische
landbouw.

Vanaf het allereerste begin van de Kumarischool hebben de kinderen geleerd respect
te hebben en verantwoordelijk te zijn voor de
omgeving waarin ze opgroeien.

Op de Kumari-school zelf worden alle gewassen
al vanaf het begin biologisch verbouwd. In de
omliggende dorpen zijn we twee jaar geleden
begonnen en het plan is dat we het komend jaar
ons duurzame project kunnen voortzetten en uitbreiden. Door samenwerking met een regionale
televisiezender komt het project maandelijks op
de televisie. Zo wordt de kennis over b iologische
landbouw nog breder uitgedragen door de boer
innen die al ervaring hebben. Kennis over de
gevaren en nadelen van bestrijdingsmiddelen
ontbreekt bij vele boeren en boerinnen eenvou
digweg omdat zij analfabeet zijn.

Vanaf het eerste begin wordt er op de Kumarischool groente gekweekt zonder gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen. Ze waarderen
dat er dagelijks eten is, hoe sober het ook is. Het
belang van een ecologische levenswijze hebben
ze zo vanaf kindsbeen meegekregen.

Bestrijdingsmiddelen in Indiase import
Vorig jaar kwam Nepal in het nieuws vanwege
een groot schandaal. Vele steden zijn a fhankelijk
van de import van voedsel uit India. Toen er in
Kathmandu een onderzoek plaatsvond naar
bestrijdingsmiddelen en aan het licht kwam dat
het geïmporteerde voedsel uit India alarmerende
hoeveelheden hiervan bevatte, besloot Nepal om
aan de grens te gaan controleren. Maar daar
maakte India bezwaar tegen en dreigde met
sancties. Dus de controle werd stopgezet!
Toen dit groot, landelijk nieuws werd kreeg onze
stichting extra aanvragen voor cursussen voornamelijk van boerinnenbonden. Afgelopen jaar
bezocht Twan Smets de biologische landbouw
projecten en draaide hij mee met verschillende
groepen.
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Mitralal (midden op de foto) geeft een cursus over
natuurlijke bestrijdingsmiddelen.
Geheel in lijn is Stichting Tamsarya ruim twee
jaar geleden gestart met voorlichtingsprogramma’s over biologische landbouw. De cursussen
worden gegeven door docent Mitralal, een
deskundige die 24 jaar als landbouwvoorlichter
heeft gewerkt bij de Nepalese overheid. In het
begin adviseerde ook hij vooral het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen in de veronderstelling dat de gewasopbrengsten beter en meer
zouden zijn. Inmiddels is door voortschrijdend
inzicht het beleid van de Nepalese overheid ver
anderd. In de landbouwpraktijk heeft dit echter
tot weinig navolging geleid. In Nederland spelen
feitelijk dezelfde problemen. Ideologisch willen

we graag ‘natuurlijk’ leven en natuurlijk voedsel
tot ons nemen maar economisch gewin, in combinatie met een gemakkelijk leven, komt meestal
op de eerste plaats.
Mitralal heeft inmiddels een organische insecticide met onder andere brandnetelgier, as en chilipoeder ontwikkeld. Dit natuurlijke bestrijdingsmiddel moet voorkomen dat insecten eitjes
leggen op de gewassen. Het risico dat vraatzucht
alsnog optreedt, blijft echter aanwezig.
Het onkruid wordt met de hand verwijderd,
wat veel werk is. In de laaggelegen gebieden
van Nepal is het klimaat erg gunstig voor een
biologische teeltwijze. De temperatuur zou hier
nooit onder het vriespunt zakken. Water is er
voldoende. Elke 60 dagen kan er opbrengst van
de akker komen, het hele jaar door. Zes oogsten
per jaar vraagt wel om een goede planning en
een teeltwisseling die evenwichtig is opgesteld.

In samenwerking met Mitralal brengen nu de
deelnemers van een drietal groepen onbespoten
groenten op de markt. Tot nu toe is iedereen enthousiast. Elke hobbytuinder in Nederland weet
hoe moeilijk het is om bloemkolen onbespoten
te telen. De resultaten in Nepal stemmen in die
zin tot optimisme. De tijd zal het leren.
De Kumari-school
Deepak, de manager, gaf aan dat het goedkoper
is als alle groente op de markt gekocht zou
worden, maar dat het verbouwen van biologische
producten een belangrijke meerwaarde heeft:
het is onderdeel van het lesprogramma van de
kinderen van de Kumari-school. Mitralal stuurt
het programma aan. Ongeveer de helft van de
groenten voor de dagelijkse maaltijden komt uit
de eigen tuin. Het schillen en snijden van de
groente is een taak voor de leerlingen. Een wis-

De ingrediënten voor de biologische insecticide.
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Boerinnen op cursus.
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Aan het werk op het veld. Midden op de foto rechtsonder de trainer Mitralal.
selend groepje van vijf kinderen, jong en oud,
doet dit dagelijks zonder gemor en geklaag; nee,
eerder met plezier en verantwoordelijkheidsgevoel voeren ze het werk uit.
Boerinnen in Kawasoti
22 vrouwen uit de buurt van Kawasoti, afkomstig
uit verschillende kasten, werken samen om verder te komen in het leven. Hun doel is breder dan
alleen onbespoten groente produceren.
Vrouwen worden in zijn algemeenheid achterge
steld in de Nepalese samenleving. Wanneer het
deze vrouwen lukt om hiermee een eigen loon
te verdienen, geeft dit hun een betere maat
schappelijke positie. Deze groep huurt anderhalve hectare grond van een boer. Er staan drie
plastic kassen op het perceel die gebruikt worden
voor het ontkiemen van het zaaigoed. Er wordt
bloemkool, broccoli, pompoen, gewone kool,
spinazie en tomaten geteeld. Op de morgen van
mijn bezoek werd net een deel van de geoogste
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bloemkolen verkocht. Een verduisterde kas van
dik zwart plastic wordt gebruikt om paddenstoe
len in te kweken, die tegen een goede prijs op de
markt verkocht worden als speciale groente.
Een dag ben ik aanwezig geweest bij het opstarten
van de paddenstoelenkweek. In plastic zakken,
die compact gevuld worden met gekookte hout
repen, worden de sporen van paddenstoelen
gevoegd. De zakken worden geperforeerd en drie
weken opgehangen in de warme kas (mag weer
niet te warm zijn en daarom gebeurt de teelt in
de winterperiode). Daarna volgt een week
tweemaal daags veel water geven tot de padden
stoelen geoogst kunnen worden. Opbrengst twee
kilo paddenstoelen per bussel.
Mitralal begeleidt deze groep, traint en schoolt ze
wanneer dit nodig is. De groep straalt arbeidsvreugde, binding en enthousiasme uit. De kassen,
de begeleiding en de scholing worden betaald door
de Kumari Trust. De huur van het land betalen ze
zelf.

De bouw van een kas in Kawasoti.
Boeren en boerinnen uit de omgeving van Ledha
Deze groep van 33 deelnemers bestaat uit vrouwen en mannen van verschillende leeftijden. Een
aantal deelnemers is werkloos. Deze groep heeft
zojuist theoretische en praktische scholing achter
de rug en men is gestart met het inzaaien van de
anderhalve hectare grond, die gehuurd is. De eer
ste oogst wordt verwacht in februari 2020. Ook
deze mensen werken enthousiast en betrokken
aan hun toekomst. Komende jaren zal blijken of
ze zich verder zelfstandig kunnen o ntwikkelen. De
locatie ligt dicht bij de grote rivier die grenst aan
het Chitwan park. Het toerisme heeft hier de
afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Mogelijk dat dit project profijt kan hebben
van deze nieuwe afzetmarkt.
Maar er ligt een probleem op de loer en de verwachting is dat ook deze groep hier mee te maken
gaat krijgen. Er is namelijk onder de bevolking
veel angst voor de neushoorn. Ze noemen hem
Reino. Elke nacht komt hij vanuit het Chitwan

park de rivier over om te eten. De arme boeren
proberen Reino te verjagen om zwaar gewonnen
granen, rijst en groenten te behouden. Dit heeft
blijkbaar vier boeren al het leven gekost. Maar
op het doden van de beschermde neushoorns
staat gevangenisstraf. Het door de overheid
geplaatste schrikdraad, waar ‘s nachts stroom op
wordt gezet, houdt Reino niet tegen. Een moeilijk
dilemma.
Bij de imkersvereniging in Breda lijkt men hiervoor wel een oplossing voorhanden te hebben.
Enkele imkers hebben in Tanzania en Sri Lanka
met succes olifanten met bijenvolken verjaagd.
Ze hangen dan bijenkasten aan afspanningen
rondom akkers. Deze methode lijkt het uitprobe
ren waard. Een documentaire over dit fenomeen
is in ons bezit en contacten met de imkers in
Breda zijn inmiddels gelegd.
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Het bijenproject

door Trees van Rijsewijk
Eindelijk kan alle kennis en kunde over honing
bijen in Nepal en Nederland samengevoegd
worden, wat tot een heel gedegen en mooi
project gaat leiden. We zijn net als de bijen zorgvuldig te werk gegaan en hadden het geluk dat
de juiste mensen op ons pad kwamen.
De samenwerking tussen alle kundige mensen
heeft ertoe bijgedragen dat we de bijen en de
imkers een mooie toekomst kunnen geven.
Zo bracht John Boertje, een donateur van de
stichting, ons in contact met hoogleraar Rinus
Sommeijer, een specialist op het gebied van
bijen. Op een herfstnamiddag kreeg ik een privécollege van Rinus. Tijdens het gesprek vertelde
hij dat de bijen al het werk doen en dus een zeker
respect verdienen. Acht uur per dag vliegen de
bijen, zonder ‘lunchpauze’ op en neer, van bloem
tot bloem om dat kostbare ‘goud’ in te zamelen,
waar de mens van kan profiteren. Behalve dat ik
diep onder de indruk was van zijn kennis, begon
ik steeds enthousiaster te worden over dit project en de realisatie ervan. Ook zaten we op één
lijn wat betreft het doel van dit project: de bijen
worden in hun bestaansrecht gerespecteerd en de
honing is niet bedoeld voor de export. De honing
is niet alleen een lekkernij, maar kan ook gebruikt
worden als geneesmiddel/antibioticum om
wonden te helen en als verlichting voor vrouwen
met menstruatieklachten. Het steken van bijen
heeft zelfs een geneeskrachtige waarde, namelijk
tegen reumatische klachten! Voor bijenwas uit
Nepal lijkt belangstelling te bestaan vanuit de
cosmetische industrie als grondstof voor lipstick
en allerlei huidzalfjes, mits de bijenwas helemaal
puur is en zonder pesticiden.
Twan Smets heeft het vooronderzoek voor dit
project op zich genomen. De informatie is verrassend en van groot belang om er een geslaagd
project van te maken. Zijn proefmonsters zijn in34
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middels onderzocht. Twan bezocht zowel dorpen
waar de imkers volgens de ‘westerse’ wijze bijen
houden als dorpen waar imkers het vak hebben
geleerd van hun grootouders en de bijen nog
houden in boomstammen. De nieuwe, moderne
stijl is gericht op productie. Bij de oude stijl is de
opbrengst voornamelijk voor eigen consumptie
en voor medicinaal gebruik.
Omdat stichting Tamsarya al 33 jaar heel succesvol in dit gebied werkzaam is, is het vertrouwen
van de bewoners in ons groot. Dat maakt dat
ook dit project een grote kans van slagen heeft.
Het oog is volledig gericht op het belang van de
bewoners en op het voortbestaan van de bijen.
De aanpak en de doelen worden nog verder uitgewerkt. De projecten bijen en biologische
landbouw liggen in elkaars verlengde, zijn beide
duurzaam en passen goed bij het innovatieve
werken en de uitstraling van de waarden van de
stichting.
De bewoners zijn blij met onze bijdrage en we
gaan ervan uit dat ook de bijen stilzwijgend
instemmen, vooral ook omdat de biologische
landbouw een grote bijdrage levert aan een
gezond bestaan van onder andere deze bijen.
Zolang de ambachtsschool nog door de recht
bank ‘gekraakt’ is, kan de inmiddels verlaten
vroedvrouwenschool gedeeltelijk gebruikt worden
voor het maken van bijenkasten, en in de voormalige brillenwinkel kan de honing verkocht
worden. Hierbij gaat de winst direct terug naar de
boeren. Als een soort microkrediet of lidmaat
schap geven de boeren jaarlijks een kilo honing
aan de stichting.

Bijen houden. Links met een traditionele bijenkorf, rechts met de nieuwe bijenkasten.
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Kennis en kunde verzamelen

door Twan Smets
We vertrokken 6 november, maar het was niet
duidelijk welk weer het zou worden. Maar de
hele periode bleef het overdag ruim boven de
20 graden. Veel planten in bloei en dus ook veel
actieve bijen.
De interesse voor Nepalese honing neemt toe.
Reden hiervoor lijkt de goede kwaliteit. Niet alleen
de hoge voedingswaarde, maar ook de hoogwaardige geneeskrachtige kwaliteit maakt dat de
honing internationale belangstelling krijgt, vooral
in Japan. Dit heeft ertoe geleid dat een kilogram
honing uit het hooggebergte van de Himalaya op
dit moment verkocht wordt voor 50 dollar, volgens
onze hoteleigenaar in Kathmandu. De markt-

waarde van onze honing varieerde van 600 tot
900 roepies ofwel 5 tot 7,50 euro per kilo. Ons
onderzoek heeft veel informatie opgeleverd en
we zoeken nog naar de juiste interpretatie van
onze gegevens. We hebben zeven locaties geïnventariseerd en op elke plek waren we welkom.
Men is benieuwd wat het onderzoek aan zal
tonen en wat er met de resultaten zal gebeuren.
Opvallend was dat op enkele plaatsen kasten
van een zakenman/handelaar geplaatst waren
waarvoor de imker een vergoeding kreeg. Op één
plek stonden ze al twee jaar. Welke constructie
hiervoor was, is ons niet duidelijk geworden.
Regelmatig werd genoemd dat bijenvolken
verdwijnen of een andere plek gaan zoeken.
Onderweg hebben we ook zelf twee bijenvolken
gezien, los in bomen, op zoek naar een nieuw
onderkomen.
Jaarverslag 2019
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Bezoek aan bergdorp Kirtipur, 11 november 2019
Vandaag hebben we in Kirtipur honing, stuifmeel
korrels en acht dode bijen verzameld. Er zijn foto’s
gemaakt van belangrijke voedselplanten zoals
mosterdzaad en de indibutter tree (Diploknema
butyracea). We hebben met de eigenaars de pro
blemen geïnventariseerd wat betreft bijensterfte.
Ze hebben momenteel 40 kasten. In hun goede
tijd hadden ze 80 bezette kasten. Als oorzaak
van de bijensterfte noemden ze in volgorde van
belangrijkheid: gebruik van pesticiden, predatie
door de rode en zwarte hoornaar (grote wespensoort), overige (mijten, mieren).
Er stonden 15 kasten in het midden van het dorp.
Deze locatie was tegen een berghelling op onge
veer 700 meter hoogte. Bij een temperatuur van
25 graden vlogen de bijen af en aan. Hier worden
op een moderne manier bijen gehouden met
honingraten en het slingeren van de honing.
Bij goed weer en voldoende voedselaanbod hebben de bijen een honingraat in 15 dagen gevuld.
Tijdens het vier maanden durende regenseizoen
is er nauwelijks honingproductie. Het verzoek
aan boeren in de buurt om geen pesticiden te
gebruiken, wordt niet gehonoreerd. De bijen zijn
allemaal lokale bijenvolken. De eigenaar houdt
sinds vijf jaar bijen en heeft het vak geleerd van
een boer op de laagvlakte. Boven op de berg in
het dorp heeft hij nog een locatie met bijenkasten. De omgeving is heel natuurlijke met veel
bloeiende planten.
Bezoek aan een dorpje vlakbij de Kumari-school,
12 november 2019
Deze locatie ligt op ongeveer drie kilometer van
de Kumari-school op 200 à 250 meter hoogte, op
de laagvlakte tussen de rijstvelden en huizen. Op
korte afstand stroomt een snelstromend riviertje
met een rijke oevervegetatie. De eigenaar is druk
aan het bouwen aan zijn huis. Hij beheert 25 bijen
kasten, allemaal met uitneembare honingraten.
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De weg naar Kirtipur.

Daarvan zijn er 24 Europese volken en is er één
inlands bijenvolk. De productie is goed en hij zegt
geen problemen te ondervinden. De manager van
de Kumari Trust verwachtte dat het niet mogelijk
was voor bijenvolken om te overleven in de Terai,
vanwege veelvuldig pesticidegebruik. Ook hier is
honing als monster meegenomen evenals stuifmeelkorrels. Bovendien elf dode bijen, waarvan
één lokale bij die hiervoor moest worden dood
gemaakt. Nagenoeg het hele jaar zijn bloeiende
planten aanwezig in de directe omgeving,
De temperatuur zou ‘s winters niet onder het
vriespunt dalen.
Bezoek aan bergdorp Belswara, 16 november
In zijn blote bast haalt deze natuurmens honing
voor ons uit zijn boomstam-bijenkorf. Het zijn

wilde lokale bijen, die als heel agressief te boek
staan. Hij bezat ook nog een bijenboomstam
boven in de bergen. De honing dient voor gebruik
in eigen omgeving, vooral medicinaal bij onder
andere botbreuken en weerstandverhogend bij
ziekte. De boomstam-bijenkorf hing in twee touwen onder een afdak. De opening was afgesloten
door een deksel, die voor het grootste deel was
afgesmeerd met koemest. Hij maakte de boomstam gemakkelijk open en weer dicht. De honing
bewaarde hij in een open fles die hij steeds
weer bijvulde. Ons monster was van de dag zelf.
De natuurlijke honingraat verwijderde hij met
geduld en beleid, zonder aarzeling. Het leek of de
bijen vertrouwd waren met zijn lichaamsgeur. In
die zin vormden hier eigenaar en bijenvolk een
eenheid. Hij had geen last van bijensterfte, wel
van hoornaars, die zijn bijen opaten. Het dorp
ligt op 650 à 700 meter hoogte. We hebben een
honingmonster en stuifmeelkorrels meegenomen en één dode bij, die levend gevangen werd.
De andere imker in het dorp hebben we niet
gesproken.
Djalbas centrum, 18 november 2019
Vanmorgen het vierde monster verzameld in
Djalbas, in het centrum van het stadje, direct
grenzend aan het begin van de jungle, waar een
weg aangelegd wordt de bergen in. Achter het
huis van de eigenaar loopt de tuin steil omhoog.
De rivier met oeverbegroeiing ligt op ongeveer
700 meter. Aan zijn huis en in zijn tuin hangen
38 korven/boomstammen.
De man en zijn vrouw, beiden ongeveer 65 jaar,
runnen een honingwinkel in combinatie met een
drinkgelegenheid. Als hij de honing oogst, wordt
hij meestal gestoken, vandaag wel vier of vijf
keer. Het voelt alsof mieren hem steken, het valt
dus mee. Vooral als er veel larven aanwezig zijn,
steken de bijen. De volken zijn in maart het
grootst. De honingraten knijpt hij met de hand

uit en daarna zeeft hij de honing door een fijn
mazig doekje.
Ons monster van de honing is van 3 of 4 november. De stuifmeelkorrels zijn van 18 november.
Verder zijn er tien of elf dode bijen verzameld,
waarvan één koningin, en op sterk water gezet.
De bijen halen hun nectar bij de volgende plan
ten of bloemen: mango, indibutter tree, lychee,
mais en mosterdplant. Hij oogst een keer per
maand. Hij vertelde nog dat in december vaker
veel bijen doodgaan, omdat dan de boeren hun
mosterdplanten vlak voor de oogst bespuiten
met insecticiden. Bijensterfte lijkt mee te vallen.
Soms verdwijnen er bijenvolken, die volgens de
man uit zichzelf terugkeren. Hij geeft ook aan
last te hebben van de hoornaar. Soms vallen de
kleine bijen gezamenlijk een grote hoornaar aan
en doden hem. Geneeskrachtig werkt de honing
volgens hem tegen menstruatiepijnen en heeft
het een gunstige invloed op de luchtwegen,
maar speciaal bij genezing van gebroken benen
of a rmen. Hij heeft het vak geleerd van zijn vader,
die had al twaalf bijenvolken/boomstammen.
Het betreft allemaal inlandse bijen.
Bij Lehda, dicht aan een heel brede rivier,
21 november 2019
Via een boer die de cursus biologische landbouw
van Mitralal volgt, werden we gewezen op deze
locatie. Hier zitten vijf buren op een rij met vier
bijenvolken/kasten. Bij navraag blijkt dat een
zakenman de kasten geplaatst heeft en ze twee
keer per jaar komt leegmaken. Ook hier wordt de
Nederlandse methode gebruikt met uitneembare honingraten. De eigenaars krijgen een vergoeding voor het beheer en de zorg. In de kasten
zitten Europese bijenvolken. Hiervan krijgen we
géén honingmonster, waarschijnlijk vanwege de
overeenkomst met de zakenman. Wel krijgen we
zes dode bijen en stuifmeelkorrels. Zelf hadden
ze nog een eigen inlands bijenvolk maar die zijn
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inmiddels gevlogen. Er is nog wel honing, waarvan we een monster meekrijgen. Ze geven aan
veel last te hebben van bijensterfte. Als oorzaak
hiervoor wordt genoemd een hagedis, een roofvogel en de rode en de zwarte hoornaar. Ze zeggen
dat ze niet aan de vraag naar honing kunnen
voldoen. Als drachtplanten worden genoemd
mosterdplant, roze bloemen, de bloemen van de
mango en de lemon boom.
Het bergdorp Pokari, 23 november 2019
Afgelopen zaterdag nog een mooie trekking
gemaakt van Rumsi via Pokari naar de windmolen
aan de weg naar Bobok. Een bergachtig stuk waar
we tot een hoogte van 1800 meter gegaan zijn.
Dit is een heel oorspronkelijk gebied met enkel
bergpaden. Er wordt een weg naar toe aangelegd,
omdat er dichtbij veel winbaar ijzerertsgesteente
is gevonden. Nu behoort het gebied nog toe aan
de vogels, de bijen, de bloemen en de prachtige
bomen in een overweldigende mooie natuur.
Pokari is een dorp met een dertigtal huisjes op
ongeveer 1 350 meter hoogte. Het is alleen te voet
bereikbaar en staat in haar omgeving al decennia-

lang bekend om haar bijenteelt. Het aantal
bijenkasten zou 215 bedragen. 150 kasten met de
ouderwetse teeltmethode en sinds twee jaar 65
volgens de nieuwe teeltmethode. Bij de 65 kasten is ook een zakenman in beeld, die een soort
verhuur/huurconstructie met de telers heeft.
Het dorp is gelegen boven op een lange bergkam.
De bijen kunnen zich tegoed doen aan bloemen
en planten op de berghellingen.
De bewoners hebben een armoedig bestaan van
de opbrengst van de bijen, met daarnaast wat
kippen en geiten. Het huis waar we een monster
kregen, had elf bijenkorven en bracht 50 kilo
honing per jaar op. Al generaties lang houden de
bewoners bijen. De taalbarrière was een belemmering om een duidelijker beeld te krijgen. Geen
dode bijenvolken, wel die weggingen, waarvoor
anderen weer terugkwamen. Het lijkt erop dat dit
vaker voorkomt want bijna alle imkers vermelden
dit. Ze hebben veel last van hoornaars. In de kast
die geopend werd, liepen tientallen rode mijten
in het rond. Verder zijn acht dode bijen verzameld
en wat bijenwas met daarin mogelijk wat stuifmeelkorrels, maar deze konden niet specifiek
geoogst worden. Verder een monster honing
gekregen, dat geoogst is op 18 november.
Een heel leuk dorp waar een nadere inventarisatie
nog meer nuttige informatie kan opleveren.
We waren hier slechts 30 tot 45 minuten. Als
drachtplanten werd opnieuw mosterd genoemd
en sissou (Dalbergia sissoo).
Bijen van Lech, chauﬀeur van de stichting
Lech heeft ook een inlands bijenvolk, dat we meegenomen hebben in het onderzoek. De kennis en
interesse van Lech voor bijen kan in de toekomst
van pas komen. Hij woont op een kilometer
afstand van de Kumari-school en werkt al een
aantal jaren voor de stichting. Op 23 november
heeft hij twee dode bijen aangeleverd en een vol
buisje met stuifmeelkorrels.
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Onbekende afwijkende bijensoort
In potje 8 zitten elf dode bijen, die verzameld zijn
door reisgenoot en arts Titus. Naast zijn eigen
opdracht in Nepal raakte hij erg geïnteresseerd
in dit bijenproject. Samen met Surya bezocht hij
een ziekenhuis waar aan het plafond een bijennest hing. Dit zijn elf dode bijen van een andere
soort en deze hebben we als extra toegevoegd.
Dit zat niet in de opdracht, maar is mogelijk toch
interessant voor nader onderzoek.
Uitslagen van de honingmonsters
Het fysisch-chemisch onderzoek van de universiteit is afgerond en daaruit blijkt dat slechts
twee van de zeven monsters voldoen aan de
voorwaarde van internationale wetgeving van
minder dan 20% vocht in de honing. Honing met
meer dan 20% vocht mag officieel niet verkocht
worden, omdat de honing door het hoge
vochtgehalte snel kan gaan gisten.

Wat verder opvalt, is dat de twee monsters die
voldoen aan de internationale wetgeving afkomstig zijn van plekken waar op een moderne wijze
bijen gehouden worden. De honing wordt gewonnen door de raten te slingeren.
De suikersamenstelling van alle honingen is
normaal en de enzymactiviteit is vrij hoog, in de
honingmonsters 1 en 2 zeer hoog. Daar gaat het
vooral om het enzym glucose-oxidase dat een
belangrijke bijdrage levert bij de genezing van
huidwonden met honing.
In veel monsters is het aandeel mosterdstuifmeel
opmerkelijk hoog. Uit de monsters kan wel
bepaald worden welke planten ze veel bezoeken,
maar niet van welke soorten ze de meeste nectar
verzamelen.
Het zeer uitgebreide rapport Honing- en pollenonderzoek door drs. Jaap Kerkvliet is in bezit van
de stichting.

De weg naar Bobok.
Jaarverslag 2019
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Stichting Tamsarya Nederland

Deskundigen en
adviseurs voor
organisatie
Boekhouder
Administrateur
Computerdeskundige
Webmaster
Wilde Ganzen
Bedrijfsleven
Organisaties die
trainingen geven
voor ontwikkelingssamenwerking

Kumari Trust Nepal

Organisatie
Bestuur
Directie
Medewerkers/
vrijwilligers

Organisatie
Comité (bestuur)
Founder
Projectmanager
Boekhouder
Algemeen projectcoördinator
Projectcoördinatoren (per project één)

Doel
Fondsenwerving
Voorlichting zoals
lezingen, publicaties

Doel
Het via projecten ondersteunen van
individuen en gemeenschappen in
Nepal, die ver beneden het bestaansminimum leven of worden uitgesloten
van elke vorm van hulpverlening

Projecten in Nepal
Deskundigen en
adviseurs voor
gezondheidszorg

Artsen
Andere stichtingen
Medische adviseurs
Gespecialiseerde
psychologen

Deskundigen en
adviseurs bij
ontwerp en bouw
scholen en andere
gebouwen

TU Delft
Studenten,
ingenieurs
Bedrijfsleven

Fondsenwerving

Sponsors
Donateurs
Bedrijven
Acties van scholen,
kerken, stichtingen,
verenigingen en
andere organisaties

Betrokken bij bouw
Nepalees bestuur
van de Kumari-trust
Bewoners
Dorpshoofd
Dorpscomité
Bouwcomité
Bouwkundigen, architecten, studenten of
adviseurs uit Nepal
en/of Nederland
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De verantwoordelijkheid voor de
keuze van projecten, begeleiding bij
de uitvoering, erkenning en registratie
van het project bij de overheid en
bewaken van de kwaliteit wordt gezamenlijk gedragen door het Nepalese
comité, de algemeen projectcoördinator, lokale chiefs, de projectcoördinator
en eventuele partnerorganisaties in
overleg met de directeur van Stichting
Tamsarya in Nederland.

Kwaliteitsbewaking
Bewoners
Dorpscomitées
Mistries, vakmensen
Adviseurs van de
Nepalese overheid
Adviseurs uit
Nederland

Betrokken
overheidsinstanties
Ministeries
Council for Technical
Education and Vocational Training, CTEVT
Ministry of Women,
Children and Social
Welfare
District Development
Committee, DDC
Village Development
Committee, VDC
Onderwijsinspecteurs
Politie

cfo / vHf{ @)&$ Inkomsten en bestedingen in 2018
Inkomsten
2018
2017
Baten uit eigen fondsenwerving 				
Donaties, giften en schenkingen
239 341
283 853
Kosten eigen fondsenwerving
– 14 319 – 15 509
		
225 022
268 344
Overige baten
Aandeel in acties van derden
21 674
7 794
Rente
–
–
Totaal beschikbaar
246 696
276 138

Bestedingen					
Projecten in Nepal
Shree Kumari Educational Trust Nepal
172 572
189 477
Directe projectkosten in Nederland
12 164
12 163
		
184 736
201 640
Uitvoeringskosten
Personeelskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
		

31 798
13 950
4 162
49 910

34 088
10 061
6 684
50 833

Totaal besteed aan de doelstelling
Voordelig saldo

234 646
+ 12 050

252 473
+ 23 655

Balans per 31 december
Activa
Vlottende activa
Vorderingen en vooruitbetaalde posten
Liquide middelen
Totaal activa

2018

2017

37 855
80 843
118 698

23 104
83 467
106 571

Passiva
Vrij besteedbaar vermogen

1 514

1 514

23 900
87 505
111 405

20 350
79 005
100 869

5 779
118 698

5 702
106 571

Vastgelegd vermogen
Overige reserves
Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden
Totaal passiva
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Samenstellingsverklaring		
De bovengenoemde cijfers betreffen de definitieve cijfers over het jaar 2018. Het jaarverslag is
opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving richtlijn 650
Fondsenwervende organisaties.
Finergie Accountants & Belastingadviseurs heeft
de opdracht een samenstellingsverklaring bij het
jaarverslag 2018 op te maken. Het jaarverslag
bestaat uit een balans per 31 december 2018 en
een staat van baten en lasten over 2018.
De samenstellingsverklaring zal gepubliceerd
worden op onze website.
					
Vooruitzichten
In 2018 en 2019 werd er veel gerealiseerd. De twee
scholen in Dhodenie en Belswara kwamen gereed.
De biologische landbouw is een groot succes!
Bijna honderd achtergestelde arme vrouwen
kregen een certificaat ‘Gediplomeerd naaister’ en
velen van hen verwerven hiermee hun eigen
inkomsten. We zullen dit project voorzetten als
de financiële middelen het toelaten.
De voorbereidingen voor het nieuwe gezondheids
centrum met kraamkliniek duurde maar liefst
twee jaar. Maar in januari 2020 werd de bouw
gestart en de verwachting is dat eind 2020/begin
2021 maar liefst 25 000 mensen gebruik kunnen
maken van dit nieuwe centrum en daarmee zal
veel leed worden voorkomen. Het vooronderzoek
‘Bijenteelt’ is voltooid en in 2020-2021 zullen vele
arme boeren gesteund worden met financiële
steun en kennis van stichting Tamsarya.
De succesvolle gezondheidszorgprojecten zullen
de komende jaren worden uitgebreid.
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Schenkingen
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Stichting
Tamsarya heeft een ANBI-status: de stichting
staat bij de fiscus aangemerkt als ‘Algemeen Nut
Beogende Instelling’.
Schenkingen in de vorm van lijfrente/periodieke
uitkeringen over langere periode (tenminste vijf
jaar) zijn volledig aftrekbaar. Op de website van
Stichting Tamsarya of op de website van de
Belastingdienst kunt u een overeenkomst downloaden. Deze overeenkomst heet: ‘Overeenkomst
periodieke giften,’ RISN-nummer is 802 878 829.
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