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Voorwoord

Dit is het jaarverslag 2015 van de stichting Child Support Nepal. In dit jaarverslag leest u over de 
verschrikkelijke gebeurtenissen, waaronder de aardbevingen, die er in dit jaar in Nepal plaatsvonden 
waardoor de hele economie en later ook nog de wederopbouw nagenoeg stil zijn komen te liggen. 
Verder presenteren wij u de vele activiteiten die zijn verricht, het bestuur over dit jaar en het financiële 
verslag. 

Wij hopen voor alle inwoners van Nepal op een stabieler 2016 zodat men verder kan werken aan de 
wederopbouw van het land en de focus weer op de toekomst komt te liggen. Als bestuur zullen wij het 
komende jaar hard blijven werken aan het werven en behouden van donateurs. Daarnaast wordt er een 
werkbezoek aan Nepal gebracht en vindt er een uitbreiding van het aantal kinderen in ons project 
plaats. 

Stichting Child Support Nepal

W. Wiersma
H. Boringa-Wiersma
T. Wiersma
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Stichting Child Support Nepal zet zich in voor kinderen in Nepal die in armoede opgroeien en nauwelijks 
onderwijs genieten. De doelstelling luidt als volgt:

Het financieel steunen van kansarme kinderen in Nepal die door het volgen van gedegen onderwijs 
en de juiste begeleiding en verzorging, kans krijgen op een betere toekomst.

Child Support Nepal steunt kansarme kinderen in Nepal door middel van het aanbieden van
een gedegen opleiding, onderdak, verzorging en begeleiding zodat ze worden gestimuleerd om aan hun 
toekomst te werken en uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Er zijn kinderen 
van dit project die in een tehuis, samen met de begeleiders Pragati en Niken Gurung Tamu wonen en er 
zijn kinderen die financieel worden gesteund voor alleen onderwijs. Dit zijn kinderen van ouders die niet 
de financiële middelen hebben om hun kind naar een goede school te sturen maar wel in staat zijn hun 
kind te helpen met het maken van huiswerk, omdat ze zelf kunnen lezen en schrijven.

Child Support Nepal is statutair gevestigd te Leeuwarden, Blinen 9, 8941 BG. De stichting is 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Leeuwarden, 
onder nummer 59258756.

Aardbevingen
Het begon allemaal met de vreselijke aardbeving in april, de daarop volgende aardbeving in mei en de 
vele na-bevingen die de rest van het jaar plaatsvonden. Meer dan een half miljoen huizen waren 
beschadigd, waarvan meer dan de helft totaal verwoest. Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan 
van ‘overleven’ waarbij hulpverlening centraal stond. 

Nieuwe grondwet
Naast deze natuurrampen worden, sinds 20 september dit jaar, de belangrijkste toegangswegen naar de 
hoofdstad Kathmandu maandenlang geblokkeerd omdat een gedeelte van de Nepalese bevolking en het 
buurland India het niet eens zijn met de onlangs vastgestelde grondwet. De gevolgen hiervan zijn 
enorm. Er ontstaat een groot tekort aan levensmiddelen en de prijzen stijgen drastisch. De hele 
economie en in het bijzonder de wederopbouw na de aardbevingen komen stil te liggen.

Op de volgende pagina leest u welke acties zijn ondernomen en wat daarmee is bereikt.

Dit jaarverslag is vastgesteld op 1 maart 2015 door het bestuur van stichting Child Support Nepal. 
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Eerst een korte terugblik op de gebeurtenissen in Nepal in 2015.

In april en mei 2015 vonden er meerdere desastreuze aardbevingen plaats in Nepal. Het epicentrum lag 
niet ver van Kathmandu, de hoofdstad, waar het project zich bevindt. De gevolgen zijn groot. Er zijn 
meer dan een half miljoen huizen ingestort, meer dan 9000 doden en 17000 gewonden. Het (te)huis in 
Kathmandu heeft grote schade opgelopen. Er zitten grote scheuren in de muren, er is een muur 
ingestort, meubilair is zwaar beschadigd en er zijn spullen verloren gegaan. Er zijn meerdere kinderen 
waarvan het ouderlijk huis is ingestort en een van de kinderen heeft twee gebroken benen. Vanaf het 
moment van de aardbevingen zitten veel getroffenen zonder werk en stijgen de voedselprijzen 
ongekend. Het is een kwestie van overleven. 

Wanneer de bevolking in Nepal aan de wederopbouw werkt, verslechterd de situatie opnieuw. 
In september 2015 is er een nieuwe grondwet van kracht in Nepal. Deze nieuwe wet splitst het land op in 
zeven provincies. Er zijn groepen die tegen de wet zijn, zij voelen zich niet vertegenwoordigd. Deze groe-
pen blokkeren maandenlang de belangrijkste toegangsweg naar de hoofdstad Kathmandu. India is ook te-
gen de nieuwe grondwet en sluit de grenzen voor transport. Een paar keer per dag worden er een aantal 
transporten doorgelaten.  Dit duurt tot december 2015. Ondertussen staan vrachtwagens vol met 
medicijnen, brandstof en voedingswaren stil aan de grens. De gas en benzine raakt op.

Wervingsactiviteiten en bestedingen
Het werven van donateurs, zowel particulieren, bedrijven, scholen, als ook kerkgenootschappen, 
gebeurt middels persoonlijk contact, telefonisch, per mail en via Facebook. Ieder kwartaal verspreidt de 
stichting een nieuwsbrief.  In de nieuwsbrief wordt men op de hoogte gehouden van nieuws uit Nepal 
en bestedingen van schenkingen. Daarnaast verspreidt de stichting regelmatig het laatste nieuws via 
Facebook en worden belangrijke mededelingen op de homepage van de website geplaatst. Door de 
heftige gebeurtenissen in 2015 heeft de stichting hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Daarnaast heeft 
het bestuur meerdere presentaties gegeven over het project in Nepal en de gebeurtenissen en gevolgen 
hiervan voor de Nepalese bevolking en specifiek de betrokkenen van het project. Ook is de stichting in 
de radio uitzending van Omrop Fryslân geweest. Dit heeft voor meer naamsbekendheid en donateurs 
gezorgd. 

Nadat de eerste aardbeving in Nepal plaatsvond is het bestuur in Nederland direct gestart met een zeer 
frequente informatieverstrekking over de stand van zaken en de vraag naar financiële steun voor de 
getroffenen. Dit is gebeurd middels de website, Facebook, nieuwsbrieven, telefonisch en face-to-face. 
De extra financiële hulp was acuut nodig voor de noodvoorzieningen, voedsel (noodrantsoenen), 
medische voorzieningen, reparaties aan het kindertehuis en de ouderlijke woningen van de kinderen 
van CSN, nieuwe onderkomens en de aanschaf van inventarissen. 

De kinderen van een scholengemeenschap in Leeuwarden hebben in september meegedaan aan een 
sponsorloop, waarvan de opbrengst voor Child Support Nepal was bestemd. Met deze opbrengst zijn de 
laatste werkzaamheden uitgevoerd naar aanleiding van de desastreuze aardbevingen. 
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Ook zijn er van dit geld boekenpakketten aangeschaft en is er nieuwe winterkleding gekocht voor de 
kinderen van het project. Mede door deze sponsor en enkele andere grote sponsoren wordt Child 
Support Nepal in staat gesteld om het aantal kinderen in het project uit te breiden. De 
selectieprocedure hiervoor zal in het volgende jaar worden opgestart.  

De begeleiders van Child Support Nepal in Kathmandu hebben samen met andere inwoners van Nepal 
hulp geboden aan een school die zwaar getroffen was door de aardbeving. Mede met financiële hulp 
vanuit Child Support Nepal is de school voorzien van nieuw lesmateriaal en sportmateriaal. 

Begin juli is het project Art & Health Camp georganiseerd voor de kinderen en families van Child 
Support Nepal. Dit project is bedoeld als traumaverwerking na de ramp. De kinderen en hun families 
maakten gezamenlijk kunst, waarmee ze hun gevoelens konden uiten op een creatieve en leerzame 
manier. 

Na de aardbevingen zijn alle kinderen onderzocht door een arts op eventuele gezondheidsproblemen. 
Na deze medische controle is voor sommigen verdere medische hulp en onderzoek nodig. Ook dit 
vervolgtraject is financieel door Child Support Nepal gedragen.
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Het bestuur van Child Support Nepal was gedurende het verslagjaar samengesteld uit:

- Harmke Boringa- Wiersma, voorzitter
- Tjitske Wiersma, secretaris
- Wiep Wiersma, penningmeester

Ieder bestuurslid heeft zijn/haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Het bestuur vergadert 
regelmatig zodat de bestuursleden goed op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en de resultaten 
kunnen worden geëvalueerd en geplande acties en werkzaamheden steeds opnieuw goed op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Op deze manier streeft het bestuur ernaar zo optimaal mogelijk te 
functioneren.
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JAARREKENING 2015 
           

€ 

________ 
BATEN 

Donateurs en giften 27.247,-- 
Rente/ Doel reserveren                       15,-- 

________ 

Totale baten 27.262,-- 

LASTEN 

Reguliere financiering project Child Support Nepal en extra 
onkosten nav aardbeving en nieuwe grondwet 16.550,-- 
Bankkosten       273,-- 
Kantoorkosten (website/porti/telefoon/etc.)       537,-- 
Personeelskosten *           0,-- 

________ 

Totale lasten 17.360,-- 

________ 

RESULTAAT (positief)   9.902,-- 

________ 

OPMERKINGEN: 

* Wegens de kosteloze deelname van het personeel in de stichting zijn er geen belastingen 
of sociale premies verschuldigd. 

Liquide middelen 1 januari 2015 €   4.133,-- 

Liquide middelen 31 december 2015 € 14.035,-- 

Het resultaat wordt bestemd aan de algemene reserve en is het vaste eigen vermogen in de stichting. De 
liquide middelen staan volledig ter beschikking aan de stichting. 

Een besluit kan genomen worden reserves te vormen uit de continuïteitsreserve of algemene reserve, dan 
wel bedragen te herbestemmen voor bepaalde projecten van de stichting. 

De jaarrekening is opgesteld volgens de algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving.
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