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Voorwoord

Dit is het jaarverslag 2017 van de stichting Child Support Nepal. 

Het is het jaar waarin de eerste parlementsverkiezingen onder de nieuwe grondwet in Nepal 
plaatsvinden. Deze verkiezingen worden gezien als het einde van een lange, moeizame weg naar 
democratie. Wij hopen dat dit een stap in de juiste richting is voor een economisch en politiek stabieler 
klimaat. 

Het aantal kinderen van het project wordt uitgebreid. Er worden dit jaar veertien kansarme kinderen in 
Nepal voorzien van een gedegen opleiding, onderdak, verzorging en begeleiding. 

Het is ook het jaar waarin het tekort aan drinkwater in Kathmandu steeds verder oploopt en extreme 
vormen aanneemt en zich in Zuid-Nepal een ramp voltrekt als gevolg van lang aanhoudende 
moessonregens. 

Verder presenteren wij u in dit jaarverslag de doelstelling van de stichting, de activiteiten die zijn verricht,
het bestuur over dit jaar en het financiële verslag.

Er is helaas op deze wereld nog altijd heel veel armoede en wij brengen maar voor een heel klein deel 
verandering, maar dit kleine beetje zorgt wel voor een toekomst voor deze kansarme kinderen. 
Child Support Nepal maakt voor hen echt het verschil. Nu ze deel uitmaken van dit project zijn ze weer 
optimistisch, levenslustig en zijn ze gedreven om te leren en de kansen te pakken die hen helpen om later
een beter bestaan op te bouwen. Niet alleen voor hen zelf maar ook voor de naasten.

Als bestuur zullen wij ons het komende jaar onverminderd blijven inzetten om donateurs te werven, te 
behouden en iedereen via diverse media van informatie van dit prachtige project te blijven voorzien. 
Hierbij staan altijd ‘onze’ kinderen centraal.

Stichting Child Support Nepal

W. Wiersma
H. Boringa- Wiersma
T. Van Boerum- 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 huis, samen met de begeleiders Pragati en Niken Gurung Tamu 
wonen. Deze kinderen zijn van zondag tot en met vrijdag in het huis. Op deze dagen gaan ze overdag naar
school en na schooltijd gaan ze naar het huis waar ze met elkaar spelen, leren, eten en slapen. De 
kinderen gaan allemaal naar dezelfde school. Dit is de Children’s Model High School, deze school zit op 
een paar minuten lopen van het huis. Op vrijdagmiddag worden de kinderen opgehaald door een 
ouder/verzorger en dan zijn ze tot zondagochtend bij hun eigen familie. 
Ook zijn er kinderen in het project 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/of schrijven. Ook deze kinderen gaan naar de Children’s Model High School. Ze worden vanuit huis 
opgehaald met de schoolbus of ze gaan zelf lopend naar school.

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 te Leeuwarden, onder nummer 
59258756. Stichting Child Support Nepal is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling.

Dit jaarverslag is vastgesteld op 1 maart 2018 door het bestuur van stichting Child Support Nepal.
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Aan het begin van het nieuwe Nepalese schooljaar worden er, na een grondige 
selectieprocedure, drie nieuwe kinderen in het project opgenomen; Ujjwal, Kritika en Alisha. 
Kinderen uit zeer armoedige gezinnen die allen grote moeite hebben om in hun eerste 
levensbehoeften te voorzien. Deze nieuwe kinderen zijn in de nieuwsbrief van juni 2017 
voorgesteld en ook staan ze op de website vermeld.

Eén van de begeleiders in Nepal is opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan de 
galblaas. Nepal kent geen zorgverzekering en de kosten voor een ziekenhuisopname zijn hoog. 
Child Support Nepal heeft deze operatie bekostigd. 

In de warme maanden in Kathmandu is er door de enorme stijging van de populatie een tekort 
aan drinkwater ontstaan. De enige oplossing om gezuiverd water te krijgen is het kopen van 
flessen water. Dit is duur maar noodzakelijk om in de levensbehoefte van de begeleiders en 
kinderen van het project te voorzien. 

De winter in 2017 begint erg koud. De gezinnen waaruit de kinderen van het project komen 
hebben vaak geen financiële middelen om iedereen te voorzien van genoeg warme kleding. De 
kinderen van het project en de broertjes en zusjes worden vanuit Child Support Nepal voorzien 
van voldoende warme winterkleding en extra dekens.

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 donaties. Daarnaast verspreidt de stichting regelmatig 
het laatste nieuws via Facebook en worden belangrijke mededelingen op de homepage van de 
website geplaatst.
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Het bestuur van Child Support Nepal was gedurende het verslagjaar samengesteld uit:
- Harmke Boringa- Wiersma, voorzitter
- Tjitske Van Boerum- 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 2017 STICHTING CHILD SUPPORT NEPAL

BATEN 2017 2016

Donateurs en giften  € 11.257 13.497
Rente/ Rabo Doelreserveren  € 46  € 79 
TOTALE BATEN  € 11.303  € 13.576 

LASTEN 2017 2016

Financiering kindertehuis  € 11.935  € 10.797 
Bankkosten  € 133  € 128 
Kantoorkosten (website/porti/telefoon/etc.)       € 335  € 403 
Personeelskosten  € -  € - 
TOTALE LASTEN  € 12.403  € 11.328 

RESULTAAT  € -1.100  € 9.902 

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

Liquide middelen per 1 januari 2017  € 8.283 
Liquide middelen per 31 december 2017  € 7.183 

Continuïteitsreserve  € 8.000 

 Het resultaat wordt bestemd aan de algemene reserve en is het vaste eigen vermogen 
 in de stichting.
 

 algemene reserve, dan wel bedragen te herbestemmen voor bepaalde projecten van 
 de stichting. 

 Een besluit kan genomen worden reserves te vormen uit de continuïteitsreserve of   
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  Statutenbepaling

  Fondsenwervende instellingen.

  Algemeen

  Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

  Resultaat

  Liquide middelen

  Continuïteitsreserve

  Verantwoordelijkheid bestuur

  vermogen van stichting Child Support Nepal wordt gepresenteerd.

  Grondslagen, resultaat- en beleidsbepalingen    

  Stichting Child Support Nepal is gevestigd in Leeuwarden en is ingeschreven bij de  Kamer
  van Koophandel onder nummer 59258756 (KvK Noord Nederland). Overeenkomstig de
  statuten publiceert de stichting jaarlijks het financiële jaarverslag betreffende het afgelopen
  jaar. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving   

  Sinds haar oprichting in 2006 doet stichting Child Support Nepal al het mogelijke om
  opgenomen kinderen met een diploma op zak voor te bereiden op een plek in de
  maatschappij en als mogelijk meer kansarme  kinderen op eenzelfde manier te helpen
  voor een betere toekomst voor zichzelf, familie en omgeving.        

  De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving   
  Fondsenwervende instellingen.

  Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten, toegerekend aan de
  periode waarop dit betrekking heeft, het verslagjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar.    
  De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Bij de
  lasten zijn inbegrepen alle kosten die verband houden met de totale uitvoeringskosten in
  Nederland en Nepal, toegeschreven aan de doelstelling van de stichting Child Support
  Nepal. 

  De liquide middelen staan voor zover niet anders vermeld ter vrije beschikking van de   
  stichting.

  De continuïteitsreserve is bedoeld ter dekking van risico's op korte termijn. Stichting Child
  Support Nepal besteedt gelden zoveel mogelijk aan de doelstelling, doch zijn reserves nodig
  om de hulpverlening te garanderen en snel kunnen ingrijpen bij noodsituaties en rampen.
  Tevens bedoeld bij eventuele tijdelijke tegenvallende opbrengsten.

  Het bestuur handelt in overeenstemming met de statutaire doelstelling van de stichting. 
  Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de opgemaakte jaarrekening en het opstellen
  van het jaarverslag, beide conform de in Nederland geldende Richtlijnen Fondsenwervende        
  Instellingen, waarbij een nauwkeurig beeld van de grootte en samenstelling van het
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