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Inleiding 
De gevolgen van het rampjaar 2015 ijlden in 2016 volop na. Dit jaar stond voor de 
veldwerkers dan ook in het teken van afwachten, lobbyen en plannen bijstellen. Helaas 
kwam er ondanks de beschikbare middelen weinig van herbouw terecht. Onder andere 
doordat de overheid in Nepal de bouwvoorschriften steeds aanscherpte. Ook andere 
projecten lagen vrijwel stil. Gelukkig kon het speerpunt van de stichting, het ondersteunen 
van circa 60 schoolkinderen, worden gecontinueerd. 
 
Veldwerker Ilse keerde in mei, ruim een jaar na de aardbeving, terug naar Nepal. Vanaf toen 
had Shiva zijn gezin weer om zich heen. In de zomer kwamen ze allemaal een paar weken 
naar Nederland voor een ontspannende vakantie. Toen bleek hoe groot de impact van de 
aardbeving en alle hectiek daarna op onze veldwerkers was.  
 
De hectiek na de aardbeving bracht veldwerkers en bestuur tot bezinning op de daadkracht 
en reikwijdte van de stichting. De wens is om een relatief kleine organisatie te blijven en de 
ambities met bijbehorende begroting terug te brengen tot die van de start, bijna 10 jaar 
geleden. Op basis van dit uitgangspunt en bijna 10 jaar ervaringen is de visie van de stichting 
opnieuw geformuleerd. 
 
Een jaar na de aardbevingen   
De verslagenheid was groot toen bleek dat vrijwel alle huizen onbewoonbaar verklaard  
moesten worden. De aardbevingen van 25 april en 12 mei 2015 hadden respectievelijk een 
kracht van 7,8 en 7,3 op de schaal van Richter. De ontelbare naschokken maken veel mensen 
apathisch en vergroten het trauma dat ze hebben opgelopen door alle angst en verlies. De 
wereldwijde hulpacties kwamen snel op gang. Ook in Nederland werden spontaan 
inzamelacties gehouden. De veldwerkers putten veel energie uit de aanhoudende support 
van zoveel mensen. Tientallen kerken en fondsen, maar ook donateurs hebben substantiële 
bedragen geschonken. Daarnaast brachten benefietconcerten, markten en collectes grote 
bedragen op. Vele creatieve verkoopacties van betrokken mensen, pannenkoeken, 
waterflesjes, sieraden en nog vele andere zelfgemaakte producten brachten grote bedragen 
op. 
De veldwerkers van stichting Diyo Nepal konden de ruim 500 gezinnen in de circa 400 
bergdorpjes in Dhading ongekend snel van voedselpakketten en golfplaten voorzien. Toen 
de internationale hulporganisaties het gebied eenmaal wisten te bereiken, zijn de 
veldwerkers aanvullend daarop gaan werken. Gelukkig is de bevolking in Dhading de 
afgelopen jaren steeds meer zelfredzaam geworden  en durven de dorpsbewoners hun 
capaciteiten in te zetten. 
 
Diplomatieke aanpak herbouw 
De verwoesting door de aardbevingen is onvoorstelbaar groot. Het is ondoenlijk om het 
allemaal te herstellen. Allereerst omdat er de middelen niet voor zijn. Maar ook omdat er 
niet veel tijd voor wederopbouw overblijft, het ‘gewone’ leven is al een volledige dagtaak.  
De dorpsoudsten en de veldwerkers van Diyo Nepal staan regelmatig voor de keuze welk 
gebouw het eerst weer functioneel moet worden: de school, het dorpshuis of toch dat huis 
van die weduwe met haar jonge kinderen? 
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Een grote teleurstelling van het afgelopen jaar is dat de bouwregels voortdurend 
veranderden, waardoor bouwtekeningen steeds worden afgewezen en er geen 
bouwvergunningen vrij komen. Ook de financiering staat vaak op losse schroeven, omdat de 
prioriteiten van overheid en (mede)financiers blijven verschuiven. Als stichting nemen we zo 
weinig mogelijk risico, met als gevolg dat we enkel nog maar praten in plaats van bouwen. 
Shiva is een geweldige bemiddelaar en steekt daar veel energie en tijd in. Dankzij deze 
diplomatieke aanpak ontstaat er een gefundeerde samenwerking. Een figuurlijk fundament: 
onzichtbaar en onmisbaar.   
 

Verantwoord vervoer 

In 2015 heeft Diyo Nepal er voor gekozen een Jeep aan te schaffen die door een vaste 
betrouwbare chauffeur wordt bediend en onderhouden. Een belangrijk aspect hierbij was en 
is de veiligheid. 
Eind 2016 is besloten, ter wille van het verminderen van de kosten van het gebruik van de 
Jeep, deze voor ruimer gebruik te leasen aan een zogenaamd travelservicebureau. Daarbij 
blijft het gebruik door de veldwerkers van Diyo Nepal gegarandeerd, blijft inzet van de 
betrouwbare chauffeur gehandhaafd en zal de kostenpost lager worden. 
 
Persona Dolls 
De aardbeving heeft traumatische gevolgen voor veel van de mensen waar onze veldwerkers 
zich voor inzetten. Hun angst voor herhaling, en verdriet om wat ze verloren hebben, 
verlamd hun leven. Met een beproefde poppen-therapie is dit trauma te verlichten. Stichting 
Diyo Nepal heeft dankzij bijzondere bijdragen vier speciale poppen kunnen aanschaffen. De 
bedoeling is die poppen in 2017 te gaan gebruiken op basisscholen en daar docenten voor te 
trainen. 
 
Vrijwilligersreis naar Dhading 
Shiva en Ilse merken dat steeds meer westerse toeristen op zoek zijn naar alternatieve 
reizen waarin het genieten mede ontstaat door vrijwilligerswerk te doen voor en met de 
lokale bevolking.  Daarom organiseren ze sinds 2016 jaarlijks een ´vrijwilligersreis´ om 
mensen uit te nodigen hen te ondersteunen in hun veldwerk.  
 
Sponsors voor de schoolkinderen 
Ondanks stilstand of zelfs achteruitgang in andere projecten, lukte het om zestig 
schoolkinderen te blijven ondersteunen. Dankzij de trouwe en ook nieuwe donateurs voor 
dit specifiek project. 
 
Herformulering visie Stichting Diyo Nepal 
Ruim acht jaar geleden begon Diyo Nepal schoorvoetend met haar ontwikkelingswerk in 
Dhading. Gaandeweg zijn er keuzes gemaakt en is er een koers uitgezet. De uitgangspunten 
en werkwijze zijn beproefd en effectief gebleken.  
De kracht van Diyo Nepal ligt in de lokale betrokkenheid van de veldwerkers in combinatie 
met realistische ondersteuning door bevlogen Europeanen, in woord en daad. De 
veldwerkers zijn gepast ambitieuze mensen afkomstig uit Dhading, die haarfijn de behoefte 
van de bergbewoners aanvoelen en die ook dagelijks toetsen. Ze sluiten aan bij de behoefte, 
maar proberen tegelijk een stap voor te lopen op nieuwe ontwikkelingen om te voorkomen 
dat die de gemeenschap overkomen. Hun voorstellen worden in overleg met het vrijwillige 
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stichtingsbestuur uitgewerkt en materieel ondersteund. Het bestuur is daarmee volgend en 
steunt de veldwerkers en houdt zich verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten.  
 
Projecten Nederland 
De inzet van bestuursleden en andere vrijwilligers richt zich met name op het genereren van 
inkomsten. Daarvoor zijn in 2016 de volgende inspanningen verricht:  
 

- ZWO-jaarproject PKN Nieuw Amsterdam.  
Een zeer succesvolle lokale actie. Wat begon als een veertigdagen actie werd na de 
aardbevingen verlengd tot een jaarproject. Twee kerken in Nieuw Amsterdam 
zamelden met ludieke acties collecties ruim 7.500 euro in voor Diyo Nepal!   

- Presentatie met filmvertoning 
Verschillende vrijwilligers verleenden zeven maal hun medewerking aan een 
informatieavond voor vrouwenverenigingen en andere groepen. Daarbij vertoonden 
ze een indrukwekkende film over onze veldwerkers. 

- Wereldwinkels Vorden en Hengelo (Gld).  
Deze winkels willen een plank inrichten met informatie over Diyo en wat spullen voor 
de verkoop. Wilna zal dat coördineren. 

- Diyo Ontmoetingsdag Zuidwolde  
Op 23 januari 2016 was er een hartverwarmende ontmoetingsdag in Zuidwolde  

 
 

Stichting Stenen voor Nepal 
In nauw overleg met Stichting Diyo Nepal is er halverwege 2016 een nieuwe stichting 
opgericht die geld gaat inzamelen voor ‘Ananda Home’. Dit wordt het ontmoetings- en 
zorgcentrum van Ilse en Shiva in Kathmandu. Ananda Home oftewel ‘Huis van Vreugde’ 
komt deels in de plaats van het onderkomen waar Ilse en Shiva tot voor de aardbeving hun 
gasten ontvingen, maar dat nu niet veilig genoeg meer is. Ananda Home is bedoeld voor met 
name de opvang van (wees)kinderen, ziekenhuis-bezoekers en dorpsleiders uit Dhading, 
stagiaires en vrijwilligers uit Nederland. 
 
Financieel jaaroverzicht 
De jaarcijfers hieronder vertellen hun eigen verhaal en getuigen van veel steun uit de 
samenleving in Nederland. 
 
Dank voor uw betrokkenheid 
Mede namens de bevolking van Dhading, Ilse en Shiva wil het bestuur alle donateurs, 
vrijwilligers en tal van mensen die betrokken raakten bij het werk van de stichting hartelijk 
danken voor zoveel betrokkenheid en bemoediging. 

http://www.diyonepal.nl/
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Overzichten van opbrengsten en kosten 

De belangrijkste inkomstenbronnen van Stichting Diyo Nepal zijn giften,  de donateurs, 
inkomsten uit boekenverkoop en de verkopen op markten. In het rampjaar 2015 zijn er veel 
en grote giften binnengekomen ten bate van de wederopbouw. Een deel van het geld is 
besteed, zoals hieronder gespecificeerd. Een ander deel staat nog als een batig saldo ter 
beschikking en is gelabeld voor nog niet uitgevoerde herbouwwerkzaamheden. 
 

Verkopen 
    

3.451,00 
 Statiegeldbonnen Plus Supermarkt 

  
839,00 

 Inzameling scholen/kerken 
   

8.977,00 
 Giften 

     
5.406,00 

 Verkoopopbrengst boeken 
   

2.530,00 
 Vaste (maandelijkse) bijdragen 

  
17.745,00 

 Bijdrage Tempelproject 
   

370,00 
 Ontvangen rente spaarrekening 

  
279,00 

 

       

39.597,00 
Specificatie van de kosten 

     Schoolgelden (incl salaris lerares) 
  

16.919,00 
 Herbouw scholen  

  
15.000,00 

 Herbouw Homestay 
    

3.000,00 
 Ondersteuning werkzaamheden veldwerkers 

  
1.380,00 

 Ondersteuning kindertehuis / ondersteuning weduwe  
   

1.998,00 
 Autokosten  

 
6.708,00 

 Projectbegeleiding Dhading 
   

6.000,00 
 Restsaldo kosten over 2015 overgemaakt in 2016 

 
4.000,00 

 Bijdrage Tempelproject  
   

850 
 

     
55.855,00 

Inkoop artikelen  
   

1.025,00 
 

Onkosten voor Diyo ontmoetingsdag febr. 2016 
   

215,00  

 Accountantskosten in Nepal 
     

250,00 

 Reis en verblijfkosten veldwerkers 
    Spoedopnamen/ziekenhuiskosten 
 

365,00 
 Bankkosten  

    
449,00 

 Accountants kosten controle jaarstukken 2015 
   

300,00 
 Reiskosten gedeclareerd door vrijwilligers/bestuursleden   

   
706,00 

 Afgedragen provisie boekverkoop en geannuleerde verkoop  
   

70,00 
 Abonnementen 

   
116,00 

 Advertenties 
    

38,00 
 Portokosten 

    
19,00 

 

    
 3.553,00 

        Totaal kosten 
     

59.408,00 
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        Meer uitgaven dan inkomsten  
   

19.811,00 

        Saldo 01-01 r/c II 
   

7.857,00 
 

  
r/c II 

   
234,00 

 

  
sp rek 

   
100.000,00 

 

  
r/c Nepal 

   
-3.956,00 

 

       

104.135,00 

        Saldo 31-12 r/c I 
   

8.113,00 
 

  
r/c II 

   
69,00 

 

  
sp rek 

   
64.111,00 

 

       

72.293,00 

        
Afname van het saldo 

      

31.842,00 

       Saldo 31-12 r/c Nepal 
   

12.031,00 
 

        
Afname van het saldo 

    

19.811,00 
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