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Inleiding
Het jaar 2015 zal ons als stichting, en Shiva en Ilse in het bijzonder, bijblijven als het jaar dat
door de aardbeving van 25 april, met tal van naschokken, veel beroering gaf.
Eerste drie/vier maanden 2015
De eerste drie maanden van 2015 konden de vertrouwde projecten gerealiseerd worden,
zoals scholing, homestay, geitenproject, opvang in Kathmandu bij crises of tijdelijke
huisvesting met het oog op scholing op de dovenschool.
Een prachtige afronding vond plaats in april met het vrouwenproject waaraan verschillende
mensen vanuit Nederland deelnamen.
De prachtige film die Gerda Bielderman uit Vorden maakte spreekt in mooie beelden van
het project en alles waar Diyo Nepal voor staat in al haar verschillende projecten.
Aardbeving 25 april, gevolgen en noodhulp
De meeste vrijwilligers aan het vrouwenproject waren nauwelijks aan hun thuisreis
begonnen of Nepal werd overrompeld door een dramatische aardbeving met tal van heftige
naschokken.
Ilse en Shiva en hun kinderen, samen met Wilna en Gerda, doorleefden evenals velen in
Nepal , benauwde momenten.
Na dagen van spanning keerden zij terug naar Nederland, waar Ilse tot op heden herstelt van
de traumatische ervaringen.
De aardbeving bracht tal van mensen in de benen om acties te ontwikkelen om de nood te
lenigen. Hartverwarmende reacties leverde dat op.
Hierdoor kwam het niveau van inkomsten van de stichting dat normaal rond de 30.000,euro per jaar ligt ineens op een veel hoger plan te liggen.
Shiva wist met grote voortvarendheid en dankzij goede relaties en inzicht in de situatie met
behulp van tal van giften basale noodhulp te bieden in de vorm van rijst, bonen, materiaal
voor voorlopige onderkomens, muskietennetten e.d.
Aanschaf Jeep
De oplopende prijzen van hulpgoederen en materieel deed de stichting besluiten om voor de
werkzaamheden van Shiva, Ramprasad ( de rechterhand van Shiva) en Ilse een jeep aan te
schaffen in de hoop de kosten voor vervoer hiermee beheersbaar te houden.
Het bleek een voorzienende blik toen later in het jaar de prijzen nog hoger opliepen
vanwege een blokkade van de grens tussen India en Nepal.
Herbouw projecten
De beschikbare middelen voor herbouw van scholen en homestay en huizen van de meest
kwetsbare mensen konden wegens gebrek aan bouwmaterialen voor langere tijd niet
besteed worden.
We zijn blij dat het nieuwe jaar alle ruimte biedt om de herbouw op te pakken.
Werken op twee sporen
Grote bewondering heeft de stichting voor het werk dat Shiva in Nepal ten bate van de
bevolking in Dhading verrichtte onder onzekere en moeilijke omstandigheden.
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Tegelijk zette Ilse zich in Nederland in om, eenmaal enige grond onder de voeten, projecten
die in Nederland werden opgezet te voorzien van informatie en tegelijk te netwerken met
oog op de toekomstige projecten, en de communicatie met Shiva te onderhouden.
Gaandeweg herstellende van de schokken wensen we haar van harte toe dat ze in de loop
van 2016 terug kan keren, dat gezinshereniging kan plaatsvinden en dat Shiva en Ilse beide
hun projecten in Nepal kunnen voortzetten.
Communicatie
De stichting is blij dat de communicatie door Steven Berendsen en zijn zoon versterkt ter
hand is genomen.
Ontmoetingsdag Diyo Nepal
Op de ontmoetingsdag van 4 oktober mochten we ons verheugen over grote belangstelling
voor de verschillende projecten en waren we getuige van de première van de film van Gerda
die menigeen ontroerde en zozeer bewondering oogstte als was het een professioneel
product.
Ontwikkeling omvang stichting
De aardebeving deed het werk van de stichting tijdelijk uitgroeien tot een grootte die we
niet gewend waren.
De basale doelstelling van stichting Diyo Nepal is het versterken van de zelfredzaamheid van
de bevolking, garanderen van goed onderwijs en verbetering van de levensomstandigheden.
Dat werd soms al wat uitgebreid met aandacht voor individuele noodgevallen; opvang van
mensen uit Dhading in huize Sapkota. Dit woonhuis van Shiva en Ilse ontwikkelde zich steeds
meer als een opvangplek, uitvalsbasis en ontmoetingsplek.
Als straks de nodige wederopbouw zijn vorm heeft gekregen hoopt de stichting weer terug
te kunnen keren tot het meest basale patroon dat past bij de doelstelling.
Financieel jaaroverzicht
De jaarcijfers hieronder vertellen hun eigen verhaal en getuigen van veel steun uit de
samenleving in Nederland.
Dank, veel dank!
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.
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Overzichten van opbrengsten en kosten
2015
Giften naar aanleiding van aardbeving 25-04-2015
Verkopen
Statiegeldbonnen Plus Supermarkt
Inzameling scholen/kerken
Giften
Verkoopopbrengst boeken
Vaste (maandelijkse) bijdragen
Bijdrage Tempelproject
Ontvangen rente spaarrekening

187441,00
6147,00
930,00
9232,00
5156,00
2012,00
18522,00
625,00
79,00

230144,00
Specificatie van de kosten
Verleende hulp direct na aardbeving:
Rijst voor 500 gezinnen
Tenten voor 500 gezinnen
Olie en zout voor het koken
Transport / extra inzet veldwerkers en transport

6000
12500
725
2350
21575,00

Zinken dakplaten voor 253 gezinnen
Bevestigingsmaterialen voor constructies zinken daken 250 huizen
Linzen voor 325 gezinnen
Muskieten netten 408 stuks
Transport voor bovengenoemde

30360
12500
3250
4896
1500
52506,00

Eerste hulp gewonden na aardbeving
Vervanging door aardbeving omgekomen buffels/geiten/kippen
Kleding voor 25 families

600
2000
750
3350,00

Aankoop terreinwagen
Herbouw scholen (eerste noodvoorzieningen)
Geitenproject
Vrouwenproject Dhading april 2015
Scholing (inclusief kosten voor een leraar)
Kosten inzet extra ondersteuning veldwerkers
Inkoop artikelen
Onkosten voor Diyo ontmoetingsdag september 2015
Accountantskosten in Nepal
Ondersteuning kindertehuis / ondersteuning weduwe
Kleding / babyomslagdoeken
Transport veldwerkers

31500,00
4000,00
190,00
1582,00
16716,00
1380,00
277,00
115,00
350,00
426,00
189,00
1000,00
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135156,00
Reis en verblijfkosten veldwerkers
Financiële ondersteuning gezinnen (onderhoud Durga en Bipana)
Bankkosten
Projectbegeleiding Dhading
Abonnement Internetsite
Kosten vliegticket Veldwerker Shiva
Publiciteit
Portokosten
Accountants kosten controle jaarstukken 2014
Attenties
Afgedragen provisie boekverkoop
Onkosten vrouwen project Dhading april 2015

1200,00
450,00
789,00
1200,00
39,00
931,00
264,00
290,00
300,00
24,00
13,00
13,00

5513,00
140669,00

Totaal kosten

89475,00

Meer inkomsten dan uitgaven
Saldo 01-01

r/c II
r/c II
sp rek
r/c Nepal

897,00
35,00
12541,00
1187,00

14660,00
Saldo 31-12

r/c I
r/c II
sp rek

7857,00
234,00
100000,00

108091,00
Saldo 31-12

r/c Nepal

-3956,00

104135,00

Saldo 31-12

89475,00

Toename van het saldo
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