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Jaarverslag 2013
Inleiding
De stichting is opgericht in 2007.
Ilse Bennink, een Nederlandse vrouw uit Zuidwolde (Drenthe), reisde door Nepal ( één van
de armste landen in de wereld) als onderwijskundige en raakte onder de indruk van de barre
levensomstandigheden van de lokale bevolking in het district Dhading. Zij ontmoette de
Nepalees, Shiva Sapkota, die een kleinschalig reisbureau Pure Nepal drijft, ten behoeve van
trekkings voor toeristen.
Ilse en Shiva trouwden en besloten zich – vanuit hun woonplaats Kathmandu - in te zetten
voor de bevolking van Dhading.
Visie
De visie van de stichting wordt verbeeld in het Nepalese Diyo olielampje.
Ieder klein lampje brengt licht en zelfs het kleinste vlammetje verdrijft het donker.
Doelstelling
1. Verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking.
Het verbeteren van leefomstandigheden is de basis onder het werk van de stichting. Daarbij
moet gedacht aan hygiëne, veilig drinkwater, bouw van toiletten. Periodiek
gezondheidsonderzoek en medicatie. Warme kleding en schoeisel. Voorlichting op het
gebied van voeding.
2. Bevorderen van de zelfredzaamheid
Mensen helpen zichzelf te helpen.
Landbouwadvies, een buffel beschikbaar stellen.
Inrichten van Homestay of textielatelier. Benutten van plaatselijk talent. Families helpen hun
eigen inkomen te vergroten.
3. Bevorderen van Educatie
Educatie voor betere toekomstkansen. Kinderen naar school doen gaan.
Volwassenen voorlichting geven, alfabetisering en training van beroepsvaardigheden.
De mensen in Nepal worden zelf bij de ontwikkelingen en werkzaamheden betrokken.
Alle projecten dienen te voldoen aan de volgende criteria:
- kleinschalig, concreet en praktisch
- ter plaatse uitgevoerd
- samen met lokale families
- overdraagbaar en herhaalbaar.
Middelen
Veldwerkers
De veldwerkers Ilse en Shiva Sapkota sturen alle projecten aan vanuit hun woning in
Kathmandu. Daarbij wordt gedurig gekeken naar kleinschaligheid die door hen hanteerbaar
blijft voor begeleiding. Stapsgewijs worden zaken opgepakt rekening houdend met de mate
van ontvankelijkheid van de lokale bevolking en de lokale cultuur. Niet forceren, maar doen
groeien in goed doorgaand overleg, wat veelal veel tijd vergt.
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Vrijwillige krachten
Taken die gedelegeerd kunnen worden aan lokale vrijwillige krachten worden overgedragen.
De veldwerkers houden toezicht. Een jonge vrouw Sabitri is daartoe inmiddels opgeleid.
Huis in Kathmandu
Het woonhuis in Kathmandu is tevens opvanghuis voor mensen uit het district Dhading ( 5
uur vanaf Kathmandu) in geval van incidenten, noodzakelijke medische behandeling in een
ziekenhuis in Kathmandu, tijdelijk opvang voor dove kinderen die naar de dovenschool
mogen maar vanwege hun leeftijd nog niet op het internaat kunnen.
Het woonhuis is tevens uitvalsbasis voor alle projecten.
Fondsen
De stichting beheert een website : www.diyonepal.nl
Een vrijwilliger draagt zorg voor webbeheer.
Zo probeert zij donateurs te werven.
Door het houden van stands op markten, verkoop van kleine Nepalese artikelen, houden van
lezingen, vestigen van tijdelijke statiegeldbussen bij supermarkten, verkoop van boeken
wordt zorg gedragen voor een gestage bron van inkomsten.
Bestuur
Het bestuur in Nederland draagt zorg voor
- verwerven van fondsen voor sponsoring van veldwerkers en hun projecten
- ziet toe op zorgvuldig beheer van de middelen
- meedenken met veldwerkers, geestelijke/morele steun aan de veldwerkers en het
geven van feedback op de plannen
- werven van bestuursleden en vrijwillige krachten in Nederland.
- Beheer van alle zaken behorend bij een stichting met een ideëel doel.
- Anbiproof houden van de stichting
Het bestuur bestaat uit:
Secretaris, penningmeester, voorzitter en drie leden.
De coördinator vrijwilligers en de redactrice van publiciteit voor de website nemen deel aan
de vergaderingen.
Het secretariaat heeft als adres: Molenstraat 19, 7957CG, De Wijk ( Dr.) 0522-442810
Emailadres van de stichting: info@diyonepal.nl
Bankrekeningnummer IBAN NL 75 Rabo 0137589131
KvK.nr 01123589
Het bestuur bestaat uit vrijwillige krachten, die alleen een onkostenvergoeding ontvangen
direct gerelateerd aan daadwerkelijk gemaakte onkosten.
Projecten beoogd en gerealiseerd in 2013
In Nepal
Veilig drinkwater
De beschikbaarheid van veilig drinkwater was onvoldoende.
Ter verbetering is een nieuwe bron gevonden van waaruit over een afstand van ongeveer
250 meter een leiding is aangelegd naar een grote verdeeltank. Van daaruit wordt het
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doorgevoerd naar een drietal watertanks waar de bevolking , dicht bij de huizen en
communityhouses drinkwater kan tappen.
De werkzaamheden vroegen om goed overleg vooraf waarbij m.n. is gewerkt aan motivatie
van de bevolking om mee te werken en vervolgens de verantwoordelijkheid voor het beheer
op zich te nemen.
Er is veel tijd aan dit proces besteed door onze veldwerker Shiva om de geesten rijp te
maken.
Cultuurgevoelige aangelegenheden als eer voor functionarissen in het dorp zijn zorgvuldig
gehanteerd. Ook een conflict met een genabuurde gemeenschap die enige sabotage in de
aanloopfase pleegde is uiteindelijk goed opgelost.
Een belangrijke reden voor aanleg veilig drinkwatertanks is voorkoming van medische
problemen waarvan m.n. ook rugproblemen door het over langere afstand dragen van zware
waterkruiken.
Stimulering gebruik van veilig drinkwater
Er is een doorgaande reeks van gesprekken met de bevolking in gang gezet om hen te
motiveren vooral veilig drinkwater in toenemende mate te gebruiken ter voorkoming van
medische problemen.
De lokale schoolleiding en de kinderen zelf zijn bewust gemaakt van het belang van veilig en
regelmatig gebruik van drinkwater.
Kinderen verbeterd onderwijs
Een tweetal scholen bleek onafhankelijk van elkaar onvoldoende bestaansrecht te hebben.
Zorgvuldig overleg van Shiva met de bevolking en de schoolleiding heeft er toe geleid dat
men heeft ingestemd met fusie van de twee schooltjes. De stichting heeft daartoe gelden
beschikbaar gesteld voor nieuwe schooluniformen en extra scholing van een leerkracht.
Er is zorg gedragen voor structurele sponsoring van schoolkinderen voor kleding en
materialen.
Dit punt vraagt blijvend aandacht en uitbreiding.
Licht voor kinderen om na invallende duisternis te kunnen studeren
De stichting heeft 72 wakawakalampen geschonken voor de kinderen uit Dhading om hun
studie ook in de avonduren te kunnen doorzetten. De lampen werken op zonne-energie en
zijn tegen een gereduceerd tarief aangeschaft in Nederland. De verzending heeft helaas te
leiden gehad onder corruptie in Nepal en is nooit aangekomen. In 2014 zal een nieuwe
zending in de behoefte voorzien en dan meegenomen door vrijwilligers uit Nederland.
Dove kinderen naar school
In nauwe samenwerking met stichting Effatha is een project gestart om tenminste 5 dove
kinderen die nog geen twaalf jaar zijn in Kathmandu gebruik te laten maken van onderwijs.
Ze mochten nog niet naar het internaat en daarom werd voorzien in de huur van een
opvanghuis, inrichting en aankleding daarvan en structurele opvang en begeleiding van de
kinderen en opvang mogelijkheid van telkens een ander ouderpaar om het contact met de
dove kinderen te onderhouden.
Er is veel tijd geïnvesteerd in dit project dat een meerjarig karakter zou krijgen.
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In eerste instantie zouden 5 kinderen worden geholpen.
Vlak voor de start van het schooljaar wijzigt de overheid de toelatingseisen en grootte van
de klassen zodanig dat 4 van de 5 kinderen moeten worden afgewezen. En dat terwijl alles
klaar was.
Voorzetting van de huur diende opgeschort te worden tot tenminste 2014. De opvang van
het ene kind dat wel geplaatst kon worden is gerealiseerd in huize Sapkota.
Met Effatha is overeenkomen dat zij sponsor zullen blijven voor het project dat door Diyo
Nepal gedragen moet worden.
Geitenproject
Het beschikbaar stellen van een drachtige geit draagt bij aan verbeterde inkomsten voor een
gezin en activiteiten van m.n. kinderen om te zorgen voor de geit. Vijf kinderen hebben zo
een geit ter beschikking gesteld gekregen. Als de geit is bevallen is het de bedoeling dat een
ander gezin het jonge geitje krijgt geschonken.
Er wordt op toegezien dat de geiten vooral voor de melk worden gehouden en niet op
voorhand al voor de slacht.
Aanzet tot vrouwenprojecten
De al hiervoor al genoemde Sabitri is ingezet voor de vrouwenprojecten.
Daarbij speelt een belangrijke rol educatie op het gebied van persoonlijke hygiëne,
gezondheid en voeding.
Er is een start gemaakt met het uitwerken van een train de trainersproject voor drie
vrouwen.
Huize Sapkota voor opvang en als uitvalsbasis
Huize Sapkota is de uitvalsbasis voor alle werkzaamheden van de veldwerkers.
Opvang van mensen uit het district bij calamiteiten die leiden tot noodzakelijke behandeling
in het ziekenhuis in Kathmandu, opvang van een doof kind dat wel naar de dovenschool
mag.
De plek waar vrijwilligers vanuit het buitenland tijdelijk onderdak vinden om ingezet te
worden als deelnemers aan het project “Andere reizen” , opvangplek voor bestuursleden die
ondersteunende werkzaamheden komen doen. Een plek van vergadering en overleg.
De stichting draagt zorg voor financiële ondersteuning om de opvang te kunnen blijven
garanderen door een bijdrage in het huishoudgeld en een onkostenvergoeding voor de
veldwerkers en eventuele vrijwilligers.
Calamiteiten en incidenten
Het is ook in 2013 een aantal keren voorgekomen dat bewoners uit Dhading een dringende
medische behandeling nodig hadden in het ziekenhuis van Kathmandu. De stichting voorziet
in de kosten van het vervoer naar Kathmandu v.v., opvang van gezinsleden en tijdelijke
huisvesting van mensen die nog onder begeleiding worden gehouden van het ziekenhuis.
Ook stelt de stichting zich garant voor noodzakelijke medicatie waarvoor geen vergoeding
elders wordt gevonden.
Kleinschalige projecten ter bevordering van zelfredzaamheid
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De stichting heeft een bijdrage geleverd voor het opzetten van een klein zuivelbedrijfje voor
een gezin ter bevordering van de zelfredzaamheid.
Voorzieningen van warme winterkleding en schoeisel zijn voortgezet.
Homestay
In de regio Dhading zijn inmiddels een paar huizen zodanig ingericht dat de basale
voorzieningen als toilet, drinkwater en douche beschikbaar zijn voor de opvang van toeristen
in de zgn homestay.
Biogasinstallatie
De stichting heeft voorzien in de aanleg van 6 biogasinstallaties van elk 700 euro voor een
gezonder klimaat van koken, niet meer op vuurtjes met veel rookontwikkeling.
Reiskosten veldwerkers en vrijwilligers
De veldwerkers hebben een zware taak, niet alleen praktisch en concreet maar ook in
geestelijke zin. Daartoe is het van belang dat zij 1 maal per jaar naar Nederland komen voor
een periode van rust, reflectie en het onderhouden van contacten met instanties en
personen in Nederland die een bijdrage kunnen geven aan de realisatie van de
doelstellingen van de stichting. De onkosten voor deze reis werden tot en met 2013 door de
veldwerkers zelf gedragen. Een vrijwillige kracht, tevens lid van het bestuur is gedeeltelijk
gesponsord door de stichting op het gebied van de reiskosten Nederland- Nepal i.v.m.
bijdragen die ze levert in de verschillende projecten, voor overleg ter plekke en voeling met
de projecten ter plekke.
Projecten in Nederland beoogd en gerealiseerd
Bestuur
Het bestuur heeft 5x vergaderd.
Er is goede voeling gehouden met de veldwerkers en 1x samen met hen vergaderd in
Nederland.
Het bestuur heeft een nieuwe secretaris geworven.
Er zijn verschillende voordrachten, presentaties gehouden bij verenigingen, scholen,
kerkgemeenschappen, kringen van bejaarden.
Inzet vrijwilligers voor markten
Op tal van markten kon een kraampje ingericht worden voor de verkoop van Nepalese
artikelen ten bate van de doelstelling van de stichting.
Vrijwilligers gaven steeds spontaan hun tijd en aandacht hiervoor.
Fondsenwerving
Fondsenwerving heeft gedurig de aandacht. Inrichten van zuilen voor statiegeldbonnen bij
supermarkten, informeren van donateurs en belangstellenden via de website, het houden
van lezingen en presentaties, en stimuleren van het houden van collectes in kerken.
In 2013 is daaraan toegevoegd de verkoop van boeken. De stichting Sanawee heeft haar
werkzaamheden voor Nepal moeten staken en heeft haar middelen ( boekenverkoop)
overgedragen aan Diyo Nepal. Mensen kunnen goede boeken doneren die dan via bol.com
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verkocht worden. Ook is er een zgn. boekenkist opgesteld bij de afdeling technisch onderwijs
van Windesheim in Zwolle; het boekenproject wordt geleid door Aaldert Kikkert uit de Wijk.
Jeugd van Zuidwolde/ontmoetingskerk voor Diyo Nepal
De jeugd van de ontmoetingskerk in Zuidwolde is bezig met de uitwerking en beproeving van
het experiment koken op zonne-energie. Zij hebben ook een actie autowassen en
taartenverloop georganiseerd ten bate van Diyo Nepal.
Eerste lustrum
25 mei 2013 is in de Boerhoorn in Zuidwolde een succesvolle jubileumviering gehouden
waar tal van bezoekers, vrijwilligers en belangstellenden tot en met vertegenwoordiging van
de gemeente aanwezig waren.
Millenniumplatform gemeente
De stichting doet mee in de realisering van een van de millenniumdoelen die de gemeente
zich heeft gesteld; terugdringen van armoede. De stichting ontvangt voor haar
werkzaamheden in het kader hiervan een bijdrage van de gemeente.
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Plannen voor 2014
Doelstelling 2014
Consolideren van bestaande projecten, verbeteringen waar nodig een stapsgewijze
uitbreiding met nieuwe projecten.
Consolidatie en verbetering
- Stimulering gebruik veilig drinkwater
- Garanderen onderwijs voor kinderen, handhaven en uitbreiden.
- Kleinschalige geitenprojecten
- Opvang in geval van calamiteiten en incidenten
- Begeleiding van bevolking bij het dragen van verantwoordelijkheid voor de projecten
water, scholing, community huizen en homestay huizen.
Nieuwe projecten
- 5 dove kinderen jonger dan 12 jaar naar school in Kathmandu in nauwe
samenwerking met stichting Effatha Nederland.
- Huur en herinrichting opvanghuis voor de dove kinderen.
- Train de trainer project vrouwen. Doelstelling: trainen van 2 of 3 jonge vrouwen die
vrouwen/moeders in Dhading opvoedingsondersteuning en
gezondheid/hygiëneadviezen gaan geven. Hiermee gaat het niet zozeer om het
aanleren van vaardigheden, maar vooral om stimuleren van een waarden neutrale
houding van trainers, dat de gespreksdeelnemers meestal de oplossing hebben voor
hun eigen problemen ( intervisie)
- Uitbreiding kinderen naar school
- Bijdrage in verhuizing van de uitvalsbasis in Kathmandu. De husivesting van de
veldwerkers voldoet onvoldoende en is hard toe aan verbetering. Daartoe zal nieuwe
huisvesting gezocht worden en de stichting een bijdrage leveren in de herinrichting
en voorzieningen.
- Laten drukken van nieuwe folders i.v.m. nieuwe gegevens die verwerkt moeten
worden.
- Zoektocht naar nieuwe vrijwilligers voor het bemensen van de stands voor de
markten.
- Herbezinning van het bestuur op de mate waarin de veldwerkers financieel
ondersteund moeten worden voor de basale inzet.
- Het beschikbaar stellen van 72 zonne-energie wakawakalampen voor kinderen zodat
zij bij het invallen van de duisternis in staat blijven om te studeren en ook
huishoudelijke werkzaamheden verricht kunnen worden en voorkomen kan worden
dat er olie gebruikt moet worden voor de Diyolampen wat leidt tot besparingen op
kosten van de gezinnen.
Benodigde middelen
Het is vrijwel niet doenlijk een goede begroting te maken voor de projecten die
geconsolideerd worden en voor de nieuwe ontwikkelingen.
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De stichting stelt zich ten doel om gedurig fondsen te blijven werven voor het garanderen
van de bestaande projecten die om consolidatie vragen en een extra inspanning te leveren
voor de realisatie van nieuwe plannen die zich aandienen.

Beleidsplan
Zoals beschreven in het jaarverslag ten aanzien van Visie, doelstelling, middelen, fondsen en
bestuur zullen ook in 2014 de werkzaamheden van de stichting gecontinueerd worden in
dezelfde geest en met dezelfde middelen.
Fondsenwerving
Werving
- Donateurs blijvend informeren door blogs op de website en nieuwsberichten over
voortgang van projecten en ontwikkelingen.
- Inrichten van stands op markten van scholen, kerken, anderszins instellingen die dit
aanbod doen.
- Houden van lezingen en presentaties
- Entameren van het neerzetten van statiegeldbussen bij supermarkten
Beheer
De geworven fondsen worden zoveel mogelijk direct doorgesluisd voor realisering van de
projecten.
Voor zover er sprake is van reserves zijn die bedoeld voor opvang van incidentele zaken en
calamiteiten.
Het bestuur wordt wekelijks geïnformeerd door de penningmeester over de uitgaven en
inkomsten.
Besteding
Er is geen sprake van het vormen van een vermogen. Gelden die worden geworven worden
zoveel mogelijk op korte termijn besteed aan de projecten, ondersteuning van de
veldwerkers en de kosten voor het onderhoud van website, handhaving van de stichting en
bestuur.
Mei 2014
Bert Veuger
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Bijlages
2013

Overzichten van opbrengsten en kosten

2768
1215
7631
6927
1108
14357
218

Verkopen
Statiegeldbonnen Plus Supermarkt
Inzameling scholen/kerken
Giften
Verkoopopbrengst boeken
Vaste (maandelijkse) bijdragen
Ontvangen rente spaarrekening

34224
Specificatie van de kosten
8000
16478
1135
2660
2905
440
995
80
132
2400
1236
155
2400
300
1352
326
204
129
26

Waterproject Dambaru Danda (Dhading gebied)
Scholing
Kosten inzet extra ondersteuning veldwerkers
Onkosten dovenproject
Inkoop artikelen
Schooluniformen
Kosten ziekenhuis opnamen
Kosten i.v.m. plaatsing van een kind in een kindertehuis
Abonnementen (website + onderhoud)
Reis en verblijfkosten veldwerkers
Financiele ondersteuning gezinnen
Bankkosten
Projectbegeleiding Dhading
Kosten voor controle financiële stukken
Kosten voor 72 Wakawaka (Lamp op zonne energie)
Kosten 5 jarig jubileum Diyo Nepal
Diyo Nepal sleutelhangers voor verkoop
Publiciteit
Portokosten

41353

Totaal kosten

7129

Meer uitgaven dan inkomsten
Meer uitgaven dan inkomsten
Saldo 01-01

r/c
sp rek
r/c Nepal

4284
12000
48
16332

Saldo 31-12

r/c
sp rek

Saldo 31-12

r/c Nepal

Saldo 31-12
Afname van het saldo

2609
6000
8609
594
9203

7129
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Begroting Stichting Diyo Nepal 2014

Inkomsten
Verkopen
Statiegeldbonnen Plus Supermarkt
Inzamelingen scholen/kerken
Giften
Verkoopopbrengst boeken
Vaste bijdragen donateurs
Te ontvangen rente spaarrekening

2500
1000
1500
10000
1000
15000
200

31200
Uitgaven
Jaarproject toiletten en biogasinstallaties
Kosten ziekenhuisopnamen / gezondheidschecks
Scholing
Kosten extra inzet veldwerkers
Inkoop artikelen
Abonnement + onderhoud website
Reis en verblijfkosten veldwerkers
Financiele ondersteuning gezinnen
Bankkosten
Projectbegeleiding Dhading
Kosten voor controle financiële stukken
Publiciteit
Portokosten

5000
1000
16500
1000
2000
150
2400
1300
150
2400
300
300
50

32550
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