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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Zorg voor Nepal (SZvN) van 2020. In dit verslag blikken wij 
terug op het afgelopen jaar en beschrijven wij de plannen voor de toekomst. 
Het jaar 2020 was natuurlijk een heel bijzonder jaar, dat in het teken stond van de coronacrisis. 
Uiteraard is deze wereldwijde pandemie niet aan het CHC in Dhadagaun voorbijgegaan, al zijn de 
gevolgen voor het CHC in 2020 meegevallen. In het district waar Dhadagaun zich bevindt, zijn in 2020 
ongeveer 3500 bekende besmettingen. In het dorp zelf zijn geen actieve gevallen bekend, maar dat is 
mogelijk het gevolg van het feit dat niet iedereen zich kan laten testen. Prem Bahadur Tamang, de 
CMA van het centrum, zag in 2020 geen abnormale piek in gevallen met luchtwegklachten. Mogelijk 
zijn de gevolgen van de pandemie beperkt, omdat de omgeving van Dhadagaun een ruraal, 
dunbevolkt gebied is, met een relatief jonge bevolkingssamenstelling.  
Kopila Tamang, de jonge vrouw die gestart is met de opleiding tot Auxiliary Nurse and Midwife 
(ANM), heeft haar opleiding kunnen afronden. Mede dankzij de opbrengsten van de Kerstmarkt van 
het Sint Michaël College zijn we in staat geweest deze opleiding tot verloskundige voor haar te 
bekostigen. Als zij haar licentie heeft, zal ze in dienst kunnen treden van het CHC. Zij zal vrouwen met 
gynaecologische en verloskundige hulpvragen behandelen, en moeder- en kindzorg verlenen. Tevens 
zal zij dienen als achterwacht van Prem Bahadur Tamang, voor het geval hij uitvalt in verband met 
ziekte of om andere redenen. In afwachting van haar licentie is Kopila al wel als stagiaire werkzaam 
voor het CHC. Zij maakt protocollen en bereidt zich voor op de werkzaamheden die zij in de toekomst 
zal gaan verrichten. 
Vlak voor de coronacrisis echt begon in Nepal en Nederland, in februari 2020, hebben bestuursleden 
Konstantin Prekpalaj en Melanie Aveloo een werkbezoek kunnen brengen aan Dhadagaun. Ze 
hebben toen, samen met medewerkers en vrijwilligers van het CHC, een gesprek gevoerd met de 
lokale overheid over de mogelijkheden voor het opzetten van een ambulanceservice. De aanwezigen 
erkenden het belang hiervan, maar helaas heeft de uitvoering van de plannen door de coronacrisis 
vertraging opgelopen. Wij hopen het gesprek hierover in 2021 en 2022 voort te kunnen zetten. 
Wij zijn dankbaar dat, dankzij onze donateurs en de samenwerking met lokale partners, de 
continuïteit van de zorg gewaarborgd is gebleven. 
Het doel van dit jaarverslag is om enerzijds een samenvatting van het jaar 2020 aan u te presenteren. 
Anderzijds geeft het een inkijkje in hoe wij de toekomst in willen, te beginnen met het jaar 2021. Op 
die manier willen wij op een transparante manier laten zien wat wij doen met de ontvangen 
donaties. Het is voor ons vooral belangrijk dat deze donaties daar naartoe gaan waar het nodig is. 
 
 
Namaste,  
Konstantin Prekpalaj, voorzitter 
Melanie Aveloo, secretaris, 
Simone Kleijn, penningmeester, 
Martine Brendel, algemeen bestuurslid 
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Kerstmarkt St. Michaël College 
                                                           

Derde kerst-inzamelactie van het  

St. Michaël College waarbij de 

opbrengst van €5152 aan 

stichting Zorg voor Nepal is 

gedoneerd.  

 

 

 

 

  

Diploma behaald  in 2020!    

 

 
Kopila Tamang 
heeft van 2018 tot 
2020 de  opleiding 
Auxiliary Nurse and 
Midwife (ANM) 
gevolgd en met 
succes afgerond. Zij 
zal in 2021 in dienst 
treden van het CHC. 

 

2522 Consulten 

25 Donateurs 

Inkomsten: 
€10.776,- 

 

Uitgaven: 
€ 6.127,- 

Resultaten 
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Patiëntbezoeken  

Het aantal patiëntbezoeken aan het CHC steeg van 2014 tot 2018. Van 2018 tot 2019 is er sprake van 

een lichte daling van 2598 in 2018 naar 2522 in 2019. In 2020 is het aantal patiëntbezoeken wat 

forser gedaald, naar 2225. Het gemiddeld aantal patiëntbezoeken per maand is gedaald van 200 in 

2019 naar 185 in 2020. Mogelijk heeft dit te maken met de lockdown die een gedeelte van het jaar 

van kracht was, waardoor er minder verspreiding van infectieziektes was en er tevens minder 

ongevallen plaatsvonden. Dit weten we echter niet zeker. Een analyse zou nodig zijn om dit met 

zekerheid vast te stellen. Hoe dan ook was 2020 een atypisch jaar en is het lastig om conclusies te 

verbinden aan de aantallen. Vaststaat dat het centrum nog steeds een belangrijkere functie bekleedt 

in de regio. 

 

 

Patiëntbezoeken per jaar  

 
Aantal patiënt bezoeken aan Community Health Centre Dhadagaun per jaar (exclusief patiënten op kampen). Nepalese Maand Poush-
Mangsir 
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Stichting Zorg voor Nepal 

Missie 

Het is onze missie om zoveel mogelijk plaatselijke hulpverleners te ondersteunen bij het beschikbaar 
stellen van basisgezondheidszorg. Dit doen wij in gebieden waar de toegang tot deze 
gezondheidszorg niet vanzelfsprekend is. De keuze voor Nepal is met name bepaald door drie 
belangrijke factoren die de toegang tot goede basisgezondheidszorg hinderen: 

● De moeizame infrastructuur vanwege het unieke landschap en de ligging; 
● De armoede; 
● Gebrek aan continuïteit van geleverde zorg. 

 

Visie 

Het recht op gezondheid is een mensenrecht. In Nederland is toegang tot gezondheidszorg 
vanzelfsprekend. Ben je ziek of gewond, dan ga je naar de huisarts of naar het ziekenhuis. In grote 
delen van de wereld is dit echter niet mogelijk, omdat de voorzieningen niet beschikbaar zijn. De 
stichting Zorg voor Nepal vindt dat iedereen toegang zou moeten hebben tot basisgezondheidzorg. 

 

Statutaire doelstelling 

Zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten, heeft de stichting ten doel: “Het ondersteunen en 
optimaliseren van diensten op het gebied van basisgezondheidszorg aan individuen die minder 
toegang hebben tot gezondheidsvoorzieningen in Nepal, en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords.” 

Kernwaarden van de stichting 

Als stichting willen wij een brug kunnen slaan tussen donateurs en hulpbehoevenden van 
basisgezondheidszorg. Daarnaast ziet de stichting het als belangrijkste taak om de ontvangen 
donaties en andere middelen zodanig in te zetten dat optimaal aan de visie en missie wordt voldaan. 
Een donateur wil dat zijn donatie zo goed mogelijk wordt ingezet en een hulpbehoevende wil 
passende hulp ontvangen. Wij zetten ons in om beide belangen te behartigen. In de functie van 
“bruggenbouwer” is een grote mate van betrouwbaarheid en openheid cruciaal. Het bestuur streeft 
ernaar dit te waarborgen door weloverwogen keuzes te maken ten behoeve van de doelgroep 
(Nepal) en deze keuzes te verantwoorden naar alle belanghebbenden. Dit resulteert in de volgende 
kernwaarden: 

● Nabijheid op afstand / verregaande betrokkenheid; 
● Transparantie; 
● Integriteit; 
● Doelgerichtheid. 

Bestuursleden 

Het bestuur van de stichting bestond anno 2020 uit vier leden met  een achtergrond in gezondheidszorg 

of organisatie.

 

           Konstantin Prekpalaj 
Voorzittter 

 

 Melanie Aveloo 
Secretaris 

 

 Simone Kleijn 
Penningmeester 

 

 Martine  Brendel 
Algemeen Bestuurslid 
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Terugblik 2020 
 
Corona in Nepal, Dhadagaun en omliggende dorpen 
Tot 23-11-2020 waren er 222.287 besmettingen in Nepal bevestigd d.m.v. PCR-test. De 
dichtbevolkte hoofdstad Kathmandu kende het hoogste aantal gevallen. Het aantal 
besmettingen is waarschijnlijk een onderschatting omdat burgers voor een COVID-test 2000 
NPR moesten betalen (dit is ongeveer het bedrag voor één zak rijst voor één maand per 
gezin). In het district Kavrepalanchok waar het bergdorpje Dhadagaun en het Community 
Health Centre zich bevindt, zijn er tot 23-11-2020 in totaal 2.999 besmettingen (middels 
PCR-test) bevestigd en waren er 23 doden te betreuren.1 
Door regelmatig contact te houden met de medewerkers van het gezondheidscentrum, 
wordt het bestuur van Stichting Zorg voor Nepal op de hoogte gehouden van de plaatselijke 
situatie. In 2020 was er geen sprake van een abnormale piek in gevallen met 
luchtwegklachten ten opzichte van voorgaande jaren. Zeker is dat zich in ieder geval geen 
ernstige gevallen hebben voorgedaan. Mogelijk is dit het gevolg van de lockdown, die ervoor 
zorgde dat er geen verkeer mogelijk was van en naar de hoofdstad. Daarnaast zijn de 
bewoners van Dhadagaun landbouwers, die hun werk konden voortzetten en zichzelf 
konden voorzien van voedsel, waardoor de economische gevolgen van de lockdown voor de 
dorpsbewoners beperkt bleven. 
Er is een richtlijn ontwikkeld hoe om te gaan met patiënten met symptomen die kunnen 
duiden op COVID-19 en er werden afgelopen jaar regelmatig online-trainingen gegeven aan 
medewerkers en vrijwilligers van het centrum. 
Als gevolg van corona is het, afgezien van het kinderkamp tijdens het werkbezoek in 
februari, in 2020 helaas niet mogelijk geweest om gezondheidskampen te houden. 

Doelstellingen 2020 

Aan het eind van 2019 heeft het bestuur zich een aantal doelen gesteld voor 2020. 
Hieronder een overzicht van deze doelen en een analyse in hoeverre ze zijn gerealiseerd. 
 

Fondsenwerving in Nederland  

Om als stichting meer te kunnen bereiken en bij te kunnen dragen aan het verbeteren van 
de zorg in het CHC Dhadagaun, was het doel om in 2020 een vijfde bestuurslid of adviseur 
aan te trekken, met als aandachtsgebieden fondsenwerving en social media. Door meer 
aandacht te besteden aan social media en verbetering van de website, kunnen we, nationaal 
en internationaal, onze naamsbekendheid vergroten en efficiënter donateurs werven en 
evenementen organiseren. Helaas hebben we in 2020 nog geen geschikte kandidaat kunnen 
vinden. Voor 2021 staat dit doel, het aantrekken van een vijfde bestuurslid, weer hoog op 
onze actielijst. 
Een ander doel in 2020 was het vinden van een nieuw evenement voor fondsenwerving, 
vergelijkbaar met de kerstmarkt op het Sint Michael College. Dit doel hebben we, als gevolg 
van de coronacrisis, niet kunnen realiseren. Wij hopen dat dit in 2021 wel mogelijk wordt. 

 
1 Government of Nepal Ministry of health and Population & World Health Organization Nepal; 2020 Provincial 

profiles Bagmati Province. 
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Nederland: Uitbreiding kennisnetwerk 

In 2019 hebben we contact gezocht met de organisatie Vrouwen voor Vrouwen, met 
expertise op het gebied van de behandeling van prolaps (baarmoederverzakkingen). Zij 
hebben ons geadviseerd en aangeboden om een training te geven aan medewerkers en 
vrijwilligers van het CHC. Deze training is van belang omdat in Nepal vaak onvoldoende 
kennis is over welke behandelwijze bij prolaps het meest effectief is. Helaas heeft de training 
niet kunnen plaatsvinden, als gevolg van de coronacrisis. Wij hopen dat dit in 2021 alsnog 
mogelijk zal zijn. Het is evenmin gelukt om in 2020 contacten te leggen met andere 
hulporganisaties, zoals we ons hadden voorgenomen. Dit blijft een aandachtspunt: wij 
kunnen van elkaar leren, en wederzijdse deelname aan elkaars trainingen levert grote 
meerwaarde op. 

Nepal: Lokale politiek / Community Board Committee van het Community Health Centre 

Dhadagaun 

Een goede samenwerking met de lokale overheid is van belang voor het CHC. Daarom had 
SZvN zich ten doel gesteld de contacten met de lokale bestuurders aan te halen en de 
mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Tijdens het werkbezoek hebben we een 
gesprek gevoerd met de lokale overheid. Het onderwerp was de oriëntatie op het opzetten 
van een ambulancedienst (zie hieronder). 
Het doel om een meeting van de Community Board Committee van het CHC bij te wonen 
tijdens het werkbezoek van 2020, is niet behaald omdat de Board in deze tijd niet officieel 
bijeen is gekomen. Wel is er contact geweest met diverse Boardmembers.             

Nepal: Dienstverlening ter plaatse 

We hadden ons voorgenomen om in 2020 verschillende stappen te zetten om de zorg naar 
een hogere standaard te tillen, met focus op de drie gebieden moeder- en kindzorg en 
gynaecologie, acute zorg en bestrijding infectieziektes. De coronacrisis heeft er helaas voor 
gezorgd dat we op dat gebied niet alles konden doen wat we van plan waren. Toch hebben 
we wel kleine stapjes kunnen zetten. 
 
Zo was het de bedoeling dat Kopila Tamang, die haar opleiding in 2020 heeft afgerond, in 
dienst zou treden van het CHC. Echter, door de lockdown heeft het verkrijgen van haar 
diploma vertraging opgelopen. Aan het einde van 2020 had zij haar diploma nog niet. Zij 
heeft aangegeven toch vast graag aan de slag te willen. Zij is einde 2020 als stagiaire bij het 
CHC begonnen. De stage is erop gericht haar kennis over algemene gezondheidszorg te 
vergroten. Daartoe volgt ze ook regelmatig online-trainingen bij Konstantin Prekpalaj. 
Daarnaast is zij d.m.v. een logboek bezig haar ervaring aan te kunnen tonen en verdiept zij 
zich ook zelf in de ziektebeelden waaruit richtlijnen kunnen worden opgesteld. 
Konstantin Prekpalaj en Melanie Aveloo hebben in 2020, samen met Prem Bahadur Tamang, 
gesprekken kunnen voeren met Kopila over de invulling van haar functie na indiensttreding. 
In 2021 worden deze gesprekken voortgezet. We gaan ervan uit dat zij dan haar licentie zal 
krijgen en daadwerkelijk in dienst zal treden. 
 
Ons voornemen om Kopila, samen met de gezondheidsvoorlichters, een training te laten 
volgen bij Vrouwen voor Vrouwen, is door de coronacrisis niet gerealiseerd: de training is 
door de lockdown niet doorgegaan. Wij hopen dat dit in 2021 wel mogelijk zal zijn. 
In februari 2020, tijdens ons werkbezoek, is een kinderkamp georganiseerd, waar 37 
patiënten gezien zijn. Daarna werd het organiseren van kampen door de coronacrisis 
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onmogelijk. Helaas is het doel, het organiseren van twee kinderkampen en een 
gynaecologisch kamp, niet gerealiseerd. Kopila Tamang zou als toekomstige ANM de rol 
krijgen van coördinator van de gezondheidskampen, zodat de kampen structureel kunnen 
worden aangeboden. Ook dat doel schuift logischerwijze door naar volgend jaar. 
 
Het doel om tijdens het werkbezoek een tweedaagse traumatologietraining te organiseren, 
is wel gerealiseerd. Dit jaar kwam onder andere reanimatie/ kinderreanimatie/ verstikking/ 
benadering acuut zieke patiënt/ triage bij meerdere ongevalsslachtoffers/ pijn op de 
borst/acute (buik)pijn aan bod. Grotendeels was dit een opfriscursus met enkele nieuwe 
onderwerpen. Wij geven deze training niet alleen voor personeel van het centrum, hij is ook 
toegankelijk voor andere zorgverleners uit de omgeving. Het was een zeer interactieve 
training waarbij veel vragen aan bod kwamen en goed werd meegedaan. 
 
Zoals eerder in dit jaarverslag vermeld, onderzoeken we de mogelijkheden om een 
ambulancedienst op te zetten en wij zijn van mening dat dit niet mogelijk is zonder 
samenwerking met en commitment van de lokale overheid. Er zijn namelijk verschillende 
aspecten aan de uitvoering van dit plan: het gaat niet alleen om de aanschaf van een 
voertuig, maar ook om voldoende gekwalificeerd personeel, opleiding, onderhoud, 
materialen. We hadden ons daarom voorgenomen om tijdens het werkbezoek in gesprek te 
gaan met betrokkenen en hebben dat ook gedaan. In februari heeft Konstantin Prekpalaj, 
samen met Prem Bahadur Tamang, de vicevoorzitter van het centrum, Bikiram Bahadur 
Tamang, en Basu (zoon van Mohan en vrijwilliger voor het centrum), een gesprek gevoerd 
op het gemeentehuis. Onder meer de burgemeester, een aantal lokale bestuurders en een 
adviseur namen deel aan dit gesprek, waarin de mogelijkheden voor het opzetten van een 
ambulancedienst zijn besproken. Konstantin heeft duidelijk gemaakt dat een ambulance erg 
belangrijk is voor Dhadagaun en omliggende dorpen, maar dat dit alleen gerealiseerd kan 
worden in samenwerking met de plaatselijke overheid. De aanwezigen zagen het belang in 
van het opzetten van een ambulanceservice, en er zijn afspraken gemaakt voor een plan van 
aanpak. Door de coronacrisis heeft de uitvoering hiervan helaas vertraging opgelopen. Wij 
hopen dat we in 2021 de besproken stappen kunnen zetten om tot een goede 
ambulancedienst te komen. 
 
Het doel om een goede internetverbinding te verkrijgen voor het CHC, is in 2020 
gerealiseerd. 

 Werkbezoek 16 februari t/m 29 februari 2020 

 

Het werkbezoek werd in 2020 afgelegd door de bestuursleden Konstantin Prekpalaj en 
Melanie Aveloo. Bij aanvang van de reis meldde de Nepalese overheid haar eerste positief 
gemelde COVID-patiënt en dat deze in quarantaine lag in het ziekenhuis. Omdat het één 
gerapporteerd geval betrof en deze zich ver buiten het dorp bevond, zagen de bestuursleden 
het virus nog niet als een dreiging en werd het werkbezoek voortgezet. Het was erg fijn om 
de medewerkers weer te ontmoeten. Het waren twee fijne, volgeplande weken, waarbij we 
een kinderkamp hebben gehouden, een training acute geneeskunde verzorgden, de 
administratie controleerden en verschillende gesprekken voerden. Het centrum draait goed. 
Wij controleerden, zoals elk jaar, de financiën en hebben geen bijzonderheden gevonden. De 
traumatraining was een groot succes en werd, zoals elk jaar, bezocht door hulpverleners uit 
de regio (zie ook hierboven). Een hoogtepunt was het gesprek dat we gevoerd hebben met 
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de lokale overheid over de mogelijkheid om een ambulanceservice op te zetten (zie ook 
hierboven). 
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Blik op 2021 
 

De verwachting is dat de coronapandemie in ieder geval voor een deel van 2021 nog van 
invloed zal zijn. Het is van belang dat het CHC daar zoveel mogelijk op voorbereid is. Daarom 
hebben we er aan het einde van 2020 voor gezorgd, dat het CHC voorzien is van voldoende 
beschermingsmiddelen. Daarnaast werd er een protocol geschreven hoe om te gaan met 
patiënten met symptomen die zouden kunnen duiden op een besmetting met het 
coronavirus. Ook werden er op dit vlak online-trainingen verzorgd aan de medewerkers van 
het CHC. In 2021 zullen we vanwege de reisbeperkingen geen werkbezoek kunnen afleggen 
aan Dhadagaun. Dat is erg jammer, want dit betekent dat we geen mogelijkheid hebben om 
de medewerkers fysiek te ontmoeten en spreken. Ook zullen we geen traumatraining 
kunnen geven. 
Het is moeilijk te voorspellen hoe het jaar 2021 er precies uit zal zien, maar voor zover 
mogelijk zullen wij ons inzetten voor het versterken van de communicatie met het personeel 
en de Committee Board van het CHC en lokale partners, en het verbeteren van 
gezondheidsdiensten en de zorg. De nadruk ligt wat betreft de zorg op drie aspecten: 
moeder- en kindzorg, acute zorg en de bestrijding van infectieziektes. Het ondersteunen en 
daarmee behouden van het Community Health Centre Dhadagaun is van essentieel belang 
voor de omgeving rondom Dhadagaun, zoals ook blijkt uit de patiëntenaantallen. 

Financiële ontwikkelingen 

Het Community Health Centre wordt momenteel vrijwel volledig ondersteund door stichting 
Zorg voor Nepal. Een jaar ondersteuning kost komend jaar (begroot) €8841,-. 
Wij zien een noodzaak ook andere invalshoeken te bekijken en lokale samenwerkingen uit te 
breiden. Enerzijds met de overheid qua budgetten voor medicatie en verbandmiddelen. 
Anderzijds met ziekenhuizen met betrekking tot gezondheidskampen omdat deze soms ook 
beschikken over een budget voor ‘Community Health’. Dit zou ook de samenwerking tussen 
het centrum en het desbetreffende ziekenhuis kunnen bevorderen, wat tevens andere 
mogelijkheden schept (stages, betere continuïteit bij verwijzingen en mogelijk 
laagdrempeliger consulteren specialisten). 
 

Operationele ontwikkelingen 

Zoals vorig jaar reeds gemeld, is er grote behoefte aan een tweede werknemer die de zorg 
kan overnemen als de CMA om een of andere reden mocht uitvallen. Kopila Tamang, die 
naar verwachting in dienst zal kunnen treden van het CHC, heeft daarnaast ook specifieke 
kennis op het gebied van vrouwen en kinderen. 

Donaties 

Op het gebied van donaties zijn drie belangrijke trends te bespeuren: 
● Profilering op social media wordt steeds belangrijker.  
● Instellingen in de publieke en private sector gaan steeds meer op zoek naar 

mogelijkheden om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, als een 
manier om zichzelf te profileren.  

● Evenementen zijn, los van de coronacrisis, steeds meer een goede bron van 
inkomsten voor goede doelen. 
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Naast de donateurs zijn we ook op zoek naar andere vormen van fondsenwerving, 
vergelijkbaar met het Sint Michaël College. Wij zullen er de komende tijd over nadenken hoe 
wij kunnen inspelen op deze trends. 
Naast bovenstaande blijft het contact met onze structurele donateurs belangrijk. Door de 
kleinschaligheid kunnen wij in contact blijven met onze donateurs. Met de nieuwsbrieven 
proberen wij de donateurs zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
ter plaatse. Wij hopen dat de directe wijze van hulp bieden met goede verantwoording van 
de besteding van donaties onze donateurs motiveert om aan onze stichting en het doel 
verbonden te blijven. 

Internationale naamsbekendheid Stichting Zorg voor Nepal 

In het verleden hebben wij al contact gelegd met internationale organisaties en ziekenhuizen 
in de omgeving om de lokale samenwerking te verbeteren. In 2021 gaan wij mogelijkheden 
onderzoeken om onze naamsbekendheid in het Engels te verbeteren. 

Doelstellingen 2021 

Stichting Zorg voor Nepal bestaat in juni 2021 zes jaar. In die zes jaar hebben wij goede 
ontwikkelingen doorgemaakt en zijn wij ons steeds bewuster geworden van wie wij zijn en 
wat wij als stichting willen bereiken. We zijn erin geslaagd een netwerk van 
samenwerkingspartners op te bouwen, en hebben een vaste basis aan structurele 
donateurs, die wij erg dankbaar zijn. In 2021 willen wij ons netwerk van donateurs verder 
uitbouwen, en blijven zoeken naar mogelijkheden om zo efficiënt en duurzaam mogelijk de 
zorgstandaard te verhogen en daarin de maximale impact te bereiken. 
 

Nederland: Communicatie 
In ons conceptbeleidsplan 2021-2024 hebben we aangegeven dat we ‘Nepal naar Nederland 

willen halen om mensen te enthousiasmeren voor de activiteiten van de hulpverleners  van 

Dhadagaun en omgeving en ze zo blijvend te verbinden aan de stichting.’ We willen dit doen door 

het werk van de medewerkers van het CHC zichtbaarder te maken voor geïnteresseerden, waaronder 

potentiële donateurs. Voor 2021 behoren daar concreet de volgende doelen bij: 

● Aantrekken van een nieuw bestuurslid of adviseur ten aanzien van social media. 
● Het uitwerken van een strategie voor communicatie en omgang met sociale media. 
● Zoeken naar een samenwerkingspartner of evenement voor fondsenwerving 

 

Nederland: uitbreiden expertise 
● De bestuursleden van SZvN hebben expertise op verschillende vlakken. Sommigen op 

het gebied van gezondheidszorg, anderen meer op het gebied van organisatie en 
beleid. Daarnaast wordt SZvN ondersteund door enkele adviesraadsleden die 
incidenteel meedenken of meehelpen. In 2021 willen we dit versterken door het 
vormen van een sterke adviesraad met een duidelijke functie en rol. Daartoe zullen 
wij de komende tijd aan de slag gaan om de gewenste expertise in kaart te brengen. 
 

Nederland: Uitbreiding kennisnetwerk 

● Contact leggen met andere Nederlandse stichtingen die Health Centres in Nepal 
ondersteunen om van elkaar te leren en ‘best practices’ over te nemen. 
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Nepal: COVID-19 
Eind 2020 is duidelijk dat de coronapandemie nog niet voorbij is, en ook zijn weerslag zal 
hebben op in ieder geval een deel van 2021. Zoals hierboven al aangegeven, zijn we erin 
geslaagd het CHC te voorzien van een aantal beschermingsmiddelen, hebben we een 
protocol opgesteld en verzorgt Konstantin Prekpalaj onlinetrainingen aan de medewerkers 
van het CHC over hoe om te gaan met patiënten die mogelijk besmet zijn met COVID-19.  

● In 2021 zullen we een saturatiemeter naar Nepal sturen, een apparaat dat de 
ademhaling, hartfrequentie en saturatie van patiënten op afstand kan meten, dus 
zonder fysiek contact. Dit is gezien de besmettelijkheid van het coronavirus van groot 
belang. 

● Zoals hierboven aangegeven, zal een werkbezoek door de reisbeperkingen niet 
mogelijk zijn. Het is daarom extra van belang dat we, ook op afstand, goed contact 
blijven onderhouden met de medewerkers van het CHC. 

 
Nepal: Lokale politiek / Committee Board Community Health Centre Dhadagaun 

● Verder uitbouwen contacten met de lokale bestuurders van de regio, om 
mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. 

● Bij de vergaderingen van de Committee Board van het Community Health Centre 
Dhadagaun aanwezig zijn (via Skype) om belangen goed op elkaar af te stemmen.  

 

Nepal: Dienstverlening ter plaatse 
● Met onze adviesraadleden/deskundigen kijken naar mogelijkheden om de zorg naar 

een hogere standaard te tillen. Onze focus ligt daarbij op drie gebieden: moeder- en 
kindzorg en gynaecologie, acute zorg en bestrijding infectieziektes.  

● Het aannemen van Kopila Tamang als ANM voor het CHC en met haar en de CMA 
afspraken maken over de invulling van haar functie. 

● Organiseren dat de ANM en de gezondheidsvoorlichtster (indien mogelijk) de training 
in de behandeling van prolaps volgen bij Vrouwen voor Vrouwen. 

● Financieren / organiseren van twee kindergeneeskundekampen en maximaal één 
gynaecologische kamp. 

● Samen met de ANM zullen wij haar rol verder uitwerken en zal zij zich voorbereiden 
op haar rol als coördinator voor de kinder- en gynaecologische kampen, zodat de 
kampen na corona structureel kunnen worden aangeboden. 

● Verder oriënteren op de mogelijkheden om, in samenwerking met lokale partners, 
een ambulanceservice op te zetten voor (de regio) Dhadagaun. 
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Financieel jaarverslag Stichting Zorg voor Nepal 2020 
 

In dit tweede deel van het jaarverslag leggen we verantwoording af over de financiën over het 

jaar 2020. 

Daarnaast zullen we uitleg geven over de inkomsten en uitgaven van 2020 van het CHC 

Dhadagaun.  

Alle bedragen, zowel in euro’s als in Nepalese Roepies (NPR) zijn afgerond. 

 

Balans 

  

Bezit en schulden 

 

Bezit SZvN 01-01-2020 31-12-2020 

Bankrekening  

In kas 

€ 17.591,- 

€ 134,- 

€ 22.239,- 

€ 0,- 

 

Schulden SZvN 01-01-2020 31-12-2020 

 € 0,- € 0,-www 

 

 

Toelichting op de baten en lasten van Stichting Zorg voor Nepal 

 

Baten 

 

Baten  SZvN  €10776,- 

● Ontvangen op rekening SZvN 
                          Donaties  

● Particulier €3990,- 
● Eenmalig €460,- 
● Structureel €3530,- 

● Organisaties €6652,- 
Verkoop producten kerstmarkt 2019    

● Ontvangen rente  

€10776,- 

€10642,- 

 

 

 

 

€ 134,- 

€ 0,- 

 

De baten bestonden in 2020 uit donaties en opbrengsten uit verkoop van producten. 

● Structurele donaties van particulieren 
Deze werden door de donateurs maandelijks, twee- of éénmaal per jaar gedaan. Deze 

laatsten hebben dan ook in de voorgaande jaren gedoneerd. 

● Eenmalige donaties van particulieren 
Deze kwamen van donateurs die in 2020 voor het eerst doneerden.  

● Donaties van organisaties 
De door het St. Michaël College georganiseerde kerstmarkt van 2019 heeft €5152,- 

opgebracht. Dit bedrag is in 2020 naar de SZvN-rekening overgemaakt. 
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Net als voorgaande drie jaar heeft de Stichting Middelbusker-Stevens weer een grote 

donatie gedaan. 

● Opbrengst verkoop producten 
Tijdens de kerstmarkt van 2019 hebben we diverse producten verkocht, zoals 

Tibetaanse gebedsvlaggen, Nepalese tasjes en “wensen voor Nepal”. De opbrengst van 

€134,- was op 1 januari 2020 in kas en is op de SZvN-bankrekening gestort. 

● Rente 
Er is geen rente ontvangen op de rekening van SZvN.   

 

Lasten 

 

Lasten SZvN                                        Begroot 

€8926,- 

Werkelijke uitgaven 

€6127,- 

● Overboekingen naar CHC-rekening/ 
rekening ANM 

● Pinopnames in Nepal  
● Aanschaf materialen voor CHC Dhadagaun 

● Medische hulpmiddelen  
● Kantoorartikelen  

● Onvoorziene kosten  

€7564,- 

 

€0,- 

€622- 

€582,- 

€40,- 

€500,- 

€4085,- 

 

€624,- 

€1163,- 

€1121,- 

€42,- 

€0,- 

Overheadkosten SZvN  4,2%   

● Bankkosten                                                       
● Zakelijke rekening                    
● Bankpas                                     
● Internetbankieren                    
● OUR-overboekingen                

● Website kosten   
● Transportkosten materiaal 

€140,- 

€64,- 

€20,- 

€36,- 

€20,- 

€100,- 

€0,- 

€ 144,- 

 

 

€99,-  

 

 

€12,- 

  

 

De lasten bestonden in 2020 uit vier delen.  

● Overboekingen naar het CHC Dhadagaun 
SZvN heeft in 2020 vier overboekingen gedaan naar de bankrekening van het CHC 

Dhadagaun en één overboeking naar de rekening van Kopila Tamang (de ANM) als 

stagevergoeding.  

Bij deze overboekingen was de laagste gerekende wisselkoers €1,-:132 NPR, de 

hoogste €1,-:143 NPR. 

● Gepind van SZvN-rekening in Nepal  
Daarnaast is er tijdens de werkreis van 2020 drie keer van de SZvN-bankrekening 

gepind in Nepal. Deze bedragen zijn diezelfde reis uitgegeven ten behoeve van het 

CHC: aan een kindergezondheidskamp, traumatologie training aan zorgprofessionals, 

medicatie en transportkosten. Deze uitgaven worden weergegeven bij de uitgaven 

door het CHC. 

● Aanschaf materialen voor het CHC Dhadagaun 
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In Nederland hebben we medische materialen en kantoorartikelen gekocht voor het 

CHC. Deze zijn meegenomen bij de werkreis of opgestuurd met de post. Het gaat dan 

om vijf traumarugtassen, tien Sam Splints, vijf Tourniquets, tien Stiff Necks, twee 

cartridges voor de printer in het CHC, maar ook twee thermometers, medische 

mondkapjes en een hartslag-/saturatiemeter in het kader van zorg aan COVID-19-

patiënten. Deze producten zijn niet in Nepal aan te schaffen, daar aanzienlijk duurder 

of van minder goede kwaliteit.  

● Overheadkosten van SZvN 
De (Rabobank-)bankkosten bestonden uit kosten voor het houden van een zakelijke  

bankrekening, bankpas, internetbankieren en kosten voor de internationale  

overboekingen. Het “Verenigings Voordeel” van de Rabobank bedroeg € 94,-. Met  

name bij de internationale overboekingen en de pinkosten in Nepal heeft dit veel 

kosten bespaard. 

De kosten voor de KeurigOnline-website waren voor het houden van de domeinnaam 

 en het internetpakket.  

Verder zijn er, éénmalig, kosten geweest voor het verzenden van een postpakket  

met materiaal voor het CHC. 

Het percentage overheadkosten was 4,2%. Hiermee voldoen we ruim aan de eis voor  

de ANBI-status-eis om tenminste 90% van onze uitgaven te besteden aan “het  

algemeen nut”.  

● Er zijn in 2020 geen onvoorziene kosten geweest voor SZvN. 
 

 
 

 

Overschot (baten €10.776,- – lasten €6127,-)   €4649,- 
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Toelichting op de inkomsten en uitgaven van CHC Dhadagaun  

In dit hoofdstuk beschrijven we waaraan de financiële steun van SZvN aan het CHC besteed 

is. Als SZvN zijn wij geen “eigenaar” van het CHC. In die zin zijn wij niet verantwoordelijk voor 

de uiteindelijke bestedingen zoals die door het CHC gedaan worden en leggen wij geen 

verantwoording af over de financiën van de gezondheidspost. Officieel wordt het CHC geleid 

door een gemeenschapsraad, de Community Board Committee. Zij zijn verantwoordelijk 

voor de financiën en moeten ook verantwoording afleggen aan fiscale instanties in Nepal. 

Daarnaast wordt er verantwoording aan SZvN afgelegd door inzage in de financiën.  

We vinden het wel belangrijk dat de donaties van onze donateurs op een verantwoorde wijze 

besteed worden. Daarom controleren we of de uitgaven (bonnen) overeenkomen met de door 

ons overgemaakte bedragen en de afschrijvingen van de Nepalese CHC-bankrekening. 

Vanwege de lockdown hebben we, bij schrijven van dit jaarverslag, de CHC-bankrekening nog 

niet ingezien. Daardoor kon dit gedeelte van de financiën nog niet nagekeken worden. Op een 

later moment zullen we dit alsnog doen. De uitgaven (aan de hand van de bonnen) zijn wel 

gecontroleerd.   

Deze gegevens gebruiken we ook voor onze begroting voor het volgende jaar. En we helpen 

de medewerkers en de Community Board Committee van het CHC beter inzicht en overzicht 

te verkrijgen in de inkomsten en uitgaven van de gezondheidspost. 

 

In Nepal wordt de maankalender gebruikt: het Nepalese nieuwjaar begint half april en Nepal 

loopt 56 jaar, acht maanden en zestien dagen voor op de westerse jaartelling. 

In dit jaarverslag beslaat de financiële CHC-administratie 1 magh 2076 t/m 29 poush 2077 (15 

januari 2020 t/m 13 januari 2021). 

 

Inkomsten CHC Dhadagaun 

Inkomsten CHC Dhadagaun (van SZvN) 641.140 NPR 

Ontvangen van SZvN  

● Overboekingen naar CHC-bankrekening 
● Overboeking naar ANM-bankrekening 
● Gepind in Nepal voor uitgaven CHC Dhadagaun 

 

551.650 NPR 

14.490 NPR 

75.000 NPR 

 

SZvN heeft vier overboekingen gedaan naar de Nepal-Investment-Bank-rekening van het CHC 

Dhadagaun.  

De voorzitter van SZvN bespreekt voorafgaand aan de overboeking met de CMA de uitgaven 

van de voorgaande drie maanden. Naar aanleiding daarvan wordt de hoogte van het over te 

maken bedrag bepaald. Op deze manier wordt niet (veel) meer geld dan noodzakelijk is 

overgemaakt naar de CHC-bankrekening. 

Daarnaast is een bedrag als stagevergoeding naar de bankrekening van de ANM overgemaakt.   

En tijdens de werkreis naar Nepal in 2020 is in totaal 75.000 NPR gepind. Dit is tijdens de reis 

besteed aan o.a. het kindergezondheidskamp en de traumatologie-training. 
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Uitgaven   

Uitgaven door/ t.b.v. CHC Dhadagaun Begroot 

970.660 NPR 

Werkelijke 

uitgaven 

762.282 NPR  

● Salarissen CHC-medewerkers   
● Stagevergoeding ANM Kopila Tamang 
● Dashainbonus   

357.600 NPR  

0 NPR 

29.800 NPR 

285.600 NPR 

14.000 NPR 

23.800 NPR 

● Medicatie/ medische hulpmiddelen  174.000 NPR 240.833 NPR 

● Medicatietransport  12.000 NPR 10.230 NPR 

● Gezondheidskampen   
● Kinderkamp (2x) 
● Gynaecologiekamp (1X) 
● Oogkampen (2x) 

59.500 NPR        

40.000NPR 

14.500NPR 

5000NPR 

20.025 NPR 

20.025 NPR 

0 NPR 

0 NPR 

● “Overige” kosten 6.000 NPR 6.059 NPR 

● Kosten licentie-vernieuwing 20.000 NPR 35.000 NPR 

● Elektriciteit  
● Elektriciteitsmeter  

360 NPR 

10.000 NPR 

0 NPR 

13.000 NPR 

● Internet  
● Kosten internet toren/ aanleg bedrading 

24.000 NPR 

63.500 NPR 

0 NPR 

15.000 NPR 

● Facilitaire kosten traumatologie training 17.500 NPR 16.235 NPR 

● Opleiding ANM 56.400 NPR 70.000 NPR 

● Transportkosten voor materiaal  5.000 NPR 5.000 NPR 

● CHC-bankrekening kosten 2.000 NPR            NPR* 

● Kosten communicatiemiddelen CHC-medewerkers 6.000 NPR 0 NPR 

● Onderhoudskosten CHC 63.500 NPR 3.000 NPR 

● Onvoorziene kosten CHC 63.500 NPR 0 NPR 

● Ambulance            0 NPR 4.500 NPR 

* Bij schrijven van dit jaarverslag waren de CHC-bankrekeninggegevens nog niet beschikbaar 

 

Het totaalbedrag van de bonnen/ uitgaven van de CHC in 2020 is 762.282 NPR. Dit bedrag is 

inclusief de uitgaven die tijdens de werkreis gedaan zijn, dus van de gepinde 75.000 NPR, en 

de stagevergoeding voor de ANM.    

Hieronder worden de verschillende kostenposten en eventuele bijzonderheden beschreven. 

Sommige van deze kostenposten zijn maandelijks, andere één keer per jaar, of eenmalig. 

Verschillen in begrote bedragen en werkelijke uitgaven worden beschreven.  

● Salarissen 
Dit zijn de salarissen van de medewerkers van het CHC. Het totaalbedrag is lager dan 
begroot. Dit komt omdat de ANM niet, zoals de verwachting was, per juli 2020 in dienst 
zou treden van het CHC. Zij heeft voor vier maanden in 2020 een stagevergoeding 
gekregen.  
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● Dashainbonus 

De medewerkers krijgen één keer per jaar, in oktober, de dashainbonus. Dit is een 

festivalbonus van een maandsalaris, vergelijkbaar met onze eindejaarsuitkering/ 13e 

maand. Het totaalbedrag is lager dan begroot, omdat de ANM nog niet in dienst van het 

CHC was en geen dashainbonus heeft gekregen. 

● Medicatie/ medische hulpmiddelen 
Afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid medicatie en medische hulpmiddelen (zoals 

infuusnaalden, infusievloeistoffen, etc.), koopt de CMA nieuwe in. Hierbij zitten ook de 

kosten voor medicijnen die specifiek ingekocht zijn voor het kinderkamp. Die zijn dan ook 

betaald van de in Nepal gepinde bedragen. 

Deze uitgaven zijn hoger dan begroot. Dit komt door het inkopen van PPE (Personal 

Protective Equipment) i.v.m. COVID-19. 

● Medicatietransport 
De medicatie en medische hulpmiddelen moeten worden gekocht in Bhaktapur of 

Kathmandu. Deze transportkosten bedragen normaal gesproken 1000 NPR per keer. Het 

totaalbedrag was iets lager dan begroot.  

● Gezondheidskampen 
In 2020 is één gezondheidskamp georganiseerd: het kinderkamp tijdens de werkreis. Later 

in het jaar konden geen gezondheidskampen meer georganiseerd worden vanwege 

COVID-19 en lockdowns in de Kathmanduvallei en omgeving.  

● Kinderkampen De kosten bestonden uit kosten voor artsen/assistenten, 
apothekersassistent, transportkosten van de medewerkers, vergoeding aan drie 
vrijwilligers en lunchkosten. De kosten voor dit gezondheidskamp zijn betaald van 
de in Nepal gepinde bedragen. 

● Gynaecologiekamp Vanwege de COVID-19-pandemie kon er helaas geen 
gynaecologisch kamp plaatsvinden. 

● Oogkampen YES heeft in 2020 geen oogkampen georganiseerd in Dhadagaun. Hier 
zijn dus geen kosten voor geweest. 

● Overige kosten 
De overige kosten bestaan uit kleine, praktische uitgaven, zoals thee/koffie en 

kantoorartikelen.  

● Kosten licentie-vernieuwing 
In 2020 moesten er licentie-vernieuwingen worden aangevraagd. Dit gebeurt in Nepal altijd 

met terugwerkende kracht. Voor twee licentie-vernieuwingen zijn de bedragen in 2019 al 

overgeboekt naar de CHC-bankrekening. Vanwege de uitbraak van COVID-19 en daarbij de 

lockdown in Nepal, zijn de aanvragen helaas nog niet afgerond. De verwachting is dat dit in 

de loop van 2021 zal gebeuren. 

● Elektriciteit 
Eind 2020 is er een officiële elektriciteitsaansluiting aangelegd in het CHC. Daarom zijn er 

nog geen maandelijkse elektriciteitskosten geweest in 2020. 

● Elektriciteitsmeterkast 
Eind 2020 is er een officiële elektriciteitsaansluiting aangelegd in het CHC. Hiervoor was al 

in 2019 een bedrag overgemaakt door SZvN.  

● Internetaansluiting/-bedrading 
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Eind 2020 is er een internetverbinding aangelegd voor de CHC. Er zijn nog geen 

maandelijkse kosten voor het internet in rekening gebracht. 

● Facilitaire kosten traumatologie training 
Tijdens de werkreis van 2020 is er weer een tweedaagse traumatologietraining gegeven 

aan de medewerkers van het CHC Dhadagaun en omliggende gezondheidsposten. De vijf 

aanwezige gezondheidsmedewerkers kregen een reiskostenvergoeding. Drie personen 

kregen een vrijwilligersvergoeding. De aanwezige deelnemers kregen een lunch en 

drinken aangeboden. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor schriften en pennen. Alle 

uitgaven voor de traumatologietraining zijn betaald van de in Nepal gepinde bedragen. 

● ANM-opleiding 
In 2020 is er door het CHC een uitbetaling gedaan aan de ANM, voor de huurkosten van 

haar woning. Dit bedrag van 70.000 NPR was door SZvN in 2019 al overgemaakt naar de 

CHC-rekening. Daarmee is er niks uitgegeven van het begrote bedrag van 56.400 NPR. 

Daarnaast is er in 2019 door SZvN 38.000 NPR overgemaakt voor Engelse lessen. Deze zijn 

nog niet gevolgd door de ANM, vanwege de lockdown. Dit bedrag staat nog gereserveerd 

op de rekening.  

● Transportkosten voor materiaal 
De in Nederland aangeschafte medische hulpmiddelen en trainingsmateriaal moesten 

getransporteerd worden van Kathmandu naar Dhadagaun. Hiervoor is een kleine taxibus 

gehuurd. Dit bedrag is betaald van de in Nepal gepinde bedragen. 

● NIB-bankrekening kosten 
De Nepal Investment Bank brengt kosten in rekening voor de belastingdienst en 

(ontvangst van) internationale overboekingen. Zoals hierboven al beschreven, hebben we 

vanwege de lockdown in Nepal, nog niet de bankafschriften kunnen inzien. Hierdoor 

weten we ook nog niet precies wat de bankkosten zijn geweest. 

● Kosten communicatiemiddelen CHC-medewerkers 
Deze kostenpost werd in 2020 ingesteld zodat de CMA, de leidinggevende van het CHC, 

telefoonkaarten kon kopen. Hiermee zou hij kunnen bellen met het bestuur van SZvN. Het 

was bedoeld als tijdelijke vergoeding van de telefoonkosten, tot er een internetverbinding 

was aangelegd, waarna wifi gebruikt zou kunnen worden. Voor deze post zijn echter geen 

kosten gemaakt. 

● Onderhoudskosten CHC 
Het toilet bij het CHC moest gerepareerd worden, begin 2020. De totale uitgaven voor 

deze kostenpost waren aanzienlijk lager dan begroot. 

● Onvoorziene kosten CHC 
Er waren in 2020 geen onvoorziene kosten voor het CHC. 

● Ambulance 
Sinds 2019 wordt door SZvN, samen met de medewerkers van het CHC, de leden van de 

Community Board Committee en andere lokale partijen, onderzocht wat de mogelijkheden 

zijn om een ambulancedienst op te zetten. Hierbij moet onderzocht worden, naast de 

praktische uitvoering van de ambulancedienst, wat de aanschafkosten van een ambulance 

zouden zijn, kosten voor medisch materiaal voor in de ambulance, scholing van het 

ambulancepersoneel, salariskosten, onderhoudskosten, etc. Tijdens de werkreis van 2020 

heeft er met de burgermeester en andere lokale bestuurders een gesprek plaatsgevonden 

over het opzetten van de ambulancedienst. De haalbaarheid van het project is afhankelijk 
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van de mogelijkheid om hulpverleners in het gebied in te zetten in de ambulancedienst. En 

daarnaast van de financiële bijdragen van de lokale overheid. 

Er zijn in 2020 geen uitgaven geweest aan (kosten rond) de ambulancedienst. Het 

aangegeven bedrag is voor transportkosten naar het gesprek op het gemeentehuis. Dit 

bedrag is betaald van de in Nepal gepinde bedragen. 

 

Er lijkt een verschil te zitten tussen wat SZvN heeft bijgedragen aan het CHC en wat er is 

uitgegeven door het CHC. Dit verschil is echter te verklaren door de bedragen die in 2019 al 

overgemaakt zijn naar het CHC-bankrekening. Het gaat dan om de 70.000 NPR voor de ANM, 

35.000 NPR voor twee jaar licentie-vernieuwingen en 10.000 NPR voor de 

elektriciteitsmeterkast. Er blijft dan een verschil over van 6.142 NPR (€45,-).  

    

Begroting 2021 

 

De begroting hieronder is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel betreft de begroting voor 

de uitgaven van Stichting Zorg voor Nepal. Het tweede deel is bedoeld als richtlijn voor de 

financiële steun van SZvN aan het CHC Dhadagaun. Alle bedragen, zowel in euro’s als in NPR’s 

zijn afgerond. 

Begroting uitgaven SZvN €8841,- 

● Overboekingen naar CHC-bankrekening 
● Onvoorziene kosten  

€8101,- 

€500,- 

● Bankkosten 
● Zakelijke rekening               €64,- 
● Bankpas                                 €20,-  
● Internetbankieren               €36,- 
● OUR-overboekingskosten  €20,-     

€ 140,- 

 

● Website kosten      € 100,- 

 

Toelichting op begroting Stichting Zorg voor Nepal 

● Overboekingen naar CHC-bankrekening 
We gaan ervan uit dat SZvN in 2021 weer vier overboekingen zal doen naar de CHC-

bankrekening. Het begrootte bedrag voor financiële steun aan het CHC is €8841,-/ 

1.093.660 NPR. 

● Onvoorziene kosten 
We begroten €500,- voor onvoorziene kosten voor SZvN. 

● Bankkosten 
Voor de stichting hebben we de vaste bankkosten voor de zakelijke rekening, bankpas en 

internetbankieren. Daarnaast zijn er kosten voor overboekingen. Een deel van de kosten 

valt onder het verenigingsvoordeel van de bank.  

● Website kosten 
Dit zijn de kosten voor KeurigOnline, voor het houden van de domeinnaam en het 

internetpakket. 
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● Vanwege de wereldwijde COVID-19-crisis gaat het bestuur van SZvN in 2021 niet naar Nepal 
op werkreis. Om die reden zullen ook geen materialen aangeschaft worden om mee te 
nemen naar Nepal.  

 
 
 

Begroting uitgaven door/ t.b.v. CHC Dhadagaun 1.093.660 NPR €8.101 ,- 

● Salarissen CHC-medewerkers (12x 40.800 NPR) 
● Dashainbonus  (1x 40.800 NPR)                    

489.600 NPR 

40.800 NPR  

€3.627,- 

€302,- 

● Medicatie/ medische hulpmiddelen  
(12x 20.833 NPR) 

250.000 NPR €1852,- 

● Medicatietransport (12x 1.000 NPR) 12.000 NPR €89,- 

● Gezondheidskampen     
● Kinderkampen (2x 20.000 NPR)  
● Oogkampen (1x 2.500 NPR)    
● Gynaecologische kampen (1x 15.000 NPR)  

57.500 NPR 

40.000 NPR 

2.500 NPR 

15.000 NPR 

€426,- 

€296,- 

€19,- 

€111,- 

● “Overige” kosten (12x 500 NPR) 6.000 NPR €44,- 

● Kosten licentie-vernieuwing  (1x 20.000 NPR) 20.000 NPR €148,- 

● Elektriciteit (12x 30 NPR) 360 NPR €3,- 

● Internet (12x 2.000 NPR) 24.000 NPR €178,- 

● (ANM-)opleiding  56.400 NPR €418,- 

● CHC-bankrekening kosten         2.000 NPR €15,- 

● Onderhoudskosten CHC  67.500 NPR €500,- 

● Onvoorziene kosten CHC 67.500 NPR €500,- 

● Ambulance 
● Facilitaire kosten traumatologie training 

0 NPR 

0 NPR 

€0,- 

€0,- 

 

Toelichting op begroting door/ t.b.v. CHC Dhadagaun 

Om een idee te geven van wat zorg in Nepal kost, zijn de bedragen per kostenpost in zowel 

NPR’s als in euro’s aangegeven. Hierbij is de gemiddelde wisselkoers van 2020 aangehouden: 

€1,- = 135 NPR.  

● Salarissen  
In het begrote bedrag voor de salarissen van de CHC-medewerkers is, vanwege de inflatie, 

een bedrag voor salarisverhoging meegerekend. De precieze hoogte is bij schrijven van dit 

jaarverslag nog niet bekend. Dit wordt officieel bepaald door de Community Board 

Committee.   

Daarnaast is in het salarisbedrag ook het salaris voor de ANM, Kopila Tamang, 

meegerekend. De verwachting was dat zij per juli 2020 in dienst zou treden als ANM. 

Echter i.v.m. vertraging in haar diploma-uitreiking/ COVID-19, is dit niet gebeurd. We 

hopen dat ze per januari 2021 in dienst zal treden. 
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Ook haar salaris wordt vastgesteld door de Community Board Committee van het CHC. Dit 

salaris is bij schrijven van dit financieel jaarverslag nog niet vastgesteld.  

 

 

● Dashainbonus  
Ook in 2021 zullen de medewerkers in oktober weer de dashainbonus ontvangen. Dit is 

een maandsalaris van de medewerker. We gaan ervan uit dat de ANM in dienst is en dus 

ook een dashainbonus krijgt.    

● Medicatie/ medische hulpmiddelen  
Afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid medicatie en medische hulpmiddelen (zoals 

infuusnaalden, infusievloeistoffen, etc.), wordt er nieuwe ingekocht. Er zal extra geld 

overgemaakt worden voor het kopen van PPE i.v.m. de COVID-19-pandemie. Daarnaast zal 

er meer gynaecologische zorg gegeven worden als de ANM in dienst is. Dit zal automatisch 

meer kosten aan medicatie en medische hulpmiddelen met zich meebrengen. 

● Medicatietransport  
Medicatie zal maandelijks opgehaald worden uit Bhaktapur of Kathmandu.  

● Gezondheidskampen  
De COVID-19-pandemie zal ook in 2021 waarschijnlijk nog invloed hebben op de zorg en het 

kunnen organiseren van gezondheidskampen.  

● Gynaecologiekampen  
Gezien de eerder beschreven problematiek rond zorg aan vrouwen met prolapsen, 

waar eerst een structurele oplossing voor gevonden moet worden, verwachten we dat 

er maximaal één gynaecologisch kamp georganiseerd zal worden. 

De kosten zullen bestaan uit kosten voor een gynaecoloog, twee assistenten en 

vervoerskosten voor de personen.  

● Kinderkampen 
We gaan ervan uit dat er in 2021 twee kindergezondheidskampen georganiseerd zullen 

gaan worden. De kosten zullen bestaan uit kosten voor een kinderarts, assistenten en 

vervoerskosten van de personen. 

● Oogkamp 
Als er in 2021 in Dhadagaun een oogkamp georganiseerd zal worden door YES, zal 

SZvN, net als voorgaande jaren, een bijdrage voor de lunch voor de oogkamp-

medewerkers en vrijwilligers leveren.  

● Overige kosten  
De overige kosten bestaan uit kleine, praktische uitgaven, zoals thee/koffie, waskosten 

van hygiënedoeken, plastic tasjes, kantoorartikelen, etc.  

● Kosten licentie-vernieuwing  
De licentie-vernieuwingen worden in Nepal altijd met terugwerkende kracht aangevraagd. 

I.v.m. de lockdown/ COVID-19 is hier in 2020 vertraging bij opgelopen. Naar verwachting 

zullen de gedane aanvragen afgerond worden (geld hiervoor is al naar de CHC-rekening 

overgeboekt) en zal die van afgelopen jaar aangevraagd gaan worden. 

● Elektriciteit 
Eind 2020 is de elektriciteitsvoorziening aangelegd. We gaan ervan uit dat de maandelijks 

kosten per januari 2021 in rekening gebracht gaan worden. 

● Internet 
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Eind 2020 is er een internetverbinding voor het CHC en het dorp aangelegd. We gaan ervan 

uit dat de kosten rond de 2000 NPR per maand zullen zijn. 

 

 

● Facilitaire kosten traumatologie training 
Zoals hierboven al aangegeven, zal het bestuur van SZvN vanwege de COVID-19-pandemie, 

in 2021 niet naar Nepal reizen. Er zullen dan ook geen traumatologie-kosten zijn. Het doel 

is om online wel scholingen te geven aan verschillende gezondheidswerkers.  

● ANM-opleiding 
Van het totale bedrag dat voor haar opleiding gereserveerd was, is nog 94.400 NPR over. 

38.000 NPR is al naar de CHC-rekening overgeboekt. Het totaalbedrag is bedoeld voor 

Engelse lessen voor Kopila Tamang. Het geld dat (daarna) nog over is, kan besteed worden 

aan scholing/ trainingen voor de andere CHC-medewerkers.  

● CHC-bankrekening kosten 
Voor de kosten die de Nepal Investment Bank in rekening brengt. 

● Onderhoudskosten CHC 
Dit bedrag is begroot voor eventuele onderhoudskosten aan het gebouw van de 

gezondheidspost. 

● Onvoorziene kosten CHC 
Begroot voor eventuele onvoorziene uitgaven door het CHC. 

● Ambulance 
Zoals eerder in dit verslag al geschreven werd, zijn we, samen met de medewerkers en 
de Community Board Committee van het CHC Dhadagaun, aan het onderzoek wat de 
mogelijkheden zijn om een ambulancedienst op te zetten. De kosten voor bijvoorbeeld 
aanschaf van een ambulance, medisch materiaal voor in de ambulance, scholing van het 
ambulancepersoneel, salariskosten, onderhoudskosten, etc., zijn in het huidige stadium 
nog niet in te schatten. Dit hangt voor een groot deel samen met de organisatorische 
mogelijkheden en de vraag in hoeverre de Nepalese lokale overheid zal gaan meebetalen 
aan dit project. Omdat wij nog in een oriënterende fase zitten, is er nog geen 
duidelijkheid over exacte kosten en verdeling van uitgaven met (eventuele) partners. 
Ook voor 2021 verwachten wij nog niet dat er wordt overgegaan tot de implementatie 
van de dienst en daarom is er nog geen concreet bedrag begroot. Het is wel, naast een 
verwachte toename van de kosten van het CHC door het aannemen van een ANM als 
personeelslid, een van de redenen waarom wij een financiële reserve willen behouden. 

 
 
 
 


