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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Zorg voor Nepal (SZvN) van 2018. In dit verslag blikken wij 
terug op het afgelopen jaar en beschrijven wij de plannen voor de toekomst. 

Wij kijken terug op een succesvol jaar, waarin we erin geslaagd zijn een jonge vrouw uit de regio de 
mogelijkheid te bieden te starten met de opleiding tot Auxiliary Nurse and Midwife (ANM). Dankzij 
de giften van onze donateurs zijn we in staat deze opleiding voor haar te bekostigen. Na afronding 
van de opleiding zal zij aan de slag gaan in het Community Health Centre (CHC) van Dhadagaun. Zij 
zal daar vrouwen met gynaecologische hulpvragen kunnen behandelen, en tevens dient zij als 
achterwacht van Prem voor het geval hij uitvalt in verband met ziekte of om andere redenen. In 2018 
hebben we ook nagedacht over mogelijkheden om de acute- en traumazorg in het gebied te 
verbeteren. Een mogelijkheid om dit te bereiken zou het (met de lokale overheid en organisaties) 
opzetten van een ambulanceservice kunnen zijn. Dit project bevindt zich nog in de kinderschoenen 
en moet de komende tijd verder uitgewerkt worden. 

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 2018 aan u te presenteren. 
Anderzijds geeft het een inkijkje in hoe wij de toekomst in willen, te beginnen met het jaar 2019. 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 daarnaartoe gaan waar het nodig is. 

Namaste,  

Konstantin Prekpalaj, voorzitter 
Melanie Aveloo, secretaris, 
Simone Kleijn, penningmeester, 
Martine Brendel, algemeen bestuurslid 
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Resultaten 

2598 Consulten  

24 Donateurs 

Inkomsten: 
€11.510,- 
 
Uitgaven: 
€ 5.968,- 

Kopila Tamang is gestart met de opleiding 
Auxiliary Nurse and Midwife (ANM)
 

 

 

Start opleiding 2018 

 

 

Kerstmarkt inzamelactie van het   
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Het aantal patiëntbezoeken aan het CHC stijgt al sinds 2014. Uit 

onderstaande grafiek blijkt dat het aantal patiëntbezoeken is 

gestegen van 1882 in 2017 naar 2598 in 2018. Een behoorlijke groei 

dus. Dit toont aan dat het centrum een steeds 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 onze kennis en kunde 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. 
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Bestuursleden 

Het bestuur van de stichting bestond anno 2018 uit 4 leden met  een achtergrond in gezondheidszorg en 

organisatie. 

 

 

 

 

 

 
  

Konstantin Prekpalaj 
Voorzittter

Melanie Aveloo

Secretaris

Simone Kleijn

Penningmeester

Martine  Brendel

Algemeen Bestuurslid
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Terugblik 2018 
 

Doelstellingen 2018 

 
Aan het eind van 2017 heeft het bestuur zich een aantal doelen gesteld voor 2018. Hieronder een 
overzicht van deze doelen en een analyse in hoeverre ze zijn gerealiseerd: 

 

Fondsenwerving in Nederland 

Eind 2017 hebben we ons voorgenomen om in 2018 te inventariseren welke mogelijkheden er zijn 
om ons social-media-gebruik te verbeteren. 
Dit doel is in 2018 onder druk komen te staan door het vertrek, in het begin van het jaar, van twee 
gewaardeerde bestuursleden. In de tweede helft van 2018 is Martine Brendel aangetrokken als 
bestuurslid. In 2019 zullen we op zoek gaan naar een vijfde bestuurslid, met onder meer specifieke 
expertise op het gebied van sociale media. 

 
Op 18 maart 2018 stonden we met een stand op de Nationale Nepaldag in de Nassaukerk in 
Amsterdam, waarbij meerdere organisaties en geïnteresseerden die affiniteit hebben met Nepal 
aanwezig waren. Door onze aanwezigheid hebben wij de naamsbekendheid van de stichting vergoot 
en contacten kunnen leggen met andere organisaties. 

 
We hadden ons voorgenomen om wederom Dancing for Nepal te organiseren in 2018. 
Dit doel is helaas niet gerealiseerd. De reden daarvoor is het vertrek, aan het begin van 2018, van 
twee bestuursleden, waarvan een de organisator was van dit evenement. In de tweede helft van 
2018 waren het zoeken van een of twee nieuwe bestuursleden, en het voorbereiden van de 
kerstmarkt op het Sint Michaël College, de belangrijkste prioriteiten. 

 
Op 20 december vond de kerstmarkt plaats op het Sint Michaël College in Zaandam. Deze dag begon 
`s ochtends met allerlei workshops voor de leerlingen, en werd `s avonds afgesloten met een 
kerstmarkt. Een van de workshops was een traumatraining voor de leerlingen, gegeven door 
Konstantin Prekpalaj en Christian Brands, die zich als adviseur met betrekking tot acute zorg inzet 
voor onze stichting. Het Sint Michaël College heeft aangegeven dat wij niet alleen dit jaar, maar voor 
drie jaar het doel van keuze zijn. Wij zijn zeer blij met dit nieuws en de geweldige samenwerking. De 
totale opbrengsten van alle activiteiten zijn ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag nog niet 
bekend. We verwachten de opbrengst te ontvangen in de tweede helft van het jaar. 

 

Nederland: Kijken naar eventuele verbetering in organisatie en uitvoering zorg in Nepal 

 
Een van de doelen voor 2018 is contact leggen met andere Nederlandse stichtingen die Health 
Centres in Nepal ondersteunen om van elkaar te leren en ‘best practices’ over te nemen. Daartoe 
hebben we een stand gehad op de Nationale Nepaldag, waar we verschillende relevante contacten 
hebben gelegd. We hebben gesproken met verschillende organisaties en personen, waarvan een 
heeft getolkt tijdens een gesprek met enkele bestuursleden van het Community Health Centre. 

 
Een ander doel was met onze adviesraadsleden / deskundigen kijken naar mogelijkheden om de zorg 
naar een hogere standaard te tillen. De drie belangrijkste focuspunten zijn moeder en kind zorg, 
acute zorg, en infecties. In 2018 zijn we erin geslaagd een geschikte kandidaat te vinden voor de 
ANM-opleiding, Kopila, en hebben we ervoor gezorgd dat zij daadwerkelijk met de opleiding is 
gestart. Met onze adviseur op het gebied van acute zorg hebben we besproken hoe we de acute zorg 
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kunnen verbeteren. We zijn aan het kijken naar mogelijkheden om een ambulancedienst op te 
zetten, in samenwerking met partijen uit de regio. Daarnaast willen we komend jaar de scholing in 
Nepal uitbreiden van een ‘traumatraining’ naar een training ‘acute zorg’ die meer onderwerpen 
beslaat dan alleen ongevalsgeneeskunde. 

 

Nepal: Lokale politiek / Committee Board Community Health Centre Dhadagaun 

In 2017 vond er een reorganisatie plaats van de lokale overheid. In 2018 hebben we, samen met het 
bestuur van het Community Health Centre, een kennismakingsgesprek gehad met de ‘Ward in 
charge’ (vergelijkbaar met functie van locoburgemeester), en daarbij afgesproken met elkaar in 
gesprek te blijven over hoe we de zorg kunnen verbeteren.  
Het doel om drie keer per jaar een vergadering van de Board Committee  bij te wonen (tijdens het 
werkbezoek of via Skype) is niet gehaald. Dit komt doordat er slechts twee van deze vergaderingen 
hebben plaatsgevonden (waarbij wij in beiden hebben geparticipeerd). Zoals hierboven reeds 
genoemd hebben wij via een tolk wel Committee Board leden individueel kunnen spreken. 

Dienstverlening in Nepal 

Ons doel om een kandidaat te vinden die de ANM-opleiding kan gaan doen, is gerealiseerd: Een 
jonge vrouw uit de regio, Kopila Tamang, is begonnen met de opleiding voor ANM. Voorwaarde is dat 
ze na het voltooien van haar opleiding voor het CHC komt te werken, om vrouwen met 
gynaecologische hulpvragen te behandelen, en tevens als achterwacht voor Prem te fungeren. 
Voor 2018 hadden wij ons ten doel gesteld om twee kindergeneeskundekampen en vier 
gynaecologische kampen te organiseren. Het structureel aanbieden van medisch-specialistische 
kampen is voor ons een belangrijk speerpunt. Deze kampen stellen de bevolking in staat om 
kosteloos specialistische zorg ter plaatse te krijgen. Tevens dragen deze kampen bij aan het 
signaleren van gezondheidsproblemen bij kwetsbare doelgroepen, zoals screening op ondervoeding 
bij kinderen en screening van zwangerschap-gerelateerde problemen bij vrouwen. Dit zijn problemen 
waarmee het grootste gedeelte van de plaatselijke bevolking geen gezondheidsprofessional bezoekt. 
Tijdens het werkbezoek in februari 2018 zijn een kindergeneeskundig kamp en een gynaecologisch 
kamp gehouden. Het bovenstaande doel (twee kindergeneeskundekampen en vier gynaecologische 
kampen) is daarmee niet gerealiseerd, om meerdere redenen. Ten eerste was er geen vaste 
gynaecoloog, en voor de vrouwen uit de regio is het erg belangrijk dat de gynaecoloog een voor hen 
bekende vrouw is, waar ze vertrouwen in hebben. Daarom kwamen relatief weinig patiënten af op 
het kamp dat we in februari georganiseerd hebben. We zijn er nog niet in geslaagd de contacten met 
de omliggende ziekenhuizen zodanig te verbeteren, dat we een vaste gynaecoloog voor de kampen 
hebben kunnen aantrekken. Ten tweede is er niemand ter plaatse die de moeder- en kindzorg 
aanstuurt en die zich in kan zetten voor de continuïteit van de kampen. Prem heeft het heel druk als 
gevolg van de toenemende patiëntbezoeken, en kan bovendien als man deze rol niet op zich nemen. 
Ten derde is Sanu Maya in 2018 bevallen, en was dus lange tijd niet beschikbaar. Zij had een 
belangrijke rol bij de communicatie over de kampen, direct naar de vrouwen toe. Wij hopen en 
verwachten dat Kopila, als zij haar opleiding heeft afgerond, zorg kan dragen voor de coördinatie van 
de  moeder- en kindzorg, en de continuïteit van de kampen kan waarborgen. Bovendien zal zij als 
achterwacht van Prem fungeren, waardoor er ook meer ruimte komt voor beiden om contacten te 
onderhouden en samenwerking op te bouwen met omliggende ziekenhuizen. 
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Werkbezoek 11 t/m 24 februari 2018 
 
Het werkbezoek werd in 2018 afgelegd door Konstantin Prekpalaj en Melanie Aveloo. Tijdens ons 
bezoek werd er een kinderkamp en een gynaecologisch kamp gehouden. 43 kinderen kwamen af op 
het kinderkamp. Alle kinderen van zes maanden tot vijf jaar zijn specifiek gescreend op 
ondervoeding. Tevens werd extra aandacht besteed aan persoonlijke hygiëne in het kader van 
preventie. 25 vrouwen werden gezien door een gynaecoloog. Er is sprake van een afname van het 
aantal vrouwen dat de gynaecologische kamp bezoekt. Zoals hierboven aangegeven, is dat het gevolg 
van weinig promotie onder de plaatselijke vrouwen (als gevolg van de afwezigheid van Sanu Maya) 
en het feit dat er sprake is van een nieuwe gynaecoloog waardoor er minder vertrouwen is onder de 
vrouwen. 
In 2017 is voor de eerste keer een traumatraining gegeven voor Prem en personeel van 
gezondheidsposten in de regio. Het gebied (rondom) Dhadagaun brengt namelijk grote uitdagingen 
met zich mee bij het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. In Nepal is traumazorg geen 
vanzelfsprekendheid en lokale gezondheidswerkers zijn hier niet (goed) in geschoold. Daarbij hebben 
bewoners en hulpverleners te maken met moeilijk begaanbaar gebied waarin er veel ongelukken 
gebeuren en altijd het risico blijft bestaan op een ramp met veel slachtoffers (zoals in 2015). Goede 
hulpverlening is daarom noodzakelijk. In 2018 werd er een opfristraining gegeven. Helaas was er 
deze dag een Bandhaa, een nationale staking waardoor er geen openbaar vervoer was. Consequentie 
was dat het een privétraining werd voor Prem, Basu en Reena. De training omvatte een deel theorie 
en een deel praktijk, waarbij losse handelingen werden geoefend en tot slot geoefend werd met 
triage en behandeling van een kritieke patiënt.  
Belangrijk bleken ook de gesprekken met het personeel van het Community Health Centre, de 
vergaderingen met de Rotary Club New Road City Kathmandu en de ‘Committee Board’ van het 
centrum (raad van dorpelingen die de officiële leiding over het centrum heeft) om de huidige koers 
te evalueren en nieuwe acties uit te stippelen. Gedurende ons bezoek in Nepal hebben wij daarnaast 
ook gesprekken gehad met mogelijke nieuwe partners voor samenwerking met onze Community 
Health Centre. 
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Blik op 2019 
 
Het jaar 2019 zal, net als 2018, vooral in het teken staan van versterken van communicatie met de 
board en lokale partners, het verbeteren van gezondheidsdiensten en het steviger neerzetten van 
moeder- en kind- en acute zorg. Het ondersteunen en daarmee behouden van Community Health 
Centre Dhadagaun is van essentieel belang voor de omgeving rondom Dhadagaun, zoals ook blijkt uit 
de stijgende patiëntenaantallen. 

 

Financiële ontwikkelingen 

Het Community Health Centre wordt momenteel volledig ondersteund door stichting Zorg voor 
Nepal. Een jaar ondersteuning kost komend jaar (begroot) €8021,-. Dit bedrag stijgt jaarlijks vanwege 
onder andere duurdere medicijnen en het duurder worden van personeel. De financiële druk wordt 
daardoor steeds groter. 
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 consulteren specialisten). 

 

Operationele ontwikkelingen 

Wij zijn ons er al een hele tijd van bewust dat het draaiende houden van het Community Health 
Centre bijna volledig op de schouders van een persoon rust, namelijk Prem Bahadur Tamang. Mocht 
deze persoon om wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar zijn, dan heeft het team ter plaatse 
geen mogelijkheid om het verlies op te vangen. Daarnaast is er vanuit de Committee Board geuit dat 
het zeer wenselijk is ook een vrouw in het centrum te hebben. Vanuit sociaal-cultureel oogpunt is het 
in Nepal namelijk niet gebruikelijk dat, bij met name gynaecologische / urologische problemen, 
vrouwen door een man worden behandeld. Het gevolg is dat een aanzienlijk deel van de vrouwen in 
de dorpen geen gebruik maakt van gynaecologische / urologische zorg die zij wel nodig hebben. 
De medewerkers en het bestuur van het Community Health Centre denken, samen met ons, dat de 
inzet van een vrouwelijke ANM daar een oplossing voor vormt. In 2018 zijn we erin geslaagd een 
geschikte kandidaat te vinden, een jonge vrouw uit de regio. Zij is inmiddels gestart met de opleiding.  

 

Donatieklimaat 

In het donatieklimaat zijn drie belangrijke trends te bespeuren: 
• Profilering op social media wordt steeds belangrijker.  
• Bedrijven gaan steeds meer op zoek naar mogelijkheden om hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te nemen, als een manier om zichzelf te profileren.  
• Sportevenementen zijn steeds meer een goede bron van inkomsten voor goede doelen. 

Als stichting zullen wij ons in 2019 op social media meer en beter op de kaart zetten. Daarnaast gaan 
we op zoek naar vaste, structurele donateurs, vergelijkbaar met het Sint Michaël College. 
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. 
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Zoals eerder genoemd heeft het Sint Michaël College aangegeven de opbrengsten van de 
kerstmarkten in 2017, 2018 en 2019 aan Stichting Zorg voor Nepal te willen doneren. Wij zijn 
dankbaar voor het vertrouwen van deze donoren en hopen hiermee een solide basis te hebben om 
ons doel te kunnen ondersteunen. 

 

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 2019 gaan wij mogelijkheden onderzoeken 
om onze naamsbekendheid in het Engels te verbeteren. 

 

Doelstellingen 2019 

Stichting Zorg voor Nepal bestaat in juni 2019 vier jaar. In die vier 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 2019 
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: Fondsenwerving 

• Aantrekken nieuw bestuurslid of adviseur ten aanzien van social media.  

• Participeren in de kerstmarkt 2019 van het St. Michaël College 2019. 

 
Nederland: Uitbreiding kennisnetwerk: 

• Contact leggen met andere Nederlandse stichtingen die Health Centres in Nepal 
ondersteunen om van elkaar te leren in ‘best practices’ over te nemen. 

 
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 (tijdens de werkbezoeken en op andere momenten 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. 

• Financieren / organiseren van twee kindergeneeskundekampen en vier gynaecologische 
kampen. 

• In Nepal een coördinator voor de kinder- en gynaecologische kampen selecteren, zodat de 
kampen structureel kunnen worden aangeboden. 

• Tijdens werkbezoek een tweedaagse ‘emergency care training ’ houden voor medewerkers 
van het Community Health Centre Dhadagaun, maar ook voor hulpverleners uit andere 
gezondheidsposten in de regio. 

• Onderzoeken van de mogelijkheden om, in samenwerking met lokale partners, een 
ambulanceservice op te zetten voor (de regio) Dhadagaun. 

• Tijdens werkbezoek inventariseren wat de mogelijkheden zijn om een goede 
internetverbinding te krijgen in het centrum. 
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Financieel jaarverslag Stichting Zorg voor Nepal 2018  
 

Balans 

Bezit  01-01-2018 31-12-018 

Bankrekening SZvN € 4082,- € 9624,- 
Schulden 01-01-2018 31-12-2018 
 €0,- €0,- 

 

 

Baten € 11.510,- 
Ontvangen op rekening SZvN 
Donaties  

• Particulier €3010 ,- 
✓ Eenmalig €440,- 
✓ Structureel €2570,- 

• Organisaties €8500,-  
 
Rente  €0,-  

€ 11.510,- 
 
  

Lasten   € 5967,- 

Overboekingen SZvN naar CHC-bankrekening  
 

• €1005,- 

• €560,- 

• €895,- 

• €2875,- 
 

Gepind in Nepal 

• € 325,- 

• € 68,-  

€ 5335,- 
 
 
 
€393,- 

Overheadkosten Stichting Zorg voor Nepal                           
 
Bankkosten                                                      € 140,- 

• Zakelijke rekening €64,- 

• Bankpas €20,- 

• Internetbankieren €36,- 

• OUR overboekingen €20,- 
 

Internet/ websitekosten                                 €    99,- 

€239,-   

Overschot ( baten - lasten)  € 5543,- 
(*alle weergegeven cijfers zijn afgerond) 
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Toelichting op de inkomsten en uitgaven van Stichting zorg voor Nepal 

 

Donaties 
Structurele donaties van particulieren 
De particuliere donateurs die structureel  doneren, hebben dit maandelijks gedaan, of één of 
meerdere keren per jaar (deze donateurs hebben dan in voorgaande jaren ook gedoneerd). 

 
Eénmalige donaties van particulieren 
Deze donateurs hebben in 2018 (voor het eerst) éénmalig gedoneerd. 

 
Donaties van organisaties 
Er zijn drie organisaties/ stichtingen die in 2018 grote bedragen gedoneerd hebben aan Stichting Zorg 
voor Nepal. Het Deense non-profit “Café Julius” heeft in 2018 €3500,- gedoneerd. Vrijwilligers van 
deze organisatie hebben in de afgelopen jaren ook bezoeken gebracht aan de gezondheidspost van 
Dhadagaun. 
De middelbare school het Sint Michaēl College in Zaandam, organiseert elk jaar een kerstmarkt. Rond 
deze kerstmarkt worden activiteiten georganiseerd en al het geld dat daarmee opgehaald wordt, 
gaat naar een goed doel. In 2017 en 2018 was Stichting Zorg voor Nepal het goede doel (ook in 2019 
zullen we dat nog zijn). Bij de kerstmarkt van 2017 is €4000 opgehaald, dat bedrag hebben we in 
2018 ontvangen. 
Van de Middelbusker-Stevens Stichting hebben we een donatie van €1000,- ontvangen. 

 

 
 
Rente  
We hebben geen rente ontvangen op de bankrekening en/ of spaarrekening. 

 
Overboekingen naar de Community Health Centre Dhadagaun-bankrekening 
Om de kosten voor de internationale overboekingen zoveel mogelijk te beperken, hebben we in 2018 
vier keer een overboeking gedaan naar de Community Health Centre Dhadagaun  
(CHC)-bankrekening. Voorheen deden we dit nog zes keer per jaar. 
Bij de overboekingen naar de Nepalese bankrekening van de CHC Dhadagaun hadden we te maken 
met wisselkoersen van euro naar Nepalese roepies. De hoogste wisselkoers was  
€1,-:134 NPR, de laagste €1,-:127  NPR. 
 
 
 
 

€440,- 4%

€2570,- 22%

€8500,- 74%

Donaties

Eenmalige donaties
particulieren

structurele donaties
particulieren

donaties organisaties
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Geldopname in Nepal 
Tijdens de werkreis in 2018 naar Nepal, hebben  wij twee keer een bedrag gepind. Dit om ter plekke 
betalingen te kunnen doen voor het kinder-/gynaecologiekamp en  de traumatologietraining. 
 
 
Aanschaf materialen 
In 2018 hebben we in Nederland geen materialen aangeschaft  ten behoeve van  het CHC 
Dhadagaun. 

 
Overheadkosten van de stichting 
Het percentage overheadkosten was in 2018 4,0%. Als stichting met de ANBI-status moeten we 
voldoen aan de eis dat tenminste 90% van onze uitgaven “het algemeen nut dienen”. Aan deze eis 
voldoen we ruim. In 2018 bestonden de overheadkosten alleen uit de bank- en de website/ 
internetkosten.  

 

 

 
 
Bankkosten 
De bankkosten zijn op te delen in de kosten voor het houden van de zakelijke bankrekening, de 
bankpas, het internetbankieren en de kosten voor de wereldbetalingen. 
Kosten voor betalingsverkeer  (inclusief pinopnames in het buitenland) vallen grotendeels onder het 
verenigingsvoordeel dat de Rabobank aanbiedt bij de zakelijke rekening. In totaal  bedroeg dit 
voordeel €75,32. Wel betalen we  de toeslag van 0,1% voor de OUR-wereldoverboeking (met 
minimum van €5,- en maximum van €25,-). 

 
Betaalde rente 
We hebben in 2018 geen rente betaald voor de bankrekeningen. 

 
 

4%

96%

overheadkosten

kosten
rechtstreeks aan
het doel

Verhouding uitgaven aan 
het doel/overhead 2018

 
Verhouding uitgaven doel/overhead 2017       Verhouding uitgaven doel/overhead 2016       Verhouding uitgaven doel/overhead 2015 
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Websitekosten 
Deze kosten betalen we voor het houden van de website voor de stichting. 
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Specificatie inkomsten / uitgaven Community Health Centre 

Balans 

Bezit  01-01-2018  31-12-018 

Bankrekening CHC 
Dhadagaun 

93.643 NPR  263.370 NPR 

 

  Baten CHC Dhadagaun 2018 736.490 NPR 

Ontvangen op bankrekening CHC     
Van Stichting Zorg voor Nepal    

• 128.117 NPR 

• 70.655   NPR 

• 120.503  NPR 

• 365.700 NPR 
Donatie particulier         
 
Rente                    

 
684.975 NPR 
 
 
1.000 NPR 

1.151 NPR 

Contant geld SZvN voor uitgaven CHC Dhadagaun 

• Pinopname rekening SZvN  

• Donatie CASH                      

 
48.000 NPR   
  1.364 NPR 
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Lasten CHC Dhadagaun 2018 Werkelijke uitgave 2018 
 
504.009 NPR 

Begroot voor 2018 
 
942.830 NPR 

Salarissen medewerkers CHC  243.350  NPR         184.200 NPR 
 

Dhasainbonus                 23.800 NPR 15.350 NPR 

Medicatie/  
medische hulpmiddelen 

116.829 NPR            114.000 NPR          

Medicatietransport 11.000 NPR 12.000 NPR         

Gezondheidskampen   
- Kinderkamp  
- Gynaecologiekamp 
- Oogkamp (lunches) 

36.675  NPR        
11.185 NPR 
14.000 NPR 
11.490 NPR 

110.000 NPR        
30.000 NPR 
70.000 NPR 
10.000 NPR 

Faciliteiten 
traumatologietraining  

1.350  NPR 0 NPR 

Meterkast                                0 NPR                     4.000 NPR        

Elektriciteit                                                               0 NPR                     360 NPR        

Internet 0 NPR 11.100 NPR       

Kosten licentie-vernieuwing 
2074/ 2075 en 2075/ 2076 

0 NPR  34.000 NPR        

CHC-bankrekeningkosten                                                   2.252 NPR             3.500 NPR        

ANM-opleiding 0 NPR 400.000 NPR 

Gynaecologiekamer  
Transportkosten 
gynaecologiemateriaal 

57.253 NPR 
5.000 NPR 

50.000 NPR  
0 NPR 

Faciliteiten Committee Board 
meeting 

4.500 NPR 0 NPR 

Overige kosten                                                             2.000  NPR        4.320 NPR          
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Toelichting op de inkomsten en uitgaven van de Community Health Centre  

 

Overboekingen door Stichting Zorg voor Nepal (SZvN) naar CHC Dhadagaun-bankrekening 
Voorafgaand aan de overboekingen, hebben we steeds telefonisch contact gehad met Prem, om te 
bespreken hoeveel geld hij nodig had voor het CHC.  
We hebben de bedragen steeds met een marge overgeboekt, vanwege de boekingskosten die de 
Nepal Investment Bank berekent en de hierboven beschreven wisselkoersen 

 
In 2018 hebben we in totaal €5335,- overgeboekt naar de CHC-bankrekening. Er is in totaal 684.974 
NPR bijgeschreven (door SZvN) op deze rekening. Dit bedrag omvatte tevens 235.600 NPR voor de 
kosten van de ANM-opleiding. Dit bedrag is pas in 2019 door het CHC uitgekeerd. In totaal is er 
687.126 NPR bijgeschreven. Dit betreft, naast onze overboekingen, rente van de bank en één donatie 
van 1000 NPR door een particulier.   
Daarnaast hebben we bij de baten van het CHC de pinopname vanaf de SZvN-rekening en een 
contante donatie van 1364 NPR door bestuursleden van SZvN ter plaatse gerekend omdat hiermee 
uitgaven voor het CHC zijn gedaan (zie kopje “geldopname in Nepal”).  
 
Er is 515.146 NPR opgenomen van de CHC-rekening met cheques. Uitgaven door het CHC zijn in 
totaal 504.009 NPR. Echter, zoals hierboven beschreven, is een bedrag van 49.364 door 
bestuursleden van SZvN gepind (met een kleine persoonlijke donatie) en ook uitgegeven voor het 
CHC. Dit brengt de resterende uitgaven van het CHC (waaraan is voldaan middels opgenomen geld 
van de CHC bankrekening) terug naar 454.645 NPR. Het verschil tussen opnames van de CHC-
bankrekening en de uitgaves daarvan is dus (515.146-454.645=) 60.501 NPR. Dit verschil kan 
verklaard worden doordat er een grote opname is geweest op 31-12-2018 om enerzijds te voldoen 
aan achterstallige betalingen (44.569 NPR) en anderzijds (het verschil van 60.501NPR) voor nieuwe 
salariskosten en kosten voor medicatie e.d. in 2019. Het opgenomen bedrag voor 31-12-2018 
bedroeg namelijk 410.076.    
De bedragen die zijn overgemaakt door SZvN naar de CHC-rekening (exclusief de kosten voor de 
ANM-opleiding) zijn goed afgestemd op de uitgaven door het CHC vanuit hun rekening (449.374 NPR 
overgeboekt – 454.645 NPR uitgaven =) verschil -5.271 NPR.  
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Uitgaven Community Health Centre 

Voor 2018 was een bedrag van 942.930 NPR begroot. In dit hoofdstuk beschrijven we onder andere 
de verschillen in de begroting en de daadwerkelijk gemaakte kosten.  
De structurele kostenposten voor het CHC zijn de salarissen, Dhasain-bonus, medicatie/ medische 
hulpmiddelen, medicatie-transport, kinder-/ gynaecologiekampen, lunches tijdens YES-oogkampen 
en ‘overige kosten’. 
Hieronder volgt een toelichting op de uitgaven. 

 
Salarissen  
Vanaf de Nepalese maand ashar (juni/ juli 2018) hebben de vier CHC-medewerkers een 
salarisverhoging gekregen. Deze salarisverhoging is toegekend door de Committee Board en SZvN 
omdat de salarissen niet meer marktconform waren ten gevolge van een sterk inflatie de afgelopen 
jaren. De maandelijkse uitgaven voor salarissen zijn van ashar dus gestegen van 15.350 naar 23.800 
NPR. Bij het totaalbedrag voor salarissen zit ook de éénmalige Dhasainfestivalbonus. Dit bedrag is 
voor iedere medewerker één maandsalaris. 
Door de salarisverhoging is het bedrag hoger dan begroot. 

 
Medicatie/ medische hulpmiddelen   
De bedragen van de medicatiekosten zijn inclusief de medicijnen die gekocht zijn voor de 
gezondheidskampen. De uitgaven aan medicatie slechts marginaal hoger dan begroot, ondanks de 
toename van consulten/ patiënten in de CHC en tijdens de kampen.  

 
Medicatietransport  
Medicatie moet vanuit steden worden getransporteerd naar het dorp. Dit brengt vervoerskosten met 
zich mee.  

 
Gezondheidskampen   

• Kinderkamp  
SZvN heeft in 2018 voor één kinderkamp betaald. Met dit bedrag zijn artsen en assistenten 
betaald en hun transport naar het dorp. Er waren er twee begroot voor 2018.  

• Gynaecologiekamp  
SZvN heeft in 2018 voor één gynaecologiekamp betaald. Met dit bedrag zijn artsen en 
assistenten betaald en hun transport naar het dorp. Er waren er vier begroot voor 2018.  

• Lunch kinder-/gynaecologiekamp  

• Oogkamp lunches  
De oogkampen worden door de NGO YES, Youth Eye Service, georganiseerd. Deze kampen 
worden grotendeels door YES zelf bekostigd. SZvN levert een kleine bijdrage aan de kampen 
door de lunches voor de medewerkers van YES te vergoeden. YES heeft vier oogkampen 
gehouden in Dhadagaun in 2018.  
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Gynaecologisch materiaal  
Voor de gynaecologiekamer in het CHC zijn materialen gekocht, waaronder een gynaecologisch bed, 
specula, steriliseerapparaat voor materialen en een kamerscherm.  
Omdat er veel materiaal is gekocht, waren de vervoerskosten hoog.  
In 2017 ontving het CHC een particuliere gift voor de inrichting van de gynaecologiekamer. Dit bedrag 
is echter door het CHC aangewend voor lopende zaken. Door deze nabetaling kon alsnog de 
materialen ten behoeve van de kamer worden aangeschaft.  
In het jaarverslag van 2017 staan de uitgaven in de begroting 2018 voor deze genoemde materialen 
onder “nabetaling operationele kosten 2017”.  

 
Overige kosten  
Onder “overige kosten” vallen kleine, praktische uitgaven door het CHC, zoals plastic tasjes, thee/ 
koffie en schoonmaak-/ waskosten van hygiënedoeken. Deze kosten vielen lager uit dan begroot.  

 
Internet 
Helaas was er in de CHC Dhadagaun in 2018 nog geen internet. Daarom hebben we hiervoor geen 
uitgaven. 

 
Elektriciteit/ elektriciteitskastje 
Er is geen (officiële) elektriciteitsaansluiting in het CHC Dhadagaun, daarom hebben we hier geen 
kosten aan gehad. Het elektriciteitskasje (zoals begroot voor 2018) is nog niet aangeschaft. 

 
Licentievernieuwing  
De aanvraag/betaling voor de licentie-vernieuwing voor het CHC (voor de jaren 2074/2075 en 
2075/2076) is door omstandigheden in 2018 niet gedaan. Dit is doorgeschoven naar 2019.  
 

ANM-opleiding  

Voor de ANM-opleiding is er eind 2018 een factuur ingediend (in totaal 235.600 NPR)  
Hoewel dit bedrag in december is overgeboekt van de SZvN-rekening naar de CHC-rekening, zal deze 
factuur begin 2019 worden voldaan (en dan dus pas worden afgeschreven van de CHC-bakrekening.  
Er was een bedrag van 400.000 NPR begroot. Wij houden er rekening mee dat de kosten van de 
opleiding nog toe kunnen nemen (zie toelichting op begroting 2019) 

 

CHC-bankrekening 
Voor het houden van de Nepalese CHC-bankrekening rekent de Nepal Investment Bank 
rekeningkosten en overboekingskosten. Van deze rekening wordt tevens belasting geïnd.   
 
Controle van uitgaven van CHC 
Net als in voorgaande jaren, hebben we tijdens de werkreis naar Nepal in februari 2019, alle 
bonnen/uitgaven en de bankafschriften van het CHC nagekeken en gecontroleerd.  
Door de uitgaven elk jaar specifiek in kaart te brengen, kunnen we controleren of het geld niet 
“ondeugdelijk” besteed wordt. Bovendien kunnen we zo een begroting opstellen voor het volgende 
jaar. Deze controle bracht geen bijzonderheden aan het licht. 
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Begroting voor 2019 
 

Uitgaven SZvN €3780 ,- 

Bankkosten 

• Houden zakelijke rekening    12x €5,30                      

• bankpas                                    12x €1,65                                                 

• Internetbankieren                  12 x €3,00         

• OUR-overboekingskosten       4x €5,00,-     
 

€ 140,- 
 

Internet-/ websitekosten      € 100,- 

Goederen voor CHC Dhadagaun 

• Materialen reanimatie (training)/  
traumatologie                                      €3000,- 

• Algemene benodigdheden CHC        €40,- 

• Onvoorziene kosten CHC                   €500,- 

€3540,- 

 

Uitgaven CHC Dhadagaun 1.042.760 NPR €8.021,- 

Salarissen CHC medewerkers                                             
 
Dhasainbonus  (1x23.800 NPR)   

                                      

285.600 NPR 
 
23.800 NPR 

€2.197,- 
 
€183,- 

Medicatie/ medische hulpmiddelen  
(12x 14.583 NPR)  

175.000 NPR €1346,- 

Brandstof voor medicatietransport  
(12 x 1.000 NPR)   

12.000 NPR €92,- 

Gezondheidskampen     

• Kinderkampen (2x 12.500 NPR)  

• Oogkampen (4x 2.500 NPR)    

• Gynaecologische kampen (4x 12.5000 NPR)                                                                                          

 85.000 NPR 
25.000 NPR                      
10.000 NPR    
50.000 NPR 

€654,- 
€192,- 
€77,- 
€385,- 

Overige kosten (12x 208 NPR)                                               2.500 NPR €19,- 

Internet (12x 1.000 NPR)                                                          12.000 NPR €92,- 

Aanvragen licentie-vernieuwingen 
Licentie jaren 2074/2075  (17.000 NPR) 
Licentie jaren  2075/2076 (17.000 NPR) 

 34.000 NPR 
  

€262,- 

Kosten ANM-opleiding  400.000 NPR €3.077,- 

CHC-bankrekeningkosten         2.500 NPR €19,- 

Meterkast elektriciteit 10.000 NPR €77,- 

Elektriciteit    
(12x 30 NPR)                                                              

360 NPR €3,- 
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Toelichting op begroting 

Net als in voorgaande jaren zullen we bankkosten moeten betalen voor het houden van de zakelijke 
bankrekening. We zullen weer vier keer een wereldoverboeking doen naar de CHC-bankrekening. 
 
Voor het CHC zullen we in Nederland een aantal producten kopen, die in Nepal zelf niet of heel 
moeilijk te verkrijgen zijn. Het gaat dan om twee reanimatiepoppen, een oefen-infuusarm, een AED 
en een oefen-AED, verschillende medische materialen, Sam splints en een cartridge voor de printer in 
het CHC. 
Deze aan te schaffen producten zullen we mee naar Nepal nemen tijdens de jaarlijkse werkreis. 

 
Salarissen  
Het bedrag van salarissen is gebaseerd op de salarisverhogingen zoals ingevoerd in 2018. Zoals 
hierboven reeds beschreven bedragen de salarissen nu een bedrag van 23.800 NPR per maand en 
wordt éénmaal per jaar een extra maandsalaris (dertiende maand) uitgekeerd  ten tijde van het 
Dhasain festival. 
 
Medicatie/ medische hulpmiddelen 

Dit betreft een maandelijkse kostenpost, waarbij hogere kosten worden gemaakt ten tijde 
van gezondheidskampen (voor specifieke medicatie die dan nodig is).  
 
Medicatietransport 
Wij verwachten dat er maandelijks aangeschafte medicatie en verbandmaterialen naar het CHC 
moeten worden getransporteerd wat kosten met zich mee brengt. 

 
Gezondheidskampen 
We gaan er van uit dat er in 2019 twee kinderkampen en vier gynaecologische kampen 
georganiseerd zullen worden. We zullen de Nepalese NGO “YES” steunen, door de lunches te betalen 
bij vier oogkampen die ze organiseren in Dhadagaun. 
 
Internet 
Prem en wij als bestuur van SZvN zijn bezig met een internetaansluiting voor het CHC in het dorp. We 
verwachten dus dat hier kosten voor gaan komen in 2019. Hoe hoog deze kosten precies zullen 
uitvallen is nog niet duidelijk. 

 
Elektriciteit 
Er was in 2018 geen elektriciteitsaansluiting. In 2019 zal een meter worden geïnstalleerd waarna een 
klein maandelijks bedrag moet worden betaald. 

 
Licentievernieuwingen 
We verwachten dat in 2019 voor de jaren 2074/2075 en 2075/2076 de licentievernieuwingen zal 
worden aangevraagd.   

 
ANM-opleiding 
In 2019 is Kopila nog bezig met de opleiding tot ANM. Zoals reeds beschreven is er een factuur van 
235.600 NPR ingediend (dit bedrag is reeds naar de CHC-rekening overgemaakt). We houden 
rekening met extra kosten voor de opleiding en kosten om haar hierin te faciliteren alsmede voor 
aanvullende Engelse les. Eerder was reeds een bedrag van 400.000 NPR begroot voor de opleiding. 
Het resterende bedrag hiervan ( 164.400 NPR) reserveren we voor de aanvullende kosten.  
 


