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Jaarverslag 2021 

Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar.  

Natuurlijk vooral vanwege Corona ! Ook Nepal is uiteraard getroffen en het virus heeft ook daar grote 
impact op de samenleving, zij het anders dan bij ons in het welvarende westen: er komen nog steeds 
nauwelijks toeristen en er is ook grote werkloosheid omdat veel in het buitenland werkzame mannen naar 
huis zijn gestuurd. 

Onze plannen om naar Nepal te reizen zijn wederom uitgesteld. Wel is er nu steeds vaker contact 
(beeldbellen!) waardoor we aardig op de hoogte blijven van de situatie daar. Met name de contacten met 
Tilak en Dipak in regio Pokhara zijn frequent en altijd bijzonder hartelijk en constructief. Zo hebben we 
afgelopen jaar ook diverse ad hoc acties kunnen afspreken en laten uitvoeren.  

 

Activiteiten per regio in Nepal 

Pokhara 

In de omgeving van Pokhara ondersteunen we de scholen Gaun Farka en Bayrabi al jarenlang structureel, 
met salaris voor een leraar Engels en voor een aantal vrijwilligers, die allen niet betaald krijgen van de 
Nepalese overheid, maar wel net zo hard werken als de betaalde leerkrachten. Ook voorzien we al jaren in 
een voedselprogramma, zodat de kinderen op school te eten krijgen en waardoor ouders dus meer geneigd 
zijn hun kinderen naar school te laten gaan. De scholen waren afgezien van een lockdown-periode 
grotendeels open. Met name met enkele teamleden van de Gaun Farka school is regelmatig contact, omdat 
Marjolein en Wim daar tijdens hun sabbatical langere tijd hebben lesgegeven. 

Tijdens de contacten in de loop van het jaar is een paar keer een extra beroep gedaan op ons. NB: dat is dus 
voor Nepalezen, i.c. hindoes, al heel wat om te doen! Eerst vroeg men om een bijdrage voor de aanschaf van 
volleybalshirts: de sponsornaam kwam groot op de voorkant!  Later kwam de vraag voor schoenen voor de 
schoolkinderen. Vanwege de aanhoudende pandemie vroeg men in de loop van het jaar ook om een vervolg 
op onze actie van het jaar ervoor, nl. een extra bijdrage voor mondkapjes, medicijnen, sanitaire producten 
en – niet in de laatste plaats – warme kleding! We hebben er graag in voorzien. 
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Chitwan 

In de regio Chitwan ondersteunen we de Sapanaschool. Dit doen we beperkt en projectmatig omdat de 
basissupport uit andere – ook Nederlandse – hoek komt. We zijn door contactpersoon Dhruba Giri 
gedurende het jaar een paar keer benaderd. 

Begin van het jaar wilde de school graag computers aanschaffen t.b.v. de kinderen, dus ter bevordering van 
het digitaal onderwijs. Deze wens konden en wilden we vervullen, want het strookt heel goed met de 
doelstellingen van onze stichting.  

In de zomer werd de regio voor de zoveelste keer getroffen door overstromingen, als gevolg van de weer 
overvloedige regen en ook aardbevingen. Ook hier heeft men te kampen met de gevolgen van de 
klimaatverandering. Dhruba heeft met zijn staf al vaker in de hele regio allerhande hulp aangeboden om de 
ergste nood te lenigen en mensen te helpen hun eenvoudige bestaan weer op te bouwen. Hij vroeg ons om 
een bijdrage voor medicijnen en voedsel voor de slachtoffers. Ook hier hebben we graag in voorzien. 

 

Inkomsten 

Giften 

2021 was wederom een heel goed jaar !! In de eerste plaats waren er weer reguliere giften van onze trouwe 
supporters. Daarnaast hebben we net als het jaar ervoor gemerkt dat onze specifieke acties voor 
ondersteuning vanwege Corona veel hebben losgemaakt, bij onze bekende ‘aanhang’  en ook bij veel nieuwe 
mensen. Superfijn! 

Acties in Nederland 

Protestantse gemeente in Neede 

Via een oude bekende kwamen we in contact met deze kerkelijke gemeente. We hadden graag een 
presentatie gegeven over ons werk maar vanwege Corona is dat er nog niet van gekomen. Desondanks was 
de diakonie bereid om onze stichting voor langere tijd te steunen, d.m.v. bijdragen en collectes. Zeer 
bedankt daarvoor. 

Sponsorloop Lorentzschool 

Op deze school in Hilversum is de voormalige schooldirecteur werkzaam van de Overkant in IJsselstein, de 
school waar Marjolein en Sonja jarenlang les hebben gegeven en waar het idee voor onze stichting 
überhaupt ontstaan is. Hij draagt de stichting nog steeds een warm hart toe en heeft vorig jaar een 
grootscheepse sponsorloop georganiseerd, mede t.b.v. SonMar Namasté. De opbrengst overtrof alle 
verwachtingen en bedroeg meer dan € 4000. Geweldig ! 

Winteractie 

Onze ‘winteractie’ eind 2020 was een groot succes. Mede daardoor hebben we eind vorig jaar een 
soortgelijke actie opgezet, met in het achterhoofd de gedachte en wens om in 2022 ook weer nieuwe 
projecten te kunnen starten.  
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Ook deze keer was het weer een groot succes en leidde het tot ruim 30 giften met een totaal van ruim            
€ 3600. Ook weer geweldig !  

We hebben de opbrengsten - zoals gebruikelijk bij de basis agreements - een paar keer in grote brokken 
overgemaakt. Daarbij hebben we de basisbijdragen iets verhoogd omdat de Gaun Farka en Bayrabi scholen 
meer leerlingen hebben gekregen, wat op zichzelf natuurlijk een goed teken is ! 

 

Vooruitblik 2022 

Dit blijft natuurlijk vanwege Corona lastig aan te geven. Het is nu 3 jaar geleden dat een vertegenwoordiging 
van de stichting ter plekke geweest is. Na de gedwongen annulering in 2020 willen we uiteraard dolgraag 
weer daarheen. Het is nog onzeker maar Marjolein en Wim hebben hun zinnen nadrukkelijk gezet op een 
bezoek in februari ! In Nepal wordt inmiddels ook druk gevaccineerd, de ouderen het eerst.   

Tilak was vorig jaar al gestopt met het exploiteren van het Snowleopard hotel in Pokhara, maar is nog wel 
actief in maatschappelijke rollen (gekozen in een provinciaal bestuur) en samen met Dipak betrokken bij het 
reilen en zeilen van de Gaun Farka en Bayrabi scholen, ook in Corona-tijden. Verdere support van de andere 
scholen in Pokhara willen we graag ter plekke bekijken resp. bepalen. 

In Chitwan blijft Dhruba als eigenaar van de Sapana Village lodge nauw betrokken bij de naastgelegen 
Sapanaschool en is hij tevens de drijvende kracht achter allerlei sociale projecten in de regio d.m.v. zijn SVSI-
organisatie.  

 

 

Voor nadere informatie verwijzen we graag naar de website: 

 www.stichtingsonmar.nl   

Daar zijn ook links opgenomen naar gerelateerde documenten en actuele berichten. Volg ons bijvoorbeeld 
op Facebook ! Ook via de website zijn de facebookberichten te vinden. 

 

Tenslotte 

Alle gulle gevers wederom en nogmaals zeer bedankt voor de bijdragen ! Met dit verslag en onderstaande 
financiële paragraaf geven we nader aan wat we ermee gedaan hebben. Tot volgend jaar ! 

 

Financiële verantwoording 

T.b.v. een financiële verantwoording over 2021 is een winst- en verliesrekening opgemaakt, waarvan een 
samenvatting hieronder is opgenomen: 
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NB: het ‘ANBI’ percentage  96 betekent dat vorig jaar 96% van alle uitgaven concreet is besteed aan doelen 
in Nepal; dat is – afgezien van de helaas onontkoombare bankkosten – het maximaal haalbare! De 
transactiekosten van de bank in Nepal zijn afgelopen jaar gestegen. 

 

 

 

 

Marjolein & Wim Kars, Sonja Verheijen & René Bontje 

8 januari 2022 

samenvatting transacties
code code

giften regulier 1 € 590,00 inleg spaarrekening 2 € 9.100,00
opnames spaarrekening 2 € 6.050,00 bankkosten Ned 14 € 147,13
prot.gem. Neede 3 € 550,00 bankkosten Nepal 15 € 136,00
giften t.b.v. covid-hulp 4 € 215,00 overboekingen 20 € 6.980,00
giften t.b.v. winteractie 5 € 3.630,00 opnames 21 € 0,00
sponsorloop Lorentzschool 6 € 4.100,00

'winst' -€ 1.228,13
tot: € 15.135,00 tot: € 15.135,00

totaal netto inkomsten € 9.085,00 totaal netto uitgaven € 6.980,00
 

'ANBI'- % 96

specificatie van de netto uitgaven t.b.v. Nepal in 2021

salaris Engelse docent en vrijwilligers Gaun Farka school  € 2.200
voedselprogramma's Surya Yoti, Bayrabi en Gaun Farka scholen  € 650
schoolmateriaal en speelmateriaal voor Gaun Farka en Bayrabi  € 200
project volleybalshirts € 250
  
project covid-support d.m.v. medicijnen, mondkapjes, zeep e.d. Gaun Farka en Bayrabi € 830

hulp slachtoffers overstromingen en medicijnen in Sapana € 1.050
computers voor Sapana school € 1.800

totaal: € 6.980
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