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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING ICFON
Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers die zich beleidsmatig en uitvoerend inzetten voor de
Stichting. De statuten regelen de samenstelling, termijnen en wijze van besluitvorming binnen het
bestuur. Minimaal viermaal per jaar komt het bestuur bijeen in een vergadering en belegt een aantal
telefonische vergaderingen per Skype. De verslagen van de vergaderingen zijn openbaar, behalve de
passages waar over personen wordt geschreven. De verslagen worden echter niet gepubliceerd.
Daarnaast hebben de bestuursleden heel intensief mail- en telefooncontact, zowel onderling in
Nederland als met de Nepalese partners.
De samenstelling van het bestuur is in het afgelopen jaar niet gewijzigd. Sandra Rutten-Kroot heeft
de functie van secretaris op zich genomen. Daarnaast heeft Henk Dijkstra zijn functie als
penningmeester overgedragen aan Henk Rüger. Henk Dijkstra was in 2017 nog wel algemeen
bestuurs lid van ICFON.
De bestuursleden in 2017 waren:
Dhr. W.F.A.R. (Wilko) Verbakel (voorzitter) te Amsterdam
Dhr. H.E. (Henk) Rüger (penningmeester) te Andelst
Mevr. A.F.G. (Sandra) Rutten-Kroot (secretaris) te Dongen
Dhr. H. (Henk) Dijkstra (lid) te Delft
Mevr. S.K. (Shiba) Degenhart (lid) te Amsterdam
Dhr. E.J.B. (Erwin) van Hal (lid) te Heiloo

Leren zaaien
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International Council for Friends of Nepal, achtergrondinformatie
Wie zijn we en wat doen we? Stichting ICFON (International Council for Friends Of Nepal – the
Netherlands) is een Nederlandse stichting geheel gerund door vrijwilligers met een bestuur van 6
leden. We werken samen met Nepalese partnerorganisaties om duurzame ontwikkeling te brengen
in dorpjes in de bergen in Nepal en onderwijs te bieden aan kansarme kinderen in Kathmandu. ICFON
verleent financiële steun aan diverse projecten op het gebied van dorpsontwikkeling,
inkomensontwikkeling en onderwijs. Met de projecten beogen we de zelfredzaamheid van arme
Nepalezen te vergroten. Ontwikkelingshulp wordt altijd tijdelijk gegeven en is gericht op het op gang
brengen van duurzame ontwikkeling. De projecten worden gefinancierd door particuliere donaties,
schenkingen, (eenmalige) subsidies en via zakelijke donateurs en partners.
Doelstellingen: Het ondersteunen van initiatieven van Nepalezen die gericht zijn op het verbeteren
van de levensomstandigheden van economisch behoeftige Nepalezen. Het stimuleren van hun
ontwikkeling door het verstrekken van advies en financiering. Een nevendoelstelling is het
verstrekken van informatie over Nepal in Nederland. De doelen zijn niet gebaseerd op een bepaalde
religie en ze zijn niet op politiek gebied gericht.
Doelgroep: De projecten richten zich op de allerarmsten, mensen van lage kasten, vrouwen in de
dorpen en kinderen van achtergestelde families. Veel van de projecten richten zich specifiek op
boeren met als doel verbetering van de landbouw en veeteelt.
Activiteiten: Elk k artaal geeft ICFON het lad Sa a har uit et ieu s o er Nepal. Cultuur,
religie, politiek en natuur zijn onderwerpen die in de artikelen uitgebreid aan bod komen. Via dit
tijdschrift houden we onze donateurs ook op de hoogte van de voortgang van de lopende projecten.
Op verzoek geven onze vrijwilligers lezingen bij bedrijven, kerken en op scholen. Het dagelijks leven
in Nepal, de armoede en het nut van ontwikkelingshulp staan hierbij centraal. Voor basisscholen
heeft ICFON een lespakket ontwikkeld. Nederlandse kinderen maken op deze manier kennis met het
dagelijks leven van hun leeftijdsgenootjes in Nepal.

Tomatenopbrengst
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Visie ICFON
Het door ICFON ondersteunde werk kent twee pijlers: duurzame ontwikkeling door het vergroten van
kennis en veranderen van attitude. De kenniscomponent moge duidelijk zijn.
In onze projectdorpen in Nepal mist men kennis van de in onze ogen vaak basale
landbouwtechnieken, ambachten, gezondheid en niet te vergeten het lezen en schrijven. Daarnaast
is armoede in onze ogen ook een probleem dat is geworteld in het (gebrek aan) zelfvertrouwen van
e se . Ee ope
i d , los a traditio ele a hterstelling, samenwerken binnen het dorp en het
zien van mogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden voor een ontsnapping uit de armoedespiraal.
Steeds meer Nepalezen beseffen dat zelf ook en nemen hun eigen situatie ter hand. Daarvoor hebben zij echter wel hulp nodig, het liefst geboden door andere Nepalezen.
De Nepalese organisaties die wij ondersteunen weten ook dat beter functionerende instituties als
overheden, banken en onderwijs alleen kunnen worden gevestigd in een klimaat waar de bevolking
zelf verantwoordelijkheid neemt voor de situatie.
Tenslotte besteden we veel aandacht aan de duurzaamheid van de ontwikkeling. Als het
ontwikkelingsproject stopt binnen de afgesproken termijnen, moet de lokale bevolking in staat zijn
om het project zelf over te nemen. Deze overdracht wordt geregeld voordat het project eindigt.
ICFON helpt
ICFON helpt, maar schrijft geen ontwikkelingsprogramma's oor. Alle proje te zij
raag gestuurd ,
op verzoek van de dorpelingen en organisaties zelf. ICFON kan wel suggesties geven over hoe de
duurzaamheid vergroot kan worden en ICFON kan besluiten om aan sommige projectonderdelen
geen bijdrage meer te geven. Op deze manier kunnen we zorgen dat de ontvangers zich realiseren
dat ze iets oor iets krijge . Er is ee grote eigen bijdrage en inzet nodig van dorpelingen zelf en
veel materiële hulp is in de vorm van leningen. ICFON eist verder een goede planning, transparantie,
verantwoording, integriteit en geen kastenvoorkeur in de projecten. De belangrijkste projecten van
ICFON hebben te maken met dorpsontwikkeling door landbouw en veeteelt.

Vrijwilligers van ICFON
ICFON draait nog steeds volledig op vrijwilligers. De stichting ICFON wordt ondersteund door
gemiddeld tien vrijwilligers. Zij treden op als adviseur op specifieke technische onderwerpen,
schrijver van artikelen voor Samachar, verzamelen van fondsen en geld etc. Ook in Nepal werkt
ICFON samen met sommige Nepalese vrijwilligers en incidenteel met Nederlandse vrijwilligers.
Nederlandse vrijwilligers worden alleen ingezet bij projecten in Nepal als ze een heel specifieke
bijdrage kunnen leveren die we in Nepal niet gemakkelijk kunnen vinden.
Kosten, zoals reiskosten naar vergaderingen, maar ook vliegtickets van vrijwilligers die gaan werken
in Nepal, of bestuursleden die projecten gaan controleren worden zelf betaald. Hierdoor kunnen we
de overhead kosten laag houden. Geld wat gedoneerd wordt komt bijna geheel ten goede aan de
mensen in Nepal.
Ook in 2017 hebben de vrijwilligers weer hard gewerkt. Dit jaar zijn er 2 actieve vrijwilligers bij
gekomen. Zo is Nini Jonkman zich gaan bezighouden met de PR en is ze contactpersoon geworden bij
Inproba, waar ICFON een samenwerkingsverband mee is aangegaan. Ook hebben we Willem van der
Heeden mogen verwelkomen als vrijwilliger. Hij is via Kerk in Actie al jaren donateur van ICFON en
heeft veel verstand van water. Hij houdt zich bezig met de advisering rondom de projecten waarmee
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water is gemoeid. Zowel bij projecten in de districten Sindhupalchowk (ISARD) als in Gorkha (nu
Green Foundation Nepal en daarvoor CHESS) is dit van groot belang zeker nadat door de aardbeving
in 2015 op veel plaatsen de watertoevoer is verwoest.
Diverse vrijwilligers leverden weer een bijdrage aan de Samachar: Johan Rutten, Connie Moest,
Yvonne Rijnders, Leonie van den Nouland.

Activiteiten en hoogtepunten van ICFON in Nederland
Net als in 2016 was 2017 een relatief rustig jaar. De nasleep van de aardbeving wordt minder en
minder merkbaar alhoewel we nog steeds in de projectgebieden, maar ook in de dorpen daarom
heen, zien dat veel mensen nog geen hulp hebben gehad. Maar er is zeker weer veel werk verricht
het afgelopen jaar;
 De projecten zijn weer op de voet gevolgd en onze projectcoördinatoren kijken continu of er
aanpassingen nodig zijn. Samen met de projectpartners in Nepal is er hard gewerkt aan de
nieuwe projectvoorstellen voor 2017-2018. Er zijn vier live vergaderingen en twee skype
vergadering geweest van het bestuur van ICFON waarin gedurende 3 tot 4 uur vergaderd
werd over alles rondom ICFON binnen Nederland maar natuurlijk ook in Nepal;
 Henk Rüger heeft het penningmeesterschap van Henk Dijkstra overgenomen;
 We hebben nieuwe vrijwilligers Nini Jonkman en Willem van der Heeden verwelkomd;
 Nini en Wilko hebben een gesprek gevoerd met een documentaire maker in verband met het
maken van een mogelijke documentaire met betrekking tot ICFON. Dit wordt wellicht
vervolgd in 2018;
 Henk Rüger en Sandra Rutten-Kroot hebben gesprekken gevoerd met een mogelijk nieuwe
sponsor, helaas tot nu toe zonder resultaat;
 Er zijn verschillende gesprekken geweest met onze sponsor Inproba;
 ICFON was medeorganisator van de jaarlijkse Nepalconferentie voor Nepalorganisaties;
 Henk en Lia Rüger hebben begin december op de Clara Fabriciusschool lesgegeven. Ook
hebben zij op een kerstmarkt gestaan waarbij ze allerlei dingen verkochten voor ICFON.

Activiteiten van ICFON in Nepal




Voorzitter Wilko Verbakel is in februari 2017 met zijn vrouw en kinderen op projectbezoek in
Nepal geweest. Hij bezocht het ISARD-project en had verschillende vergaderingen over het
SEED-project van CHESS Nepal en een toekomstig nieuw op te zetten project;
Oud bestuurslid Ruben Meijerink heeft samen met zijn vrouw en kinderen in december 2017
Nepal bezocht. Hij is onder anderen naar ISARD geweest en heeft veel foto s gemaakt, onder
andere voor een toekomstig fotoproject;
Bimu, vrouw van oud bestuurslid Vincent Verbon, is in Nepal geweest en heeft 2 weken in
projectgebied van ISARD doorgebracht. Omdat ze afkomstig is in Nepal spreekt ze de taal
waardoor de communicatie soepel kan verlopen en het verzamelen van informatie
vereenvoudigd.
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Kwartaalblad Samachar
De Samachar is in 2017 wederom 4 keer verschenen (februari, mei, augustus en november). De
coördinatie en eindredactie was in handen van Lia Rüger. De oplage bedroeg ca. 700 exemplaren.
Alle bestuursleden hebben artikelen geschreven voor de Samachar en ook een aantal vrijwilligers
heeft een bijdrage geleverd. In 2017 waren alle Samachars wederom in kleurendruk.
Het februarinummer bevatte onder andere een terugblik op het jubileumfeest; reisverslag (deel 1)
van Yvonne Rijnders (oud-bestuurslid ICFON) aan Nepal; vogeltaartenactie van Connie Moest en een
reisverslag (deel 1) van bestuurslid Sandra Rutten-Kroot en haar vader Johan Rutten.
In mei werden deel 2 van beide bovenstaande reisverslagen gepubliceerd; waren er succesverhalen
bij ISARD; werd uitgelegd wat kardemom voor Nepal betekent en werd uitgelegd hoe het Noodfonds
werkt.
In augustus was er aandacht voor Kerk in Actie in Arnhem Noord; waren er succesverhalen bij CHESS
Kaski en werd de jaarrekening van 2016 gepubliceerd.
In het novembernummer tenslotte stonden prachtige schilderijen, gemaakt door Leonie van den
Nouland, waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan ICFON; was er een verslag van de
geslaagde kunstveiling bij De Bijenkorfschool in Assendelft (opbrengst voor ICFON) en deed Wilko
Verbakel (voorzitter ICFON) verslag van zijn reis met zijn gezin naar Nepal en de bezoeken aan de
projecten. Eveneens was er aandacht voor de ernstige overstromingen die Nepal teisterden.
De ru riek 4 rage aa … erd erzorgd door Henk Rüger. De volgende mensen werden
geïnterviewd: Joke van der Horst, Maurits van Hövell tot Westerflier, Leo Verspaget en de 87-jarige
Elisabeth Sangster Holtzapfel.

Digitale media
De afgelopen jaren is het aantal bezoekers van de website gestabiliseerd. Vorig jaar werd de website
wat vaker bezocht, mogelijk nog vanwege de nasleep van de aardbeving in 2015. Op jaarbasis is de
e site zo
.
keer ekeke . Dit ko t eer op rui
ezoeke per eek. Er is geen
nieuwsbrief uitgegeven in 2017. Er viel niet veel groots nieuws te melden en daarnaast werd nieuws
via facebook elke week aangeboden en werd ook in de Samachar aandacht besteed aan nieuwsfeiten
en actuele zaken.
Op Facebook heeft ICFON ondertussen 472 volgers' (in 2016 waren dat er 429). ICFON streeft er
naar wekelijks nieuwe berichten op de Facebookpagina te zetten, afwisselend van ICFON-nieuws tot
leuke actualiteiten uit Nepal. Het blijft lastig om meer mensen aan te trekken via Facebook.
Vanwege de aardbeving heeft de facebook pagina van ICFON in 2015 en 2016 meer volgers
opgeleverd maar afgelopen jaar is er maar een klein aantal volgers bijgekomen. De berichten worden
gemiddeld door zo'n 300 mensen per keer gezien. Het is nog niet gelukt om dit bereik sterk te
vergroten.
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Projecten van ICFON
CHESS: Agro Business Creation project (ABC) en Sustainable Efforts for Economic Development
project (SEED)
CHESS en ICFON zijn in 2009 gaan samenwerken voor het SEED project en in 2010 is het ABC project
gestart. Het ABC-project ligt aan de rand van de Annapurna Conservation Area op twee uur rijden
met de jeep vanaf de stad Pokhara. Ondanks dat het gebied vlakbij de bekende Annapurna
trekkingroute ligt, wordt het niet bezocht door toeristen. Het SEED project bevindt zich in het Gorkha
district halverwege Kathmandu en Pokhara op ongeveer 4 uur rijden van Kathmandu en vanaf de
weg nog 2 uur lopen naar het dichtstbijzijnde dorp. Het SEED project had net als bij het ABC project
ook als doelstelling de economische en sociale status van de mensen te verbeteren
De projecten stonden op het punt van afbouwen in 2015, maar er werd toen vastgesteld dat
projectgeld verkeerd werd gebruikt door Raj Kumar van CHESS en dat sommige activiteiten niet
waren uitgevoerd. Om de niet uitgevoerde activiteiten toch te voltooien is een nieuw team gevormd
bestaande uit projectmanager Ashok Sapkota, landbouwdeskundige Binod Chiluwal en community
mobilizer Bhim Maya. Een Nepalese accountant heeft in 2017 de financiën van SEED en ABC van
2014-2016 gecontroleerd en heeft vele gesprekken gevoerd met CHESS om het misbruikte geld terug
te krijgen. Tevens is een Nepalese advocaat verder gegaan met druk uitoefenen en is een deel van
het geld teruggekomen. Nog niet alles is echter terug en er zal een rechtszaak opgestart worden om
nog meer druk te zetten op CHESS.
Het jaar 2017 stond daarnaast in het teken van afbouwen van de 2 projecten, voortzetten wat nog
gedaan moest worden en zaken afstemmen met de dorpelingen zodat ze zelf verder kunnen in de
toekomst. Er zijn het afgelopen jaar 2 watertanks gebouwd in 2 verschillende dorpen van het SEED
project. In totaal profiteren 456 mensen van deze waterprojecten. Er is voldoende drinkwater en
genoeg water voor irrigatiedoeleinden. De lokale bevolking heeft bijgedragen in de vorm van arbeid
en de levering van materialen. Doordat de bevolking zelf bijdraagt voelen ze zich meer
verantwoordelijk en zullen ze zelf zuinig zijn op het gebruik van bijvoorbeeld de watertanks. Ook
hebben 20 deelnemers een 3 daagse training gevolgd om de tanks te repareren als ze kapot zijn.
Loodgieters zijn er in de nabijheid van de dorpen niet te vinden waardoor het handig is dat de boeren
zelf als loodgieter kunnen optreden als er iets kapot is, bijvoorbeeld bij een waterleiding.
Daarnaast zijn zowel bij SEED als bij ABC diverse trainingen gegeven. Er hebben 56 dorpelingen
deelgenomen aan een training voor het houden van geiten. Landbouw opfristrainingen zijn gegeven
waaraan in totaal 60 boeren hebben deelgenomen. Deelnemers hebben de nieuwste kennis op
gedaan op het gebied van zaaien, irrigeren, tijd voor cultivatie enz.
Bij het ABC project hebben 18 boeren deelgenomen aan de opfris cursussen voor pluimvee. Ze
kregen updates over nieuwe ziektes en hoe deze te genezen. Er is meer commerciële
pluimveehouderij gekomen in 2017 waarbij 4 boeren commercieel zijn gegaan en hun eieren en
kippen verkopen op lokale markten.
De projecten hebben er toe geleid dat een goed netwerk is ontstaan, ook met overheidsorganisaties,
ten behoeve van de coördinatie in de toekomst. Met de steun van de lokale overheid zullen de
projecten voorgezet worden door de bevolking zelf. De coöperaties en vrouwengroepen zorgen er
voor dat er een goed collectief is gekomen en de bewoners meer samenwerken. Zo zijn er regelmatig
groepsvergaderingen, wordt er samen groente verzameld en doorverkocht op de markt. De boeren
zijn zelfstandig en zelfvoorzienend geworden. Ondanks het misbruik van geld zijn SEED en ABC
succesvolle projecten geweest waarbij uiteindelijk alle dorpelingen een inkomen hebben gekregen
uit landbouw of veeteelt, variërend tussen 300 en 2500 euro per jaar per familie, waar de meeste
boeren in 2009 slechts voor 3-6 maanden te eten hadden van hun land en bijna niets konden
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verkopen. Om dit te bereiken voor de 380 families heeft ICFON vanaf 2009 in totaal ongeveer 550
euro per familie besteed.
Als er het komende jaar nog zaken zijn waar de dorpsbewoners tegenaan lopen kunnen ze nog
sporadisch terecht bij Ashok, Binod en Bhim Maya, aangezien een nieuw projectgebied waar we in
2018 starten niet ver af ligt van het SEED gebied in Ghorka.

Bade K in project gebied van CHESS die geleerd heeft voor smid en mooie materialen maakt

Landbouwdeskundige Binod geeft uitleg aan dorpelingen
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New Tulips’ School (NTS)
Inleiding
Net als voorgaande jaren kijkt de NTS terug op een buitengewoon succesvol jaar waarbij 481
kansarme kinderen (239 meisjes en 242 jongens) op hoog niveau educatie hebben kunnen
ontvangen, waarvan 23 kinderen dit jaar nieuw zijn gestart. Van de 481 scholieren is er geen enkele
scholier blijven zitten dit jaar.
Bovendien behaalden 34 studenten (dat is 100% van de eindexamenkandidaten) het SLC (School
Leaving Certificate) en ook nog met uitzonderlijk goede resultaten, wat te danken is aan de
gezamenlijke inzet van zowel de docenten, ouders, leerlingen en het management van de NTS.
Zo der de steu a ICFON s do ateurs is de oortzetti g a dit kwalitaitef hoogstaande onderwijs
niet mogelijk.
Dit jaar is de school, naast de 6 dagen zomervakantie, 52 weekenddagen en 43 festivaldagen, maar 4
dagen extra dicht geweest wegens stakingen en 9 dagen ter voorbereiding op de examens.
Geen ontwikkeling in uitbreiding
Ook dit jaar is er geen uitbreiding mogelijk geweest van klas 10 naar klas 12. Op dit moment is de NTS
in afwachting van haar aanvraag bij het Ministerie van Educatie.
Verder heeft het NTS bestuur in een ontmoeting met de voormalige premier, de heer Madhav Kumar
Nepal, advies ingewonnen over de aankoop van extra land voor een buitenspeelplaats nabij het NTS
gebouw. Aangezien land tegenwoordig buitengewoon prijzig is in Kathmandu, lijkt het vooralsnog
niet mogelijk om de financiën hiervoor rond te krijgen.
Recycling project en inzet voor het milieu
De afgelopen jaren heeft de NTS gestaag nieuwe schoolbanken en tafels met een ijzeren frame
aangeschaft om het meer dan 8 jaar oude, beschadigde houten meubilair te vervangen. Dit jaar
besloot het schoolbestuur om de bewaarde houten meubels te repareren. In vier dagen tijd zijn er 25
meubels gerestaureerd die weer een aantal jaren mee kunnen.
Een andere bijdrage van de NTS aan een gezonder klimaat is de deelname aan het schoonmaak
project van de buurt door 75 NTS scholieren. Naast dat het zwerfvuil in de buurt werd opgeruimd,
droeg de activiteit ook bij aan het vergroten van de bewustzijn onder de buurtbewoners om afval
zoveel mogelijk te recyclen en de leefomgeving schoon te houden, wat de kwaliteit van de
gezondheid en het klimaatbehoud bevordert.
Bijeenkomst New Tulips’ School Alumni Association (NTSAA)
Oud studenten van de NTS, georganiseerd als NTSAA, bespraken tijdens de jaarlijkse bijeenkomst
twee belangrijke zaken: hoe de leningen aan scholieren van klas 11 en 12 te verhogen en de
mogelijkheden om te collecteren voor de medische behandeling aan kanker van een voormalige
medestudent, Suresh Majhi. De NTSAA heeft tenslotte tijdens de culturele festiviteiten tijdens het
Tihar festival 25.000 rupees opgehaald ten behoeve van het herstel van Suresh.
Bijzonder bezoek aan de NTS
In 2017 hebben verschillende oude NTS vrienden uit Nederland de school bezocht. Naast het
jaarlijkse ezoek a ICFON oud estuurslid Jos Bus, ezo ht ook ICFON s trou e do ateur de heer
Maurits van Hövell tot Westerflier samen met zijn gezin na 7 jaar opnieuw de NTS. Familie van
Hövell was onder de indruk van de professionaliseren van het schoolgebouw, de bibliotheek en het
computertraining aanbod. Ook ICFON s oorzitter, Wilko Ver akel as i Nepal e sprak tijde s zij
bezoek aan de NTS verschillende klassen toe en besprak met de docenten en management over de
kwaliteit van het onderwijs en de status van de uitbreiding naar klas 12.
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Fysieke en mentale competitie activiteiten
Elk jaar worden de extra activiteiten uitgebreid om de scholieren te blijven uitdagen op verschillende
gebieden, naast het standaard lesaanbod. Zo werden er dit jaar activiteiten georganiseerd op het
gebied van onder meer poëzie, toespraak, essay schrijven, spelling, Nepali handschrift en debatteren
en waren er tekenwedstrijden. Bij de fysieke spelletjes ging het om o.a. touwtje springen,
stoelendans en geblinddoekt blikgooien.
De NTS als leerinstituut en maatschappelijke opvoeder
Naast dat de NTS hoogstaand educatie biedt waarbij kansarme kinderen de gelegenheid hebben een
kansrijke toekomst creëren, levert de school ook maatschappelijk bewuste personen af.
Door aandacht en respect te hebben voor elkaars etnische achtergrond, sponsoractiviteiten op te
zetten om de meest hulpbehoevenden te ondersteunen en samen in te zetten voor het milieu en
leefklimaat wordt er waardering en gelijkheid gestimuleerd. Door de scholieren, ouders, oudstudenten, docenten en het management nauw te betrekken bij de ontwikkeling van de NTS wordt
het vertrouwen in elkaar en de school vergroot, wat resulteert in een succesvol instituut.
Ondanks de zeer uitdagende omstandigheden waarin de scholieren leven, biedt de NTS elk jaar de
mogelijkheid aan bijna 500 kinderen en hun families om te ontsnappen aan de armoedespiraal.

Alle leerlingen van de New Tulip School zijn in 2017 geslaagd!
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Integrated Self-help Association for Rural Development (ISARD)
In 2017 heeft ISARD landbouwprojecten gedaan in Karthali, Ghorthali, Dhuskun en Chokati VDCs. In
Karthali en Ghorthali is begonnen in een aantal nieuwe dorpen. Eén van deze dorpen is Kolekharkha
dat ligt op 2 uur lopen vanaf Budepa (wat weer 2 uur met de bus is vanaf Barabise), via een smal pad
langs steile hellingen met diepe afgronden. In al deze dorpen ligt de nadruk op het helpen van
mensen van achtergestelde etnische groepen (Thami, Tamang) en Dalit.
Vanwege 2 verkiezingen in mei en november mochten NGOs (en dus ook ISARD) gedurende enkele
weken geen werkzaamheden verrichten voorafgaand aan de verkiezingen. De lokale verkiezingen
vonden plaats voor het eerst in 20 jaar. Daarnaast waren er verschillende audits: twee van ICFON,
één van ICCO en de eigen ISARD audit. Dit leidde tot vertragingen bij de uitvoering van de plannen en
daarom konden verschillende projectonderdelen in 2017 niet worden uitgevoerd . Die schuiven door
naar 2018. Om die reden heeft ICFON in 2017 ook minder budget overgemaakt aan ISARD dan
aanvankelijk begroot.
In het verleden besteedde ISARD altijd veel aandacht aan tomatenteelt omdat daarmee vaak goed
verdiend kon worden. Echter, tomaten zijn vatbaar voor ziektes en in het regenseizoen is geen
transport mogelijk in de bergen en kunnen de tomaten niet gemakkelijk op de markt verkocht
worden. Daarom leren de boeren nu, naast de groenteteelt in het algemeen, ook over chiliteelt op
grotere schaal. Chili s kunnen namelijk ook gedroogd worden en later verkocht. Daarnaast wilden
enkele boeren leren over paddenstoelenteelt. Uit een enquête die ISARD heeft gehouden in de VDCs
Duskun en Chokati onder in totaal 85 boeren, blijkt dat de meerderheid van de boeren hun landbouw
activiteiten graag wil uitbreiden met chiliteelt (en eventueel andere groenten).

Redenen voor boeren om uit te breiden (of niet)
Cultivate more chili and ginger
Cultivate more chilies
Cultivate more chilies and other vegetables
Cultivate more ginger
Cultivate more mushrooms and/or tomatoes
Cultivate more other vegetables
Getting too old to expand
Not enough land to expand
Not reported
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Waar i oorgaa de jare ISARD ooral ee fo us had op trai i g aa lead far ers, die er olge s
hun kennis weer verder konden verspreiden in hun eigen dorpen, is in 2017 begonnen met het
stationeren van de ISARD landbouwexperts in de verschillende dorpen. Deze experts (Junior
Technical Assistent of JTA s) geven dan trainingen, maar volgen ook de boeren in het dorp en helpen
hen regelmatig met advies. Zo worden veel meer boeren bereikt en gestimuleerd om meer
groenteteelt te doen. Eén JTA werkt dan in verschillende dorpen van één VDC, en is niet veel tijd
meer kwijt aan het lopen van het ene VDC naar het andere. Deze nieuwe aanpak heeft ertoe geleid
dat inderdaad veel meer boeren zijn begonnen met commerciële landbouw. Ze leren ook over
wissellandbouw, welke groenten men achter elkaar op hetzelfde land kan telen en over gebruik van
insecticiden en pesticiden. Dit gebeurt zoveel mogelijk volgens het Improved Pest Management (IPM)
en Farm Yard Manure (FYM). Hierbij leren de boeren om zelf compost en mest te maken, alsmede
pesticiden (van verschillende kruiden en bijvoorbeeld urine van dieren). Dit wordt ook zoveel
mogelijk binnen de kassen toegepast. De verwachting is dat de groenten dan in de toekomst voor
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een hogere prijs verkocht kunnen worden als de productie gecertificeerd kan worden. Voor de
boeren is dit ook goedkoper dan gebruik van dure bestrijdingsmiddelen en kunstmest waarvan ze
niet wisten hoeveel gebruikt moest worden, en wat er vaak toe leidt dat de bodemkwaliteit achteruit
gaat.
In 2017 heeft ISARD de volgende trainingen verstrekt: IPM-FYM, commerciële groenteteelt, kleine
landbouw voor eigen gebruik, koffieteelt, fruitteelt (alleen lokaal), geitenhouden en zelf stallen
maken, druppel-irrigatie en post-processsing van de oogst. Naast de trainingen hebben 60 boeren
ook een aantal zaken gekregen, deels als microkrediet: kardemom- en koffieplanten, materialen voor
koffie processing, zaden, bodemvoedingsstoffen. Vijf families kregen plastic voor tunnels voor
groenteteelt.
In Salle en Kepa is een watervoorziening geïnstalleerd voor irrigatie. Hiervan kunnen 123 Thami
huishoudens profiteren. In 2017 zijn 24 boeren uit deze dorpen begonnen met landbouw en de
verwachting is dat dit in 2018 toeneemt vanwege de toegang tot water. De
paddenstoelenteelttraining was ook nieuw. Dit hebben 20 boeren in de praktijk gebracht.
Paddenstoelen worden in een soort schuur geteelt en men is dus niet afhankelijk van het weer.
Daarnaast leveren paddenstoelen ook meer geld op bij verkoop op de markt.
Eén van de moeilijkheden dit jaar was dat nog steeds veel families geen huis hebben na de
aardbeving. De afgelopen jaren hebben ze gespaard en velen zijn in 2017 begonnen met de bouw
van een nieuw huis. Uit de enquête in de VDCs Duskun en Chokati blijkt dat nog steeds bijna 1 op de
5 boeren hun inkomsten wil uitgeven aan de (op)bouw van hun huis.

Plannen voor besteding inkomsten
Build house

18

27

Education children
Invest in business
Medication

7
35
13

Pay loan
Save marriage children

6

Save money

8

(Cijfers zijn percentages).

Dat betekende dat ze minder tijd hadden voor landbouw en het volgen van trainingen. Daarnaast
heeft bijna iedereen geld moeten lenen om een huis te kunnen bouwen, wat maakt dat veel spullen
niet als volledig microkrediet gegeven konden worden, omdat mensen geen mogelijkheid hebben om
het terug te betalen. De verwachting is dat dit de komende twee jaar zal verbeteren.
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Broedbok gesponsord door ISARD

Installatie watertank

Training bijen houden bij het kantoor van ISARD
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Fondsenwerving
ANBI-status
Door de Nederlandse belastingdienst is ICFON aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat giften aan ICFON onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar zijn voor
de inkomstenbelasting. De ANBI-status gaat gepaard met regels voor goed bestuur en transparantie
die door de belastingdienst zijn opgesteld en waaraan de Stichting ICFON dus voldoet.
ICFON kiest ervoor niet het CBF-keurmerk te voeren. Dit keurmerk, uitgegeven door de particuliere
organisatie Centraal Bureau Fondsenwerving, is zowel bij de aanvraag als in de jaarlijkse kosten duur
en zou bij toepassing het strikte beleid van ICFON om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden
in ernstige mate doorkruisen.

Champignons kweken

Ook de kinderen helpen mee bij het planten
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Sponsors
De sponsoring door Inproba die in 2016 werd gestart werd in 2017 voortgezet. Het betreft een
substantiële ondersteuning van landbouwprojecten in het gebied van ISARD. Omdat Inproba
specialist is op het gebied van Oosterse Voedingsproducten is er specifieke aandacht voor de teelt
van chilipepers. Op de website van Inproba en ICFON wordt de wederzijdse samenwerking vermeld.
Op de sites staan onder andere verhalen van boeren die betrokken zijn bij de teelt van producten
met ondersteuning van Inproba.
ICFON werd in 2016/2017 ondersteund door Kerk in Actie. Deze samenwerking betrof de periode 1
augustus 2016 tot en met 31 december 2017. Het gehele bedrag op basis van de
samenwerkingsovereenkomst werd in 2016 aan ICFON uitbetaald.
Onze zusterorganisatie Chautaara uit België neemt een deel van het ISARD-project voor haar
rekening. In 2017 heeft Chautaara bedragen rechtstreeks met ISARD verrekend en niet, zoals in
voorgaande jaren, via ICFON.
De New Tulip School in Kathmandu wordt bekostigd door Bureau Kellerman uit Ouderkerk aan de
Amstel en donaties tijdens de jaarlijkse relatieborrel van dit bedrijf.
Particuliere donateurs blijven uitermate belangrijk voor ICFON. De meeste donateurs maken zelf
regelmatig een bedrag over. Er zijn 20 donateurs die hun ondersteuning doen in de vorm van een
periodieke gift en er zijn 70 donateurs die een machtiging tot automatische incasso hebben
verstrekt. Dit zorgt ervoor dat we in ieder geval voor een deel op constante inkomsten kunnen
rekenen.
Dan zijn er ook nog individuele acties: mensen die de opbrengst van een jubileum of verjaardag
beschikbaar stellen, scholen die een actie over Nepal doen, donateurs die iets maken, verkopen en
de opbrengst aan ICFON schenken. Uit al dit soort acties blijkt een grote steun voor het werk wat
ICFON doet.
Het werven en behouden van donateurs kost veel moeite. Het bestuur zoekt constant naar wegen
om dit te verbeteren. Het liefst zou het bestuur een vrijwilliger die zich helemaal toelegt op
fondsenwerving aan zich binden.
Presentatie op een basisschool
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