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VoorwoordBeste donateurs,

Voor u ligt een uitgebreid jaarverslag van de Stichting 
ICFON Netherlands, wat u ook kunt lezen als een ruim 
overzicht van de activiteiten die de stichting uitvoert. 
In 2011 was dat veel, ondanks de vacatures die er 
waren in het bestuur. In het oog springt met name de 
grotere nadruk die is komen liggen op inkomensver-
betering van Nepalese dorpelingen door middel van 
verbeterde landbouw en veeteelt. Inkomensverbetering 
gaat hierbij altijd gepaard met groeiend bewustzijn, wat 
weer leidt tot ondernemerschap, betere hygiëne en ver-
hoogd schoolbezoek. Maar ook de andere resultaten in 
de projecten, denk maar aan de uitstekende resultaten 
van de New Tulip School, liegen er niet om.

De donaties voor onze projecten zijn in 2011 overigens afgenomen in vergelijking met 2010. 
De krimp is overigens wat geflatteerd doordat 2010 een aantal uitzonderlijke, eenmalige dona-
ties te zien gaf. De balans van ICFON is gezond, en groeide zelfs. We hebben een buffer voor de 
komende jaren nu de medefinanciering van enkele grote organisaties zal krimpen.

Wederom danken wij alle donateurs die de projecten in Nepal mogelijk maken. 
Ook wil ik alle vrijwilligers van ICFON bedanken voor hun inzet in 2011.

Met vriendelijke groeten, mede namens de mensen in Nepal,

Wilko Verbakel
Voorzitter ICFON

Het bestuur van ICFON telt al jarenlang vijf personen, maar 
sinds het terugtreden van voorzitter Susan van Klaveren 
eind 2010 waren het er nog maar vier. Gezien de hoe-
veelheid werk en de gewenste continuïteit bij uitval van 
een bestuurslid streefde ICFON in 2011 naar een bestuur 
bestaande uit zeven personen. En jawel, zowel via de web-
site als uit het kleine contingent mensen dat zich vrijwillig 
voor ICFON in Nepal inzette, stonden drie nieuwe bestuurs-
leden op. Na hun inwerkperiode/proefperiode in 2011 traden 
zij in 2012 officieel toe, waarmee het bestuur zeven mensen 
sterk is geworden.  Tot die tijd heeft voorzitter en interim 
penningmeester Wilko Verbakel het erg druk gehad met zijn 
dubbelfunctie.

De bestuursleden in 2011 waren:
Dhr. W.A.F.R. Verbakel (voorzitter), te Amsterdam
Penningmeester (vacant), waargenomen door dhr. W.A.F.R. 
Verbakel
Dhr. J.A.J. van Meer (secretaris), te Tilburg
Mevr. S.K. Degenhart (lid), te Amsterdam
Dhr. R. Meijerink (lid), te Deventer

Het bestuur vergadert vier maal per jaar en belegt indien 
nodig ook skype-vergaderingen. Daarnaast hebben de 
bestuursleden heel intensief mail- en telefooncontact, zowel 
onderling in Nederland als met de Nepalese partners.

Colofon

Stichting ICFON
(International Council for friends of Nepal)

Postadres: Lobo Braakensiekstraat 156
             1056 HR Amsterdam
Telefoon:  (020) 6175954

ABN-AMRO 49.12.02.490
IBAN NL57ABNA0491202490
BIC ABNANL2A
t.n.v. ICFON, Delft

Inschr. Kamer van Koophandel :
‘s-Gravenhage: 41156774

Tekst: Joop van Meer
Voorwoord: Wilko Verbakel
Tekstcontrole en aanvullingen: bestuur ICFON
Redigeerwerk: Susan van Klaveren
Opmaak: Ruben Meijerink
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Visie ICFON

Wat is ICFON?

Het ondersteunen van initiatieven van Nepa-
lezen die gericht zijn op het verbeteren van 
de levensomstandigheden van economisch 
behoevende Nepalezen, en het stimuleren 

van hun ontwikkeling door het verstrekken van 
advies en financiering.

Het verstrekken van informatie over Nepal in 
Nederland.

In de praktijk betekent dit dat ICFON Nepalese 
organisaties steunt die projecten uitvoeren ten 
behoeve van de eerste doelstelling. 
Daarnaast brengt ICFON een nieuwsblad uit, 
onderhoudt een website en maakt gebruik van 
andere media zoals Facebook en Twitter waarin 
actuele ontwikkelingen in Nepal en ook de hier-
boven genoemde projecten worden beschreven. 
Binnen het onderwijs biedt ICFON in dit kader le-
zingen, boekje en een lespakket aan. 

1
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ICFON is een Nederlandse stichting, geheel gerund door vrijwilligers, 
die werken aan:

Natuurlijk wenst ICFON meetbaarheid en 
getallen; kortom harde bewijzen van de 
resultaten van de inspanningen. De comple-
xiteit van de projecten helpt hieraan echter 
niet mee. Het aantal gebouwde toiletten in 
een dorp is slechts een graadmeter voor de 
toegenomen alertheid op hygiëne, en nog 
sterker een graadmeter voor het feit dat 
dorpelingen zelf hun hygiëne en gezondheid 
ter hand nemen. Toch is het altijd de groeps-
training die dit soort activiteiten in gang zet. 
ICFON en de Nepalese partners hebben het 
bouwen van toiletten niet tot doel; het is een 
welkom neveneffect!

Wil tot aanpakken
ICFON en de Nepalese partners werken aan 
kennis en zelfbewustzijn, en daaruit volgend 
zelfredzaamheid. In het beste geval zijn we 

bereid om na de trainingen ook een gedeelte 
van de materiaalkosten op ons te nemen. 
Alle arbeid komt ten laste van de bewoners 
zelf, ontwikkeling is immers hún inspanning. 
Wij kunnen slechts het aantal gebouwde 
toiletten meten, maar dit zegt weinig over 
het kennisniveau en de wil tot aanpakken die 
daarachter zitten. Anderzijds zijn de resul-
taten van een school heel wat beter te me-
ten. Het aantal geslaagden van de New Tulip 
School in Kathmandu en de schooluitval daar 
zijn prima indicatoren voor de kwaliteit van 
het onderwijs en de motivatie die daarin zijn 
besloten. 

Nieuwe vragen
In het geval van de NTS zijn de resultaten 
eerder te bediscussiëren in beleidsmatige 
zin. In hoeverre kan de school zich blijven 
richten op de allerarmsten als rijkere ou-
ders worden aangetrokken om noodzake-
lijke inkomsten te verwerven? Want ICFON 
heeft niet de capaciteit om grondaankoop of 
de bouw van een extra verdieping te finan-
cieren. In Nepal werpt elk resultaat nieuwe 
vragen op. 

Een poging tot meetbaarheid
Natuurlijk zijn er wel cijfers beschikbaar over 
de projecten. Zie daarvoor de opsommingen 
bij de beschrijvingen van de projecten zelf.

Resultaten van ICFON
Allereerst past enige bescheiden-
heid. ICFON boekt geen resul-
taten, het zijn de Nepalese part-
ners die resultaten boeken. Wel 
fungeert ICFON als motor achter 
de projecten die worden uitge-
voerd, zowel in financiële zin 
als ook in stimulerende en advi-
serende zin. Zonder de Nepalese 
partners geen project, en zonder 
ICFON evenmin.
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Visie ICFON

Onderwijs en 
dorps-
ontwikkeling 

Goed onderwijs blijft hoog in het vaandel staan 
van ICFON. Daarom steunt ICFON de New Tulip 
School, een school voor zeer arme kinderen in 
Kathmandu. Ook steunt ICFON in Hetauda het 
kleine Play for Peace project, gericht op een 
beter welzijn door sport op school. En in de 
dorpen blijven de partners van ICFON actief om 
deugdelijk onderwijs op poten te zetten.
Daarnaast werken we met veel energie aan in-
tegrale dorpsontwikkeling, waarbij in 2011 meer 
aandacht is gekomen voor commerciële land-
bouw. Mensen werken immers in de landbouw 
en kunnen in een verbeterde landbouw uit de 
armoede ontsnappen.

Inkomens-
ontwikkeling 

Met twintig jaar ervaring in de ontwik-
kelingssamenwerking met Nepal blijft onze 
visie al vanaf de oprichting overeind. Ook in 
2011 kozen wij voor het ondersteunen van 
projecten die door Nepalezen worden ge-
start en uitgevoerd. Deze projecten dragen 
bij aan de mogelijkheden van individuen 
en gemeenschappen om hun eigen ontwik-

keling ter hand te nemen. Belangrijk bij 
ontwikkeling is het verwerven van kennis. 
Maar evenzeer zijn er vaardigheden nodig, 
zoals kunnen lezen, schrijven en je mening 
uitspreken. Ook spelen zelfkennis en levens-
houding een rol in de Nepalese projecten. 
Hierbij kan men denken aan zaken als zelf-
bewustzijn en zelfvertrouwen.

Visie van ICFON op ontwikkeling: 
keuzes in 2011

Inkomensontwikkeling kan alleen plaatsvinden 
met een integrale aanpak. Onderdelen van deze 
aanpak kunnen bijvoorbeeld zijn: het trainen van 
de bevolking in landbouwtechnieken, het sparen 
voor investeringen door microkredieten, proefsta-
tions als voorbeeld, trainingen op het gebied van 
leefwijze en gezondheid (de zogenaamde “cor-
nerstone trainingen”) en een constante zoektocht 
naar verbetering. Wij zijn er trots op dat dit alles 
wordt uitgevoerd door Nepalezen zelf! Wij zien 
inkomensontwikkeling, gepaard aan een ver-
hoogd zelfbewustzijn, als de motor van ontwik-
keling in de brede zin, en ook als motor voor 
beter onderwijs en gezondheidszorg. Mondige 
mensen die een bestaansinkomen hebben kun-
nen immers hun kinderen naar school sturen, en 
de overheid ertoe aanzetten om zijn taken op het 
gebied van onderwijs en (basis)gezondheidszorg 
uit te voeren. Binnen onze dorpsontwikkelings-
projecten zien we daar mooie voorbeelden van!

Sarita en Kumari 
Limbu werken aan 
hun tomatenteelt 
op 4 ropani 
(1 Ropani = circa 
508.72 m² )
gehuurd land.
Sarita is aan één 
been gehandicapt. 
Tomaten telen 
hebben ze geleerd 
van ISARD
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Ontwikkelingen in Nepal en 
Nederland
Nepal verwelkomde in 2011 730.000 toeristen. 
Daarmee is de doelstelling van één miljoen  
toeristen in het Nepal Tourism Year lang niet ge-
haald, maar dat was dan ook een forse ambitie. 
In vergelijking met de 602.000 toeristen in 2010 
is de groei spectaculair te noemen tijdens een 
economische crisis in de Westerse landen.
Minder florissant ging het in de Nepalese politiek. 
Hoewel er een akkoord werd gesloten over de 
integratie van maoïstische rebellen in het re-
guliere leger, is tot diep in 2012 onzeker of dat 
werkelijk zal lukken, en zo ja, tegen welke prijs? 
De grondwet, waarover al sinds 2008 wordt ver-
gaderd, is nog lang niet af. Politiek blijft Nepal 
een mijnenveld, waar het deelbelang prevaleert 
boven de nationale consensus. Stakingen waren 
een berucht middel, de corruptie tiert welig als 
we zien dat Nepal verder is gezakt in de “trans-
parency ranking” en nu in Azië alleen Afghani-
stan achter zich laat.

Economische groei
Toch groeide de Nepalese economie met on-
geveer 5%, waarbij moeilijk is in te schatten 
waar die groei precies plaats vindt. Prijsniveaus 
en lonen in steden als Kathmandu groeien nog 
harder, in de bergdorpen lijkt de situatie door 
de inflatie van 10% niet te verbeteren. Toch 
dringt de verbeterde infrastructuur verder door 
in het land. Een regelmatig bezoeker kan zelf 
aanschouwen dat de elektriciteit steeds verder 
doordringt in de dorpen, en dat er (slechte) we-
gen worden aangelegd en schooltjes geopend.

Nederland in crisis
De plaatsen waar ICFON aanwezig is zijn in het 
algemeen straatarm te noemen, waar ontwik-
kelingsprojecten pas na jaren (minimaal 3 jaar) 
echt succesvol kunnen worden. Langdurige fi-
nanciering door ICFON en goede projectplanning 
door onze Nepalese partners zijn vereist voordat 
de bevolking werkelijk in staat is om zonder hulp 
verder te gaan. De subsidies die ICFON krijgt 
van grotere ontwikkelingsorganisaties staan erg 
onder druk door bezuinigingen op  de ontwik- 
kelingssamenwerking in Nederland. In 2011 lukte 
het ICFON om de benodigde gelden bijeen te  
krijgen, maar er is een voortdurend risico dat 
een grote organisatie afhaakt. Om die reden 
werkt ICFON aan het verbreden van haar fond- 
senwervingsactiviteiten.

Financiele situatie 

Al sinds jaren werkt ICFON samen met 
de Vlaamse stichting Chautaara. Chau-
taara richt zich op geheel Azië, maar 
de nadruk ligt op Nepal. Chautaara 
steunde tot 2011 een klein gedeelte 
van het ISARD-project. In maart 2011 
kwamen de besturen van beide stich-
tingen bijeen. Kort daarna  kwam de 
Belgisch-Nederlandse samenwerking 
in een stroomversnelling. Chautaara 
neemt vanaf 2011, mede dankzij 
subsidies van de provincie Oost-Vlaan-
deren en de stad Gent, een veel groter 
gedeelte van de ISARD-budgetten voor 
zijn rekening. De communicatie met 
Nepal en de verantwoording van de 
uitgaven blijven om praktische re-
denen bij ICFON.
Leuk om te melden is dat Chauraara-
bestuurslid Nick Meynen in 2010 het 
boek ‘Nepal • Nieuwe wegen in de 
Himalaya’ heeft gepubliceerd. In dit 
boek beschrijft hij o.a. het ISARD-
project en gaat hij in op de situatie 
van weeshuizen in Nepal. Voor dit 
laatste onderwerp interviewde hij twee 
ICFON-bestuursleden.

ICFON en 
Chautaara 
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ICFON bestaat geheel uit vrijwil-
ligers, die lang of kort aan ICFON 
verbonden zijn. Naast de be- 
stuursleden zijn er vele mensen 
die speciale taken op zich 
nemen. Door de geografische 
spreiding van de vrijwilligers 
kunnen we inmiddels stellen dat 
ICFON een landelijke stichting is 
geworden!
Hieronder een overzicht van de vrijwillige inzet 
in 2011. Deze lijst is zeker niet compleet, om-
dat diverse personen kleine hand- en spandien-
sten verrichtten.

In Nederland
- Natasha Stroeker en Frans Aarts vormden de 
kascommissie, die de financiële gang van zaken 
bestudeerde en zijn goedkeuring gaf aan het 
beeld van inkomsten en uitgaven zoals dat in 
het financiële verslag is neergelegd.
- Sandra Rutten en Bas Kroot uit Dongen coör-
dineerden vanuit Nederland de stageplaatsen 
voor drie studenten die vijf maanden lang werk-
ten in het Play for Peace project. Vanaf eind 
2011 gingen zij zich tevens actief inzetten voor 
fondsenwerving voor ICFON.
- Eén van ICFONs oprichters Barbara Wurfbain 
uit Amsterdam verzorgde een lezing over Nepal.
- Henk Dijkstra uit Delft werkte zich in het laat-
ste kwartaal van 2011 in als penningmeester 
en Yvonne Rijnders uit Amersfoort en Erwin van 
Hal uit Heiloo deden hetzelfde als bestuursleden 
van ICFON, om in 2012 toe te treden.
- Susan van Klaveren uit Delft is ex-voorzitter 
van het bestuur en hielp het bestuur met di-
verse zaken, schreef voor Samachar, en legde 
de laatste hand aan de vernieuwde website.
- Jean-Robert Opgenort zorgde begin 2011 voor 
de nieuwe website.
- André Kalden uit Amsterdam hostte trouw de 
website en e-mailaccounts.
- Bestuurslid Ruben Meijerink verzorgde een 
gastles aan de kinderen van groep acht van drie 
basisscholen.

Voor Samachar
- Tessa Logcher uit Utrecht was hoofdredacteur 
van twee nummers van de Samachar, en bleef 
daarna actief als schrijfster.
- John-Boy Vossen, Guido van Spellen en Josien 
Los schreven artikelen voor de Samachar.
- Annemarie Marlet uit Arnhem en Esther ten 
Have uit Deventer redigeerden artikelen voor de 

Samachar.
- John van Veggel uit Helmond zorgde voor de 
opmaak en het drukwerk.
- Randy Dommerholt uit Rotterdam werd in 
2011 vaste politiek redacteur voor de Samachar 
en schreef diverse artikelen.

In Nepal
- Bestuurslid Shiba Degenhart was helemaal 
in het begin van het jaar in Nepal en bezocht 
de New Tulip School en het SEED-project van 
CHESS Nepal in Gorkha.
- In februari bezocht voorzitter Wilko Verbakel 
Nepal, waarbij hij werkbezoeken aflegde aan 
ISARD, de NTS en CHESS Nepal.
- Ad Los woont in Nepal en zette zich aldaar in 
voor de Blindenschool in Jumla.
- Ex-bestuurslid Jos Bus woont ongeveer de 
helft van het jaar in Nepal en bracht verslag uit 
van de zaken bij de New Tulip School, die hij 
ook vorig jaar weer meermaals bezocht.
- Yvonne Rijnders uit Amersfoort was twee 
weken actief op de Janapriya school, waar zij 
werkte en onderzoek deed voor de Junior Tech-
nical Assistants in de landbouw en veeteelt.
- Drie studenten van de Zwolse sportacademie, 
Mayke Heijmerink, Nicole van de Ven en Roos 
Kwakkel, liepen stage in het kader van het Play 
for Peace Project.
- Jeroen Bosch uit Nijmegen liep ruim 4 weken 
mee met de mensen van CHESS in zowel Kath-
mandu als op het hoofdkantoor in Beshisahar. 
Hij was gevraagd om Engelse les te geven aan 
de directieleden en rapporteerde na werkbe-
zoeken aan ICFON over het SEED-project en het 
ABC-project, beide van CHESS Nepal. Daarna 
bemande Jeroen, samen met een bestuurs- 
lid, een informatiestand op de zogenaamde 
Pompdagen te Heino.

Vrijwilligers

Vrijwilligers van ICFON

Stand van ICFON tijdens de pompdagen in Heino
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Publiciteit

Kwartaalblad Samachar
Samachar is en blijft het belangrijkste medium 
waarmee ICFON zijn donateurs informeert over 
Nepal en over de voortgang in de projecten. Elke 
donateur die jaarlijks tenminste € 35 bijdraagt 
krijgt het blad toegestuurd. De drukkosten en ver-
spreiding van Samachar, in een oplage van 450, 
vormen veruit de belangrijkste kostenpost (over-
head) buiten de projecten zelf, hoewel hiermee 
minder dan 5% van de totale kosten is gemoeid. 
Samachar verschijnt in tweekleurendruk, en dit 
zal gezien de kosten voor de inzet van meerdere 
kleuren zo blijven.

Naast alle bestuursleden maakt Samachar ge-
bruik van meerdere schrijvende en onderzoekende 
vrijwilligers die hun kopij aanleveren. Tot me-
dio 2011 betrof dit ook enkele studenten van de 
Academie voor Journalistiek te Utrecht, maar met 
het terugtreden van de hoofdredacteur is deze lijn 
verloren gegaan. Inmiddels zijn er evenwel an-
dere schrijvers opgestaan.

Samachar interviewde Roma Shrestha, lerares 
aan de New Tulip School en Raj Kumar Pandey, 
directeur van CHESS Nepal. Ook was er een in-
terview met Sunil Tamang, een Nepalees die zich 
inzet voor het milieu en daarvoor de Great Hima-
laya Trail afliep. Er waren veel beschrijvingen van 
Nepalezen die te maken hebben met de projecten 
van ICFON, en wat dat verandert in hun leven.
Voorzitter Wilko Verbakel schreef een artikel in de 

Nepali Times over de levenskeuzes die een jonge 
vrouw, nadat zij met ISARD in aanraking was ge-
komen. Het artikel verscheen ook in Samachar. De 
Vlaamse journalist en Chautaara-bestuurslid Nick 
Meynen, die een boek schreef over Nepal, leverde 
een artikel af voor Samachar over bosbeheer in 
Nepal.

In maart organiseerde ICFON samen met drie 
andere “Nepal-organisaties” en het Nepalese 
Consulaat in Nederland een Nepalconferentie. 
In Amsterdam werd informatie uitgewisseld, 
werden mogelijkheden tot samenwerking be-
sproken, en er was veel publiciteit van Nepa-
lese inwoners van Nederland voor het Nepal 
Tourism Year 2011 middels een (reclame)  
fietstocht over de grachten. ICFON-voorzitter 
Wilko Verbakel en Chautaara-voorzitter Nick 
Meynen waren sprekers op deze studiedag.

In oktober organiseerden dezelfde organisa-
ties een Dashainfeest in Amsterdam, wat 
door vele Nepalezen in Nederland en ook veel 
Nederlanders werd bezocht.

Bijeenkomsten

De website van ICFON werd in 2011 in een 
moderner jasje gegoten, zonder daarbij de 
inhoud veel te veranderen. Veel mensen 
weten ICFON dankzij de website te vinden.

Eind 2011 startte ICFON met een Twitter-
account waarop korte berichten en door-
gegeven nieuws over Nepal verschijnen. Ook 
werd een Facebook-pagina opgezet, waarop 
nieuws en fotomateriaal zijn te vinden. In 
2011 werd op Slideshare een veelgelezen 
presentatie gepubliceerd over de commer-
ciële landbouw in het ISARD-project, in het 
Engels en het Nederlands. Ook is ICFON vind-
baar in diverse registers, zoals de Pyttersen 
Almanak, de website van het Consulaat van 
Nepal en GeefGratis.

Social media
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Projecten

In 2008 steunde ICFON al de kleine techni-
sche school Baraha Technical Institute (BTI) 
in Bhedabari, die een opleiding tot Junior 
Veterinarian Assistant aanbiedt, nu richt het 
project zich vooral op trainingen aan lokale 
boeren. Het ABC-project loopt nog tot eind 
2014.

Open toilet free
Het jaarverslag van ABC schrijft: “De doel-
groepen hebben hun levensonderhoud ver-
beterd door tijdens verschillende trainingen 

kennis en bekwaamheden eigen te maken 
voor een verbeterde productie van groenten, 
geiten en melk. De boeren gebruiken nieuwe 
technieken voor groenteteelt en het gebruik 
van organische meststoffen neemt toe. De 
mensen zijn zich bewust geworden van het 
belang van een goede hygiëne en gezond 
voedsel. Alle inwoners van de gemeente 
beschikken nu over permanente toiletten, 
waardoor het gebied is uitgeroepen tot 
“Open toilet free area”. De constructie van 
toiletten is ook ondersteund door de Village 
Development Committee (VDC).”

Resultaten
ABC heeft in 2011 goede resultaten geboekt. 
We lichten er enkele voor u uit op de vol-
gende pagina.CHESS heeft gekeken naar 
wat het financiële resultaat is geweest van al 
deze activiteiten. Het resultaat is dat er  
€ 990 is verdiend met geitenteelt, € 9.339 
aan groenten en € 1.512 dankzij de verkoop 
van melk. Dit komt neer op een inkomen 
van ongeveer € 60 per familie. Dit is een 
stijging van maar liefst 20 tot 50% ten op-

zichte van 2010!

Zorgen
Maar niet alles was positief. Het bleek 
dat de allerarmste dalits niet konden 
meedoen met de aanschaf van koeien, 
want koeien kosten € 500 tot € 600, 
terwijl een krediet voor een koe is vast-
gesteld op maximaal € 300. De dalits 
kunnen dat gat niet dichten.
Ook waren er grote risico’s met het 
weer: één groenteoogst ging ge-
deeltelijk verloren door hagelbuien. 
CHESS vermeldt dat het leiderschap in 
de gemeenschappen en groepen vaak 
in handen ligt van ouderen, terwijl dit 
de mensen zijn die niet meewerken aan 
de nieuwe mentaliteit gericht op zelf-
redzaamheid en verantwoordelijkheid, 
zoals die in de trainingen zo’n belang-
rijke plaats krijgen.Tot slot is men 
bepaald niet tevreden met het manage-
ment van het Baraha Technical Insti-
tute, iets waar ICFON al mee worstelde 
voordat CHESS het ABC-project startte. 
CHESS en ICFON kijken naar pragma-
tische oplossingen, want in Nepal bren-
gen grote successen ook altijd nieuwe 
vragen met zich mee.

ABC-project van CHESS
Het project Agro Business Crea-
tion (ABC) wordt uitgevoerd 
door CHESS Nepal en speelt zich 
af rondom het dorp Bhedabari, 
in een vallei ten noorden van 
Pokhara waar geen toeristen 
komen. Sinds april 2010 richt het 
project zich op het vergroten van 
de voedselproductie onder de 
arme bewoners van een achttal 
dorpen.
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Er werden maar liefst 17 verschillende 
soorten trainingen gegeven, waarvan de 
belangrijkste de Participatory Self Review 
and Planning-training (PSRP-training) 
was. Dit is een basistraining voor vrou- 
wen, maar ook mannen doen wel mee. 
Deze training leert deelnemers kritisch 
naar zichzelf, naar de groep en naar de 
behaalde resultaten te kijken. Door deze 
inzichten bespreekbaar te maken wordt 
het leerproces binnen de gemeenschap 
enorm verhoogd en krijgen deelnemers 
meer zelfvertrouwen om in de toekomst 
met veranderingen om te gaan. Al met al 
waren er in 2011 80 bijeenkomsten waar 
gemiddeld 15 mensen aan deelnamen. 120 families van de deelnemers aan vrou-

wengroepen namen deel aan het (zelf 
opgebouwde) fonds voor microkredieten, 
o.a. voor groentezaden, huur van land 
(landloze dalits) en de bouw van stallen 
waarvoor alleen de “ultra-armen” een 
krediet kunnen krijgen. Daarnaast ver-
schafte CHESS gratis 110 geiten, 3 fok-
bokken en groentezaden aan in totaal 55 
families. Deze families hebben de eerste 
werpelingen of nieuwe zaailingen doorge-
geven aan andere families.

De bijdrage aan de technische school BTI 
betrof een gedeelte van de uitbreiding van 
de proefboerderij en vijf studiebeurzen 
van €100 voor zeer arme studenten.

195 families kregen zaailingen voor 
veevoederteelt en 195 boeren kregen 
zaden buiten de kredieten om.

Er zijn nu 9 vrouwengroepen met in 
totaal 146 deelnemers, waarvan 25% 
dalit (“onaanraakbaren”).

De vrouwengroepen kregen wat kleine 
materialen, zoals melkkannen.

Enkele opmerkelijke resultaten van het ABC project in 2011
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Het project Sustainable Efforts for 
Economic Development (SEED) 
startte in 2009 en wordt door onze 
partner CHESS Nepal uitgevoerd in 
de dorpen Churling, Terse, Chain-
pur, Chhapgaun en Bhumlinchok in 
het district Gorkha.
Het project richt zich op de bewustwording 
van dorpelingen in hun eigen mogelijkheden 
en daaraan gekoppeld een verbetering van 
het levensonderhoud door geitenteelt en de  
verbouw van groenten voor de commerciële 
doeleinden op een duurzame en sociaal 
aanvaardbare wijze. Daarbij speelt ook het 
ontwikkelen van ondernemerschap een rol. 
De mensen in de dorpen behoren tot de 
etnische groepen Gurung en Magar, of zijn 
kasteloos (Dalit).

Resultaten
SEED heeft vele mooie resultaten geboekt in 
2011, hieronder ziet u een overzicht.

Nog niet klaar
CHESS stelt zich inmiddels de vraag of er in 
de dorpen niet meer mogelijkheden zijn voor 
inkomensverbetering dan alleen geiten en 
groenten. Daarnaast ontdekte men dat veel 
boeren weinig besef hebben van opbrengsten 
en kosten van hun oogsten, dus dat zal zeker 
enige training behoeven. Door de geografi- 
sche omstandigheden in de bergen van 
Gorkha blijft het transport van de producten 
naar de markt een probleem. In 2012 gaat 
CHESS dan ook met het SEED-project aan de 
slag om deze aandachtspunten aan te 
pakken.

SEED-project van CHESS Nepal

Een groeiend bewustzijn voor hygiëne en 
gezondheid, wat leidde tot de bouw van 
toiletten en bij enkele mensen zelfs tot 
de ingebruikname van rookloze ovens op 
eigen initiatief. Ook werden de paden in 
de dorpen verbeterd, met hulp van de 
Village Development Committee (VDC 
,vergelijkbaar met onze gemeente). De 
bewoners wisten met behulp van de 
juiste trainingen daarvoor zelf de weg 
naar de VDC te vinden.

Bouw van verbeterde geitenstallen en 
in 2011 had voor het eerst elk dorp een 
“dipping tank”, een betonnen bak waarin 
vee gedompeld wordt in een medicinale 
oplossing tegen parasieten. 3239 geiten 
passeerden de tank, eens per half jaar. 
En 3600 geiten werden medicinaal 
ontwormd.

De handel in alcohol in Terse en Chur-
ling is in 2010 en 2011 met bijna 60% 
afgenomen. Een verdere teruggang in 
het stoken en consumeren van alcohol 
zal moeilijker worden, want het drinken 
maakt deel uit van de Gurung-cultuur.

195 families kregen zaailingen voor 
veevoederteelt en 195 boeren kregen 
zaden buiten de kredieten om.

Maandelijkse bijeenkomsten van alle 
groepen, waar heel diverse problemen 
worden besproken. Alle deelnemers 
kregen zaailingen van groenten voor de 
eerste oogst. Nog steeds doen alle 180 
deelnemers mee.

In Chainpur werden als laatste dorp drie 
grote vaten met pijpleiding (Thai jars) 
geïnstalleerd voor micro-irrigatie. Nu 
kan men zelfs buiten het seizoen telen. In de dorpen waar voorheen geen en-

kele groente werd verbouwd, worden 
nu groenten verbouwd voor zowel eigen 
consumptie als voor de verkoop. Hier-
bij worden geen chemische meststoffen 
gebruikt.

Vrouwen in de vrouwengroepen hebben 
geleerd te spreken en een onderwerp 
naar voren te brengen bij instanties. Zij 
nemen allen deel aan het spaarfonds en 
in Chainpur ook aan het bouwen van een 
dorpsschool.

Eén school in het district breidde uit 
naar het secondary niveau en CHESS 
droeg €500 bij in de bouwkosten.

Er werden 15 soorten trainingen ge-
geven, wat in totaal neerkwam op 78 
bijeenkomsten (in 2010: 62).

De spaargroepen gaven 27 boeren een 
microkrediet voor geiten, stallen of 
zaden.
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Projecten

ICFON steunde vijftien jaar lang blindenon-
derwijs in het verre westen van Nepal. Eerst 
via de Nepalese Association for the Welfare 
of the Blind (NAWB), maar de slechte ervar-
ingen met NAWB leidden tot voortzetting met 
de stichting Asal Chimekee vanaf 2009. Een 
Nederlander ter plekke was contactpersoon 
voor ICFON. Blindenonderwijs betekent dat er 
gespecialiseerde leerkrachten moeten zijn en 
een hostel waar de kinderen kunnen wonen 
en verzorging krijgen. Zo functioneerde de 
school enkele jaren in het stadje Jumla.

Overheidsbesluit
ICFON nam al jaren een gedeelte van de 
financiering van het schooltje en het hos-
tel voor zijn rekening, de Nepalese overheid 
de rest. In 2011 nam de Nepalese overheid 
plotseling het besluit om slechts één blinden-
school per regio te financieren. In de betref-
fende regio Jumla werd de blindenschool in 
het dorp Narakot verkozen tot regionaal cen-
trum. Al snel nam onze partner Asal Chimi-

kee het besluit om de twaalf blinde kinderen 
te verhuizen naar Narakot. De faciliteiten 
in Narakot waren hiervoor nog niet in orde, 
maar het plotselinge besluit van de overheid 
plaatste de stichting voor een voldongen feit.

2012
Uiteindelijk is het door ICFON gesteunde 
project nu overgenomen door de Nepalese 
overheid. Wij hopen op dat de kwaliteit van 
het onderwijs en de voorzieningen op peil ge-
houden worden. Eén blindenschool per regio 
is erg weinig voor het grote aantal blinde kin-
deren in Nepal, zeker ook in Jumla. Hoe dat 
gaat is in 2012 onbekend, wij hopen hierover 
nieuws te krijgen.
Met twee Nederlandse sponsoren die een 
gedeelte van ICFONs begroting voor het 
blindenproject voor hun rekening namen zijn 
eind 2011 afspraken gemaakt.
In de eerste Samachar van 2012 is over de 
afronding van het project uitgebreid bericht.

Blindenproject: plotseling naar 
de Nepalese overheid
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Projecten

ICFONs samenwerkingspartner Nepal Educa-
tion Support Trust (NEST) uit Hetauda heeft 
een geschiedenis van allerlei kleine projecten 
zoals kinderclubs, bibliotheken, sportonder-
wijs, docententrainingen, geitenprojecten en 
microkredieten. In de afgelopen jaren heeft 
NEST zijn projecten fors gereduceerd omdat 
ze niet meer voldoende vrijwilligers hebben 
en ICFON heeft de ondersteuning aan NEST 
ingeperkt. In 2011 is vooral geïnvesteerd in 
het project ‘Play for Peace’.

Play for Peace
Dit project is al in 2006 gestart door de toen-
malige studenten lichamelijke opvoeding Loes 
Meulendijks en Sandra Rutten. Zij hebben 
op meerdere scholen leerkrachten getraind 
met als doel sport- en spelvormen te introdu-
ceren voor achtergestelde (en ook gehandi-
capte) kinderen. Het idee was dat kinderen 
beter kunnen sporten dan zich bemoeien met 
de toenmalige burgeroorlog en de politiek. 
Kinderen reageren verheugd op de lessen en 
toernooien. Zij vinden het heerlijk om te kun-
nen sporten en even kind te zijn in hun soms 
harde leven. Ook genieten zij van het samen-
werken.

In 2010 heeft dit project een doorgestart 
gekregen, doordat Sandra Rutten met part-
ner Bas Kroot zich gingen inzetten om op 
structurele basis een uitwisseling met NEST 
tot stand te brengen. Begin 2011 gingen 
meteen drie studenten van de Sportacademie 
uit Zwolle naar Nepal. Zij liepen vijf maanden 
stage in Nepal. Zij gaven les op zeven ver-
schillende scholen in de buurt van Chaugada, 

gaven “teacher clinics”, organiseerden 
sporttoernooien en brachten de 
bestaande situatie in kaart. Eén van de 
scholen heeft een aantal blinde leerlin-
gen en een school heeft gehandicapte 
en dove leerlingen. De studenten, die 
psychomotorische therapie studeren, 
richtten zich vooral op het sportonder-
wijs aan gehandicapten.

Geld ingezameld
De studenten hadden het niet ge-
makkelijk, want alles moest van de 
grond af aan worden opgebouwd, en 
de cultuurverschillen zorgden voor 

moeizame communicatie en verschillende 
verwachtingen. Ook hebben de studenten 
geld ingezameld, waarmee toekomstige 
projectplannen van Play for Peace kunnen 
worden bekostigd. 

Janapriya School
De Janapriya School is één van de scho-
len waar de studenten hun stage liepen. De 
school heeft een afdeling voor de beroepso-
pleiding tot diergeneeskundige of landbouw-
kundige, welke in 2006 met behulp van 
ICFON is opgezet. In 2011 bezocht ICFON-
vrijwilligster en afgestudeerd agri-business 
specialiste Yvonne Rijnders de school en gaf 
daar enkele weken gastlessen. Ook bracht zij 
de stand van zaken in kaart en vergewiste zij 
zich van de behoeften van de school. 

NEST en Play for Peace
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Op http://www.youtube.com 
watch?v=yZL9BUsZB5Q is een film te zien 
over het Play for Peace project.
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Projecten

De NTS in Kathmandu is opgericht 
om kinderen uit zeer arme fami-
lies een kans op goed onderwijs te 
geven. De financiering van de zeer 
succesvolle school wordt door 
ICFON verzorgd, maar er is één 
grote Nederlandse sponsor die het 
merendeel van de gelden voor zijn 
rekening neemt. Daarnaast zijn er 
particuliere bijdragen uit Neder-
land en Japan, ook voor de school-
kosten van individuele gezinnen.

In 2011 verzorgde de school onderwijs voor 
ongeveer 470 kinderen. De resultaten van 
de school waren buitengewoon goed, van de 
21 eindexamenkandidaten haalde allen hun 
diploma. Dit diploma, na tien jaar te behalen, 
is vergelijkbaar met het gemiddelde niveau 
in het Nederlandse middelbare onderwijs. In 
geheel Nepal ligt het percentage geslaagden 
iets beneden de helft. NTS is daarmee waar-
schijnlijk de beste school in het land.

Deze resultaten blijven de aandacht trekken, 
steeds meer ouders die niet tot de doelgroep 
behoren hebben interesse om hun kinderen 
naar de NTS te sturen. Dit is opvallend, want 
de NTS werd altijd gezien als ‘arme school’, 
waar op werd neergekeken. NTS diende dan 
ook een aanvraag in bij ICFON om toekom-
stige uitbreidingen mogelijk te maken. De 
directie plande om een belendend perceel 
grond te kopen, waarmee de school en de 
faciliteiten uitgebreid zouden kunnen worden. 

ICFON moest dit verzoek helaas afwijzen, 
want de grondprijzen in de wijk Koteshwor 
zijn vergelijkbaar met die in een Nederlandse 
stad. Hiervoor zijn simpelweg geen financiële 
middelen aanwezig.

ByProxy
Teleurstellend was het terugtrekken van de 
Nepalese tak van het Nederlandse bedrijf 
ByProxy. ByProxy had een zevental stage-
plaatsen voor vervolg(beroeps)onderwijs voor 
leerlingen die zich wilden bekwamen in de 
ICT-sector. De economische crisis veroorzaak-
te een forse daling in het aantal opdrachten 
voor ByProxy, met als gevolg dat er geen sta-
giaires geplaatst konden worden. Een zoek-
tocht naar alternatieven leverde niets op. Het 
uitstekende onderwijs dat de NTS levert tot 
en met het voortgezette niveau, krijgt hier-
mee geen vervolg in de beroepsfase.

Dilemma’s voor de NTS en voor ICFON
Het feit dat kinderen uit zeer achtergestelde 
sociaal-economische situaties bij de NTS 
een diploma halen, wat ook in Nepal een 
bijzonder kostbaar goed is, stemt buitenge-
woon tevreden. Toch is hiermee geen baan 
of vervolgstudie gegarandeerd. ICFON blijft 
dus zoeken naar mogelijkheden buiten de 
NTS om de studenten vervolgstudies aan te 
bieden en naar werk te helpen, zodat  de 
cirkel van armoede, meestal gebaseerd op 
komaf, voorgoed kan worden doorbroken. Het 
is echter duidelijk dat noch ICFON, noch de 
NTS in staat zijn om zich ook te richten op 
beroepsonderwijs.
Ook het feit dat de school dankzij de stu-
dieresultaten aandacht trekt van ouders 
met een beter inkomen (tot pakweg € 80 
maandinkomen), geeft de school mogelijk-
heden om financieel gezonder te worden 
dankzij de schoolgelden die aan deze ou-ders 
kunnen worden gevraagd. Anderzijds is het 
wel de bedoeling dat de school zich blijft rich-
ten op de allerarmsten. Een uitbreiding naar 
andere doelgroepen zit er, gezien de grond-
prijs en andere kosten van uitbreiding, niet 
in.
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New Tulip School: hoogwaardig 
onderwijs en inzet voor vinden 
van werk
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Projecten

Onze partner Integrated Self-help 
Association for Rural Development 
(ISARD) organiseert het grootste 
en meest complexe project in Ne-
pal dat ICFON ondersteunt. ICFON 
is de enige donateur van ISARD, 
echter ongeveer 20% van de be-
groting werd in 2011 opgebracht 
door Chautaara vzw in België. 

Op zijn beurt wordt ICFON voor dit project 
stevig ondersteund door alle particuliere 
donateurs, en ook door enkele grotere insti-
tutionele donateurs. De belangrijkste daarvan 
zijn Impulsis, het gezamenlijke loket voor 
ontwikkelingssamenwerking van ICCO, Kerk 
in Aktie en Edukans, en Stichting Ontwikke-
lingshulp Assendelft.

ISARD werkt onder een strakke regie van 
non-discriminatie en gelijke kansen voor alle 
bewoners, etniciteiten en kasten, tot in de 
bestuursvormen toe. ISARD is actief in het 
Sindhupalchowk-district in een groot aantal 
dorpen met de allerarmste inwoners, veelal 
van lage kaste of achtergestelde etnische 
groep. ISARD schrijft in zijn jaarverslag dat 
het gaat om mentaliteitsverandering en het 
organiseren van de bewoners in sociaal ge-
accepteerde structuren als coöperaties en 
spaargroepen. Voorbeeldgedrag van actieve 
boeren en van ISARD zelf zijn psychologisch 
erg belangrijk.

ISARD en de overheid
Opvallend is ook dat in 2011 de samenwerk-
ing met overheden veel beter werd. Was er al 

een goede samenwerking met het District Ed-
ucation Office, in 2011 startte ook een goede 
samenwerking met het Agriculture Develop-
ment Office en het District Veterinary Office. 
Zij gingen kleine “joint ventures” aan met 
ISARD, en in de ogen van ICFON is dat een 
toe te juichen ontwikkeling, want Nepalezen 
gaan zelf aan de slag, al of niet gestimuleerd 
door plaatselijke successen van ISARD.

Andere resultaten in 2011
De andere programma-onderdelen ontwik-
kelden zich eveneens. ISARD betaalde een 
gedeelte van onderwijzerssalarissen op vijf 
scholen waar de situatie nijpend was, zoals 
een klein salaris voor een leraar die de school 
moest aantrekken wegens capaciteitstekort. 
Het is altijd de bedoeling dat de overheid 
deze salarissen (eventueel onder druk) over-
neemt. Tweeëntwintig (vrouwen)groepen, 
in totaal 198 personen, kregen cursussen in 
inkomensverbetering. 420 mensen volgden 
“skill development” cursussen, die groten-
deels door de overheid werden betaald, en 
405 volwassenen deden mee aan de alfabeti-
seringscursussen. Maar liefst 862 mensen 
volgden de gezondheidscursussen, en dat 
leidde weer tot de bouw van 44 toiletten in 
twee dorpen. 319 mensen kregen een me-
dische check-up, en er waren bijdragen in 
ziekenhuiskosten voor acht mensen. Er waren 
nog veel meer trainingen (o.a. groepsman-
agement, Corner Stone trainingen, boek-
houden voor coöperaties), maar het voert te 
ver om deze allemaal te noemen in dit ver-
slag.

ISARD; de groei van 
commerciële landbouw
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In de naam van ISARD zit het woord “inte-
grated”, waarachter een enorme veelzijdig-
heid van activiteiten  
(en daarmee ontwikkeling) schuil gaat:
- Alfabetisering van volwassenen
- “Live skill” trainingen, over gezondheid, 
mondigheid, family planning, samenwerking
- Onderwijsstimulering voor kinderen
- Stichting van scholen in achtergebleven 
gemeenschappen
- Basisgezondheidszorg
- Inkomensverbetering door verbetering van 
landbouwmethoden, veeteelt en ambachten.
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Kleermakers uit Bojaghari

Boer Shyam Kumar Thami uit Piskar-7 Boja-
ghari volgde enkele jaren geleden een cursus 
kleermaken. Tot nu toe verdiende hij in die 
jaren totaal €800 en hij begon een winkel. 
Ook kleermaker Jagat Bahadur Thami volgde 
de kleermakerscursus van ISARD. Dankzij 
zijn gestegen inkomen heeft hij nu een eigen 
huis kunnen kopen en heeft hij geïnvesteerd 
in een goed lopende winkel.

Kamala Pahari uit Davi

Het dorp Davi wordt voornamelijk bewoond door zeer 
arme Pahari, een etnische groep in de heuvels van 
Nepal. Kamala Pahari kocht begin 2011 een buffel en 
nam daarvoor €400 krediet van ISARD. De buffel levert 
180 liter melk per maand, een goede productie voor 
een buffel. Kamala verkoopt de melk niet, maar maakt 
er ghee van (een soort geklaarde boter) en haar gezin 
drinkt zelf de karnemelk die overblijft. De 6 kg ghee die 
zij maandelijks maakt leveren haar ongeveer €34 per 
maand op, waardoor zij voor haar gezin voedsel kan ko-
pen, de schooluitgaven voor haar kinderen kan betalen, 
en de lening van ISARD kan aflossen.

Spreken in het openbaar

Bishnu Maya Pahari, Santi 
Pahari, Gyanu Thami, Jagat 
Maya Thami, Moti Thami en 
Kabita Thami zijn voorbeelden 
van vrouwen die voortaan in 
het openbaar durven spreken, 
zonder aarzeling en ook als 
er onbekende mensen in het 
publiek aanwezig zijn.

Sarita Thami uit Mulabari

In plaats van te trouwen na het eer- 
ste huwelijksaanzoek besloot Sarita 
Thami naar school te gaan in het 
schooltje dat juist door ISARD was 
opgericht. Als oudste leerling startte 
zij daar. Zij zette door en is inmid-
dels bezig met het laatste jaar voor 
haar einddiploma op een middelbare 
school in het district. In haar dorp 
richtte zij een jongerenclub waarvan 
de leden geld gingen sparen en zich 
enthousiast toelegden op de uien-
teelt om zo zelf hun schoolgeld te 
kunnen betalen. Ook hebben de kin-
deren elkaar beloofd niet te zullen 
trouwen voordat ze een schooldiplo-
ma hebben. Voorzitter Wilko Verba-
kel heeft het leven van Sarita uitge-
breid beschreven in een artikel voor 
de Nepali Times. Dit artikel was ook 
te lezen in de Samachar. U kunt het 
vinden op www.icfon.nl.

Isard breidt zich uit als een soort 
inktvlek, inmiddels zijn al meer dan 
30 dorpen in Sindupalchowk ge-
holpen bij de steun. Op deze pagina 
een aantal treffende voorbeelden...
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Dat ICFON niet altijd een gemakkelijke “for-
eign ngo” is, wisten we al. We vragen immers 
een duidelijke verantwoording en planning 
van onze Nepalese partners. Niet elke or-
ganisatie is daarin professioneel bedreven en 
we zien enige onkunde door de vingers. Toch 
kunnen we alleen werken vanuit een helder 
vertrouwen, ongeacht de culturele verschil-
len, en vragen we om heldere plannen en 
verantwoording.

“Appreciate”
De ene organisatie kan dat beter dan de an-
dere. De werkwijze “You appreciate our work, 
please let us know what you want to contrib-
ute” kan in de Nepalese verhou-dingen een 

buitengewoon eerlijke vraag zijn, toch kan 
ICFON daarmee geen samenwerking 
gestalte geven. Dit betekent enerzijds dat 
sommige Nepalese partners de zakelijke 
aspecten erg goed beheren, dat anderen hun 
professionaliteit aan het opbouwen zijn en 
ICFON wellicht ervaren als een lastige part-
ner, en anderzijds dat een enkele keer een 
Nepalese partner geen behartenswaardig plan 
kan indienen, waardoor de samenwerking op 
dat project wordt beëindigd. In 2011 vond 
dit laatste overigens niet plaats. De grootste 
door ICFON gesteunde projecten: CHESS Ne-
pal, ISARD en de NTS, munten uit in profes-
sionele kwaliteit.

Samenwerking met Nepalese 
partners

Uitgebreide informatie over de projecten en de Nepalese samenwerkingspartners vindt 
u op onze website www.icfon.nl en in ons kwartaalblad Samachar. Met vragen kunt u 
terecht bij het secretariaat (zie Colofon).

In 2011 speelde de commerciële landbouw
een veel grotere rol dan in voorgaande jaren.
ICFON adviseerde ISARD al eerder om hier
nadruk op te leggen, maar in 2011 kwam er
een enorme versnelling. Landbouwspecialist
Bishnu Kunwar speelde hierbij een belangrijk
rol doordat hij een succesvolle proefboerderij
startte en daar heel veel dorpelingen cursussen
gaf over duurzame technieken, organische
meststoffen en biologische insektenbestrijding.
Enkele feiten in de landbouw:

De bouw van drie bamboe kas-
sen in drie verschillende dorpen. 
Volgens ISARD zijn de inkomsten 
van 66 families en twee vrouwen-
groepen verbeterd dankzij de hoge  
opbrengst aan groenten die in de 
kassen worden opgekweekt en 
daarna uitgezet op de grond van 
de dorpelingen. Verbetering van de
veeteelt (geiten, buffels en in min-
dere mate varkens), mede dankzij 
een zelfstandig opererend
microkredietsysteem.

Grote oogsten van wintergroenten 
op het coöperatieve stuk land van 
ISARD. Hier verdienen arbeids-
krachten een behoorlijk loon en 
de winsten worden gebruikt voor 
kleine investeringen.

Enorme groei in de teelt van kar-
demon en de aanschaf van een 
droogmachine daarvoor in Latu.

Foto rechts: 
demonstratiekas 
in Tungathali.

Foto rechts-
onder: training.
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De Nepalese en Nederlandse economie trek-
ken niet gelijk op, wat rechtstreeks voelbaar 
is in de financiering van projecten. 10% Nepa-
lese inflatie in 2011/2012 betekent in principe 
dat projecten jaarlijks 10% duurder worden. 

De wisselkoers van de Nepalese Rupee zakte 
licht (3%) ten opzichte van de Euro, dus dat 
compenseert vanuit Nederlands perspectief 
een stukje van de prijsstijgingen.

Financiële verantwoording

Omschrijving 2010 2011 verschil Omschrijving 2010 2011 verschil
Algemene donaties 34,000 19,500 14,500 ISARD 52,600 48,000 4,600
ISARD 48,300 39,950 8,350 ABC 17,600 6,000 11,600
SEED 25,400 12,750 12,650 NTS 26,900 6,300 20,600
ABC 21,700 4,750 16,950 Blinden 5,500 0 5,500
NTS 23,100 11,200 11,900
NEST 100 4,250 -4,150
Blinden 5,550 650 4,900
Overig 2,200 4,800 -2,600
Totalen 162,360 99,861 62,500 104,610 62,311 42,300

Een andere verklaring van het verschil in de baten kan worden gezocht in het feit dat in 2010 
diverse grote donaties zijn gedaan. Dit was in 2011 (aanzienlijk) minder. Onderstaand overzichten van 
grote donaties (€ 1.000 en meer) in 2010 en 2001:

3,700
20,000

1,100
5,500

12,900
8,000
7,500

47,900
4,075
1,000
6,600
1,000

119,275

3,300
16,000
27,300

7,500
6,100

60,200

11/05 RK Parochie Sevenum

Cijfermatige  analyse van de verschillen tussen de jaren 2010 en 2011
Baten Lasten

05/02, mw. J.D.A. Bouterse
18/02 Stichting Ontwikkelingshulp
18/02 Inzameling De Bijenkorf

Grote donaties 2010

13/06 Stichting Sambandha
23/06 ASN
30/06 Stichting Grenzeloos Salland

30/12 Stichting Grenzeloos Salland
31/10 Chautara

07/09 Stichting ICCO
30/09 donaties "Ed 50"

Totaal grote donaties 2011:

04/11 McGregor Fashion Group
11/11 Stichting Ontwikkelingshulp
30/12 H. Matthijssen
Totaal grote donaties 2010:

Grote donaties 2011
28/02 Play for Peace
29/07 Stichting Ontwikkelingshulp
31/10 Impulsis
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Baten 2010 2011 Lasten 2010 2011
Donaties ISARD 48,300.00 39,950.00 ISARD 52,600.00 48,000.00
Donaties SEED 25,400.00 12,646.00 SEED 19,800.00 19,550.00
Donaties ABC 21,700.00 4,750.00 ABC 17,600.00 6,000.00 1)

Donaties NTS 23,085.00 11,215.00 NTS 26,903.00 6,300.00
Donaties NEST 100.00 4,263.80 NEST 0.00 0.00 2)

Donaties Blinden 5,543.62 650.00 Blinden 5,543.00 0.00 3)

Donaties voor Benchen Clinic 50.00 0.00 Individuele sponsoring 1,750.00 1,200.00
Bijdrage Impulsis 0.00 2,058.00 Kosten Nepaldag 299.31 0.00
Donaties individuele sponsoring 1,750.00 1,200.00 Kosten Samachar 4,878.84 5,645.17
Algemene donaties 34,025.33 19,479.13 Nepalconf. + Dashain 0.00 350.00
Ontvangen rente 2,075.07 2,347.80 Bankkosten 306.22 237.19
Verkoop boeken enz. 124.60 428.40 Overige uitgaven 210.14 245.19
Overige inkomsten 0.00 0.49 Toename liquide middelen 32,263.11 11,461.07

Totaal baten 162,153.62 98,988.62 Totaal lasten 162,153.62 98,988.62

1)

2)

3)

Activa 31/12/2010 31/12/2011 Passiva 31/12/2010 31/12/2011
ABNAMRO (490) 4,246.21 10,266.49 Donaties algemeen 114,541.61 124,377.88
ABNAMRO (972) 569.03 1,625.59 ISARD 0.00 0.00
ABNAMRO Spaar (255) 69,800.89 46,800.89 SEED 5,600.00 -1,304.00
ABNAMRO (046) 0.00 0.49 ABC 4,100.00 2,850.00
ING 3,497.70 188.35 NTS 5,262.00 10,177.00
ASN 50,815.61 81,606.85 NEST 525.00 4,788.80
Kas 32.50 220.50 Blinden 0.62 650.62
Debiteuren 12,075.65 2,347.80 Individuele sponsoring 0.00 0.00

Benchen Clinic 50.00 0.00
Crediteuren 10,958.36 1,516.66

Totaal activa 141,037.59 143,056.96 Totaal passiva 141,037.59 143,056.96

De financiële stukken van ICFON over het jaar zijn door de kascommissie gecontroleerd en akkoord bevonden.

Den Haag, 26 juli 2012 Asten, 29 juli 2012
w.g.  N.E. Stroeker w.g. F.W. Aarts

Balans Stichting ICFON per 31 december 2011

Resultatenrekening Stichting ICFON 2011

Aanvullend is in 2011 nog een bedrag van € 8.620 ingezameld en via Wilde Ganzen overgemaakt aan ABC. Wilde Ganzen 
heeft dat bedrag verhoogd met 55%.
Uitgaven NEST 2011 (€ 1200) zijn gedaan ten laste van terugbetaalde bedragen van mikrokredieten.
Uitgaven t.b.v. blinden 2011  zijn door Wilde Ganzen gedaan (in totaal € 9.067,00). De organisatie die ICFON sponsorde 
heeft het bedrag rechtstreeks naar Wilde Ganzen overgemaakt.

Financieel overzicht
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ICFON VERSTREKT

- Hulp aan (educatieve en humani-
taire) projecten in Nepal

- Informatie over Nepal en ICFON-
projecten

- Advies over hulp aan ontwikkelings-
projecten

- Bulletins met informatie over Nepal

BEGUNSTIGER

Zij die een gift aan de stichting schen-
ken, zijn overeenkomstig artikel 4 van 
de statuten, begunstiger van
de stichting. Indien u € 35 of 
meer schenkt, ontvangt u viermaal per
jaar de nieuwsbrief Samachar (Nepali 
voor nieuws)

E-mail:  
Website:  
Twitter:
Facebook: 
     

info@icfon.nl 
www.icfon.nl
www.twitter.nl/ICFON
www.facebook.com/ ICFON 
 

Financieel jaarverslag

Uit de resultatenrekening 2011 blijkt dat de baten in 2011 zo’n € 63.000 lager 
zijn dan in 2010. Als we de post “toename liquide middelen” buiten beschou-
wing laten blijkt dat de lasten in 2011 ruim € 42.000 lager uitvallen.

Voor de verschillen zijn diverse oorzaken aan te wijzen:

1. In 2010 heeft ICFON van enkele donateurs grote bedragen ontvangen. 
In 2011 hebben deze donateurs aanzienlijke lagere bedragen beschikbaar 
gesteld. Deels waarschijnlijk omdat ook bij de grote donateurs de recessie 
zich doet voelen.

2. In 2010 is onder “algemene donaties” een bedrag van ruim € 11.000 
verantwoord wegens diverse acties, zoals verjaardagen, inzamelacties e.d. 
Dergelijke acties doen zich spontaan voor en zijn niet goed in te schatten.

3. Voor een aantal projecten verricht ICFON wel het werk, maar verloopt 
de financiële afwikkeling geheel via de Stichting Wilde Ganzen. Dit speelt met 
name bij het Blindenproject en het ABC project.

4. In 2010 zijn voor de New Tulipsschool grote bedragen verantwoord voor 
uitgaven pensioenen van de leerkrachten en het verzorgen van een computer-
cursus. Dit heeft in 2011 niet gespeeld.

5. Impulsis, het gezamenlijke loket voor ontwikkelingssamenwerking van 
ICCO, Kerk in Actie en Edukans, draagt vanaf 2011 nog maar een derde bij 
aan ISARD, SEED en ABC, waar dat vroeger de helft was.

6. De algemene recessie gaat ook niet aan ICFON voorbij; we zien het 
aantal donateurs en de gedoneerde bedragen helaas teruglopen. 

Dit alles laat onverlet dat de financiële positie van ICFON per eind 2011 
voldoende is om alle lopende projecten in 2012 te financieren en dat het werk 
aan die projecten onverminderd doorgang vindt.

Verder blijkt ook uit de cijfers voor 2011 dat ICFON echt op de kleintjes let: 
de overheadkosten maken nog steeds een zeer gering deel uit van het totale 
budget. En dat dankzij de vrijwillige inzet van diverse uiterst gemotiveerde 
vrijwilligers. En verder niets dan dank voor de vele trouwe donateurs die  
ICFON, ondanks de financiële tegenspoed, een warm hart blijven toedragen!

Voor een uitgebreidere toelichting verwijs ik naar onze website: 
http://www.icfon.nl/. U kunt daar ook uitgebreid kennis nemen van al onze 
projecten!

Delft, augustus 2011
Henk Dijkstra Penningmeester

Toelichting op het financieel 
verslag 2011


