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VoorwoordBeste donateurs, 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting ICFON  
Netherlands. U kunt dit document ook kunt lezen als 
een overzicht van de activiteiten die de stichting uit-
voert. Het jaar 2012 liet een verdere ontwikkeling 
zien in de lijn die ICFON, met zijn partners in Nepal, 
al eerder had ingezet. Vooral de grote nadruk op inko-
mensverbetering van Nepalese dorpelingen door mid-
del van verbeterde landbouw en veeteelt springt in het 
oog. Inkomensverbetering gaat hierbij altijd gepaard 
met groeiend bewustzijn, wat weer leidt tot onder-
nemerschap, betere hygiëne en verhoogd schoolbezoek. 
Maar er gebeurde meer: het steeds betere onderwijs 
wat wordt geleverd door de New Tulips School vond een voorlopig hoogtepunt in de verkiezing 
tot beste school van het land! Daarbij moeten we bedenken dat de school zich richt op kinderen 
uit de armste milieus. Ondanks de economische crisis lukte het ICFON in 2012 om zelfs nog wat 
te groeien, hoewel bepaalde donaties in 2013 zeker zullen terugvallen. De balans van ICFON was 
gezond en groeide zelfs. We verwachten echter dat de buffer die we hebben in de komende jaren 
zal moeten worden aangesproken. Om schokken op te vangen streeft ICFON een balanstotaal na 
wat groot genoeg is om één jaar de projecten te kunnen blijven financieren, en in 2012 werd dat 
streven wederom gehaald. 

We zijn erg verheugd dat in het begin van 2012 het bestuur met maar liefst drie leden werd aan-
gevuld. Met zeven bestuursleden is het bestuur in 2012 veel robuuster geworden en passend bij 
de omvang en verantwoordelijkheden van de stichting.
Wederom danken wij alle donateurs die de projecten in Nepal mogelijk maken. 
Ook wil ik alle vrijwilligers van ICFON bedanken voor hun inzet in 2012. 

Met vriendelijke groeten, mede namens de mensen in Nepal, 
Wilko Verbakel 
Voorzitter ICFON

Het jaar 2012 begon bestuurlijk erg positief, want helemaal 
in het begin van het jaar traden drie leden toe, waarmee het 
bestuur plotseling het gewenste aantal van zeven telde.
De bestuursleden in 2012 waren: 
Dhr. W.F.A.R. Verbakel (voorzitter), te Amsterdam
Dhr. H. Dijkstra (penningmeester), te Delft (toegetreden 
1-1-2012)
Dhr. J.A.J. van Meer (secretaris), te Tilburg
Mevr. S.K. Degenhart (lid), te Amsterdam
Dhr. E.J.B. van Hal (lid), te Heiloo (toegetreden 1-2-2012)
Dhr. R.M. Meijerink (lid), te Deventer
Mevr. Y.P. Rijnders (lid), te Amersfoort (toegetreden 1-2-
2012)

Het bestuur vergadert vier maal per jaar en belegt een aan-
tal telefonische vergadering per skype. 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
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 an-
dere media zoals Facebook en Twitter waarin ac-
tuele ontwikkelingen in Nepal en ook de hierboven 
genoemde projecten worden beschreven. Binnen 
het onderwijs biedt ICFON in dit kader lezingen, 
boekje en een lespakket aan.

1

2

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

Tomatenoogst van een boer in Sindupalchowk wordt gewogen.
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Visie ICFON

Toch is armoede in onze ogen ook een 
probleem wat is geworteld in het (gebrek 
aan) zelfvertrouwen van mensen. Een 
“open mind”, los van traditionele achter-
stelling, en het zien van mogelijkheden zijn 
belangrijke voorwaarden voor een ontsnap-
ping uit de armoedespiraal. Steeds meer 
Nepalezen beseffen dat zelf ook, en nemen 
hun eigen situatie ter hand. Daarvoor heb-
ben zij echter wel hulp nodig, het liefst ge-
boden 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.

ICFON helpt
ICFON helpt, maar schrijft geen ontwik-
kelingsrichtingen voor. Alle projecten zijn 
“demand based”, op verzoek van de dor-
pelingen en organisaties zelf. ICFON deelt 
ook niets uit. Toch schrijft ICFON bij nader 
inzien wel zaken voor: we eisen een goede 
planning, transparantie, verantwoording, 
integriteit en geen kastenvoorkeur in de 
projecten. Lees hierover het compliment 
van CHESS, elders in dit jaarverslag.

Onderwijs
ICFON blijft zich inzetten voor onderwijs 
aan kinderen die heel moeilijk toegang 
hebben tot goed onderwijs. De New Tulip 
School voor zeer arme kinderen in Kath-
mandu is de parel in de kroon, want de 
resultaten van de school zijn buitengewoon 
goed. In 2012 was het de beste school van 
Nepal! Daarover elders in dit jaarverslag. 

Het Play-for-Peace-project, wat geïnitieerd 
werd door Sandra Rutten en Bas Kroot, is 
gericht op het aanleren van vaardigheden 
en zelfbewustzijn van kansarme kinderen 
door middel van sport. Dit is in Nepal geen 
vanzelfsprekend leerproces, want arme 
kinderen wordt weinig zelfbewustzijn of 
samenwerkingszin aangeleerd, en sport is 
een middel tot overtroeven van een andere 
school. Geen gemakkelijke opgave.

In de projecten voor integrale dorpsontwik-
keling heeft het onderwijs altijd aandacht. 
Basale alfabetisering voor volwassenen, 
schoolbezoek van alle kinderen, maar 
ook verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs en de oprichting van schooltjes 
in analfabete dorpen hebben de aandacht. 
Dit zijn geen zaken die ICFON allemaal 
ter hand kan nemen, maar we zien dat 
de school een centrale plaats in het dorp 
krijgt, en vooral dat ouders en kinderen 
onderwijs belangrijk vinden. Er zijn dankzij 
de projecten van ICFON scholen opgericht 
en door de overheid overgenomen.

Inkomensontwikkeling in dorpen
We kunnen het ook dorpsontwikkeling 
door middel van verbeterd inkomen noem-
en. Inkomen en dorp gaan samen, en het 
belangrijkste instrument hierbij is training. 
Training van vaardigheden en technieken 
(voor bijvoorbeeld groenteteelt, veehou-
derij, of bosbeheer), maar zeker ook trai-
ning voor een gezonde leefwijze, probleem-
oplossend vermogen, spaargroepen en 
samenwerking, mondigheid. Vrouwen en 
vrouwengroepen nemen een centrale plaats 
in, maar evengoed zijn de mannen fanatiek 
in de trainingen. Er worden echter alleen 
trainingen gegeven als de mensen zélf hun 
belangrijkste problemen hebben benoemd 
en op zoek willen naar oplossingen. Zo kan 
het zijn dat dorpen vanuit geheel verschil-
lende startblokken aan de slag gaan. Te 
starten vanuit alfabetisering, of vanuit 
een betere benutting van het land buiten 
het seizoen, of zoeken naar een oplossing 
voor irrigatie, of zelfs het opzetten van een 
coöperatie.

Het door ICFON ondersteunde 
werk kent twee pijlers: kennis 
en houding, of zo u wilt: kennis 
en attitude. De kenniscompo-
nent moge duidelijk zijn. In Ne-
pal mist men technische kennis 
van de in onze ogen vaak basale 
landbouwtechnieken, ambachten, 
gezondheid en niet te vergeten 
het lezen en schrijven.

Twee pijlers als uitgangspunt
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Ontwikkelingen in Nepal en 
Nederland
We kenden in Nepal al enkele jaren een 
bescheiden economische groei. De laat-
ste cijfers geven 4,4% voor het fiscale 
jaar wat eindigde in april 2012. Het is nog 
te vroeg in het jaar 2013 om duidelijke 
conclusies over 2012 te vinden, want de 
kalender van Nepal loopt niet gelijk met 
de Nederlandse. Hetzelfde geldt voor het 
aantal toeristen wat Nepal bezoekt: er zijn 
nog geen nieuwe cijfers beschikbaar. Zeker 
is wel dat ook Nepal wordt geraakt door de 
mondiale crisis.

De Nepalese politiek geeft vooralsnog 
geen enkel positief beeld. Politiek gekibbel 
inclusief een regeringswisseling werden 
begeleid door talloze stakingen. Het jaar 
2012 was in die zin niet beter dan de 
voorafgaande jaren, terwijl de spanning 
rondom de nieuwe grondwet alsmaar 
toeneemt: wordt Nepal een federale 

staat, en zo ja, langs welke scheidslijnen 
tussen naties die samen die federatie gaan 
vormen?

De Nederlandse situatie is ons nu beter 
bekend. Daarbij springt de terugval in het 
oog. Grote donoren hebben veel minder
financiële armslag, wat tot gevolg heeft 
dat ICFON alle zeilen moet bijzetten om 
voor subsidie in aanmerking te komen. 
Impulsis heeft zijn projectbijdrage terug-
geschroefd naar maximaal 33%. ICFON 
heeft enkele tientallen individuele dona-
teurs verloren. Sommige donateurs lieten 
met spijt weten dat hun eigen financiële 
situatie sterk was verslechterd. 

Dat we toch een gezonde exploitatie heb-
ben weten te bereiken komt doordat er 
ook (grote) donateurs zijn bijgekomen. 
Daarover leest u in de financiële paragraaf 
van dit jaarverslag.

Financiele situatie 

In 2012 nam de Vlaamse stichting 
Chautaara, met wie ICFON al ge-
ruime tijd samenwerkt, een deel van 
de budgetten voor het ISARD-project 
voor zijn rekening. Chautaara wordt op 
zijn beurt weer ondersteund door de 
Provincie Oost-Vlaanderen en de stad 
Gent. De communicatie tussen ISARD 
in Nepal en Chautaara in België vindt 
grotendeels plaats via ICFON. Want 
Chautaara en ICFON willen het be-
richtenverkeer tussen Nepal en België/
Nederland, met inbegrip van alle ver-
slaglegging, plannen en budgetvoor-
stellen, zo goed mogelijk kanaliseren.
In 2012 verliep deze samenwerking 
prima. Inhoudelijk zitten ICFON en 
Chautaara op dezelfde lijn, dus dat 
werkt gemakkelijk. ICFON-voorzitter 
Wilko Verbakel haalde bij zijn bezoek 
aan ISARD persoonlijk de financiële 
bewijsvoering op (afdrukken van beta-
lingsbewijzen) waar men in België om 
had gevraagd.

ICFON en 
Chautaara 
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ICFON is een organisatie van 
vrijwilligers. Naast de bestuurs-
leden zijn er veel mensen die 
speciale taken op zich nemen. 
Daarbij valt op dat ICFON een 
landelijke organisatie is die zich 
inzet voor Nepal; vrijwilligers 
wonen en werken verspreid 
door het land. ICFON heeft geen 
wortels in een bepaalde stad of 
streek.
In november kwamen zestien vrijwilligers bijeen 
in een Nepalees restaurant in Amsterdam om 
zaken door te nemen, hernieuwd kennis te 
maken en de banden te verstevigen. Hieronder 
een overzicht van de vrijwillige inzet in 2012. 
Deze lijst is zeker niet compleet, omdat diverse 
personen kleine hand- en spandiensten ver-
richtten.

In Nederland 
- Diverse schrijvers leverden hun bijdragen 
aan Samachar. We noemen bijvoorbeeld Randy 
Dommerholt uit Rotterdam, Susan van Klaveren 
uit Delft en Tessa Logcher uit Utrecht.
- 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 van 2011 is neergelegd. 
- Sandra Rutten en Bas Kroot uit Dongen coör-
dineerden vanuit Nederland de stage-plaatsen 
voor drie studenten die vijf maanden lang werk-
ten in het Play for Peace project. Sandra en Bas 
zetten zich ook actief in voor fondsenwerving 
voor ICFON. 
- Eén van ICFONs oprichters Barbara Wurfbain 
uit Amsterdam verzorgde meerdere lezingen, 
met een ouderwetse diashow over Nepal. 
- Susan van Klaveren uit Delft, tevens voor-
malig voorzitter van het bestuur, schreef voor 
Samachar en redigeerde een gedeelte van het 
jaarverslag 2011. 
- Edwin Westerhoff schreef de gehele website 
van ICFON om naar het Joomla-format, waar-
mee de website voortaan prima in eigen beheer 
kan worden bijgehouden. 
- André Kalden uit Amsterdam hostte de web-
site en e-mailaccounts tot aan de overstap naar 
een commerciële provider. 
- John van Veggel uit Helmond zorgde in 2012, 
evenals jarenlang daarvoor, voor de opmaak 
van Samachar.
- Jan Duin uit Assendelft wierf fondsen voor 
ICFON doordat hij inzette voor een donatie aan 

ICFON uit een deel van de opbrengst van een 
mede door hem georganiseerde tweejaarlijkse 
veiling.
- Shiba Degenhart verzorgde wederom haar 
jaarlijkse gastlessen aan de Bijenkorfschool te 
Assendelft, waarbij de kinderen sponsoracti-
viteiten hielden voor ICFON.
- Henk Nooy en Dirk Meijer schreven in 
Samachar een artikel over een bijzonder festival 
in Dolpa district.

In Nepal 
- Bestuurslid Shiba Degenhart was van oktober 
2011 tot februari 2012 in Nepal en bezocht de 
NTS en de ABC- en SEED-projecten.
- In februari bezocht voorzitter Wilko Verbakel 
Nepal, waarbij hij werkbezoeken aflegde aan 
ISARD, de NTS en CHESS Nepal. 
- Ex-bestuurslid Jos Bus bracht verslag uit van 
de zaken bij de New Tulip School, die hij ook 
vorig jaar weer meermaals bezocht. 
- Sandra Rutten en Bas Kroot bezochten in juli 
en augustus Nepal. Sandra gaf op de school in 
Budepa gastcolleges aan de leraren van scho-
len in het werkgebied van ISARD. Zij bezochten 
samen het Play for Peaceproject in Chaugada. 
Ook bezochten zij de New Tulip School in Kath-
mandu en het ABC-project in Kaski, waarbij de 
deelnemende dorpen werden aangedaan.  
- Drie studenten van de Zwolse sportacademie 
(CALO), Michiel Warmerdam, Esther Fuite en 
Naomi Geurts liepen stage in Chaugada in het 
kader van het Play for Peace Project. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers van ICFON

Vrijwilligersdag in Amsterdams restaurant in 
november.
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Publiciteit

Kwartaalblad Samachar
ICFONs Samachar beleefde zijn 22e jaargang en 
beschreef, zoals in zijn gehele bestaan, de pro-
jecten van ICFON en de actualiteiten in Nepal. Dit 
laatste wordt tamelijk breed opgevat: er is infor-
matie over de politieke ontwikkelingen, maar ook 
over sociaal-economische ontwikkelingen, Nepals 
culturele uitingen, en ook bijzondere toeristische 
wetenswaardigheden. Samachar interviewde 
Heera Pariyar, boerin in Dhital (ABC-project) en 
dalit (onaanraakbare). Ook Bina Thakuri, lerares 
aan de New Tulip School in Kathmandu, Kesari 
Thapa Magar, geitenhoudster te  
Chhapgaun (SEED-project) en Chwanche Thami, 
boer in Tungathali (ISARD-project) werden geïn-
terviewd. Chwanche kreeg een lening van ISARD 
voor de kosten voor zijn ernstig zieke zoon. Hij 
volgde trainingen bij ISARD, zijn zoon genas, en 
hij betaalde de lening terug. 

De oplage bedroeg 500, wat iets minder is dan in 
de voorgaande jaren, doordat er iets minder indi-
viduele donateurs waren in 2012. Daarnaast zijn 
de donateursbestanden grondig opgeschoond. De 
uitvoering was wederom aantrekkelijk maar sober, 
want de drukkosten en verspreidingskosten van 
Samachar vormen verreweg de grootste interne 
kostenpost van ICFON, overigens slechts 5%. 
Alle bestuursleden schreven in Samachar en er 
waren meerdere vrijwilligers die bijdragen lever-
den, waarbij ook sommige mensen in elk nummer 
hun vaste bijdrage leverden. De coördinatie en 
opmaak bleven in handen van bestuurslid Ruben 
Meijerink.

ICFON uit een deel van de opbrengst van een 
mede door hem georganiseerde tweejaarlijkse 
veiling.
- Shiba Degenhart verzorgde wederom haar 
jaarlijkse gastlessen aan de Bijenkorfschool te 
Assendelft, waarbij de kinderen sponsoracti-
viteiten hielden voor ICFON.
- Henk Nooy en Dirk Meijer schreven in 
Samachar een artikel over een bijzonder festival 
in Dolpa district.

In Nepal 
- Bestuurslid Shiba Degenhart was van oktober 
2011 tot februari 2012 in Nepal en bezocht de 
NTS en de ABC- en SEED-projecten.
- In februari bezocht voorzitter Wilko Verbakel 
Nepal, waarbij hij werkbezoeken aflegde aan 
ISARD, de NTS en CHESS Nepal. 
- Ex-bestuurslid Jos Bus bracht verslag uit van 
de zaken bij de New Tulip School, die hij ook 
vorig jaar weer meermaals bezocht. 
- Sandra Rutten en Bas Kroot bezochten in juli 
en augustus Nepal. Sandra gaf op de school in 
Budepa gastcolleges aan de leraren van scho-
len in het werkgebied van ISARD. Zij bezochten 
samen het Play for Peaceproject in Chaugada. 
Ook bezochten zij de New Tulip School in Kath-
mandu en het ABC-project in Kaski, waarbij de 
deelnemende dorpen werden aangedaan.  
- Drie studenten van de Zwolse sportacademie 
(CALO), Michiel Warmerdam, Esther Fuite en 
Naomi Geurts liepen stage in Chaugada in het 
kader van het Play for Peace Project. 

De website van ICFON werd in 2012 over-
gezet op een ander platform: Joomla. Hier-
mee werd het voor bestuurslid Erwin van Hal 
mogelijk om de website in hoge mate zelf te 
onderhouden. Eind 2012 zag de website er 
iets anders uit dan daarvoor, met name de 
koppelingen met Twitter en Facebook werden 
goed zichtbaar. In 2013 zal er nog een forse 
inhoudelijke verruiming plaatsvinden en komt 
er een geheel Engelstalige versie. De web-
site weet veel mensen te trekken, want via 
het contactformulier op de site bereiken ons 
vele vragen van zowel potentiële donateurs, 
potentiële vrijwilligers en vragenstellers over 
Nepal.

Eind 2011 startte ICFON met nieuws op Twit-
ter en Facebook. Op Twitter heeft ICFON op 
dit moment ruim 200 volgers. ICFON plaatst 
vooral berichten over Nepal en over de ver-
richtingen van ICFON zelf. Op Facebook heeft 
ICFON ruim 100 volgers. Opvallend is hierbij 
het grote aantal Nepalese volgers. Daarom is 
het Facebookverkeer in de Engelse taal.

Op de social media site Slideshare trok een 

presentatie (in Powerpoint) over “Commercial 
farming in Nepal” ruim 1400 belangstellen-
den, te weten in het Nederlands ruim 300 en 
in het Engels ruim 1100.

Digitale media
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Projecten
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In het project worden boeren bewust ge-
maakt van mogelijkheden om hun leefsitua-
tie te verbeteren, en daarbij worden trainin-
gen gegeven op het gebied van landbouw en 
veeteelt. Het eerder door ICFON gesteunde 
schooltje BTI (Baraha Technical Institute) 
in de centrumplaats Bhedabari heeft in het 
project de functie van een kleine opleiding 
voor landbouwberoepsonderwijs ten dienste 
van het omliggende gebied. Enkele resul-
taten in 2012:

Veehouderij
Vijf families begonnen met commerciële 
geitenhouderij nadat zij hierover cursus-
sen hadden gevolgd. Elke familie leende 
geld van de spaargroep waarvan men lid is, 
voor de aanschaf tien geiten. De rente van 
12% betalen zij terug met de opbrengst 

van volgroeide geiten. Vijftien boeren na-
men een lening voor de aanschaf van een 
koe of buffel (€ 300), die in twee jaar moet 
worden terugbetaald. Twee dalitfamilies kre-
gen financiële steun voor de bouw van een 
geitenstal. Het ontsmetten van het vee in 
het “deworming bath” is inmiddels een half-
jaarlijkse routine. Het melkverzamelcentrum 
kreeg betere testmaterialen (voor metingen 
van de melk).

Tuinbouw
Vijftien leden van vrouwengroepen kre-
gen een lening voor de inkoop van groen-
tezaden. Wekelijks worden ongeveer 450 
kg groenten bijeengebracht in het in 2012 
opgerichte verzamelcentrum in Bhedabari. 
Deze verzamelplaats is gebouwd met geld 
van het projectbudget, en bezit opslagmate-
riaal (kratten), een weegschaal, en een met 
zeildoek overdekte ruimte. Ook is er een 
trainingscentrum ingericht en kregen negen 
spaargroepen ieder een kleine sproeitank 
voor organische insectenbestrijding in de 
tuinbouw. Daarbij hoorde natuurlijk ook de 
nodige training, namelijk 18 bijeenkomsten. 
Alle negen groepen kregen twee trainingen 
in zelfhulp, er waren meer dan veertig  
diverse trainingen over veehouderij en 
groenteteelt.

Handel en distributie
Dankzij radio-uitzendingen in Pokhara be-
zoeken handelaren het projectgebied om 
landbouwproducten in te kopen. Alle negen 
vrouwengroepen (waar overigens ook en-

kele mannen aan deelnemen) hebben 
vertegenwoordigers in een marketing-
commissie, die tot doel heeft eerlijke 
prijzen, vlotte verkoop, en een goede 
administratie in het verzamelcentrum te 
realiseren. Gesprekken van de boeren 
met handelaren en overheidsfunctiona-
rissen laten zien dat de handelaren nog 
te veel macht hebben om de prijs te be-
palen, en ook dat het transport van de 
producten (uiteindelijk naar Pokhara) 
een lastig obstakel is. Dertig boeren zijn 
inmiddels betrokken in regelmatig over-
leg met diverse overheidsdiensten. Men 
beschouwt de contacten met de over-
heid als zeer belangrijk voor het slagen 
van het project.

ABC-project van CHESS

Aan de rand van de Annapurna 
Conservation Area, in een dal 
waar geen toeristen komen, 
ondersteunt ICFON sinds april 
2010 het Agro Business Creation 
project, dat wordt uitgevoerd 
door de Nepalese partner CHESS 
Nepal. Het project is een zoge-
naamd livelihood-project, het 
richt zich op inkomensverbete-
ring van de armste bevolking. 
Het project omvat 198 gezinnen 
in vier dorpen en loopt nog tot 
eind 2014.

leren, investeren, oogsten, verkopen

Groenteteelt van het ABC project
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Een jaar geleden berichtten wij in het 
jaarverslag over het einde van de school voor 
blinde kinderen en het bijbehorende hostel in 
Jumla. In de loop van 2011 heeft de Nepalese 
overheid het blindenonderwijs in het district 
gecentraliseerd op één plaats. Hiermee kun-
nen we nu concluderen dat de school voor 
blinden, die gedurende vijftien jaar door  
ICFON werd gesteund, in zijn geheel een 
zaak van de Nepalese overheid is geworden.  
Samachar berichtte uitgebreid daarover in 

het voorjaar van 2012. Het restant van de 
laatste inzamelingsactie (parochie Sevenum) 
voor de blinden wordt alsnog gebruikt voor 
de bouw van sanitaire voorzieningen ten bate 
van een doorstart van een gehandicapten-
project in hetzelfde hostel. De bouwwerk-
zaamheden worden in 2013 afgerond. In de 
zomer van 2013 volgt het laatste rapporta-
geverslag.

Blindenproject in Jumla 
definitief afgesloten

Met de bouw van nieuwe sanitaire voorzieningen 
wordt de financiële balans afgesloten. Het over-
gebleven geld wordt gebruikt voor een start van 
een nieuw project in Jumla: begeleiding van jonge 
gehandicapten. Icfon participeert daarin niet.
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In de steile heuvels bij Gorkha 
voert onze partner CHESS Nepal 
in vijf dorpen het project Sustain-
able Efforts for Economic Devel-
opment (SEED) uit. Evenals de 
projecten ABC en ISARD gaat het 
hier om bewustwording van erg 
arme dorpsbewoners, gevolgd 
door initiatieven voor verbeterd 
levensonderhoud in de landbouw 
en veeteelt. Hiermee is SEED het 
derde livelihood-project wat wordt 
ondersteund door ICFON. Het gaat 
vooral om commerciële landbouw, 
op een duurzame en sociaal aan-
vaardbare wijze.
Het project rolt steeds verder uit, en in 2013 
moeten alle gezinnen van de doelgroep be-
trokken zijn bij de programma’s. De resul-
taten waren zeer divers, en over een heel 
breed terrein. We noemen er slechts enkele.

Tien boeren die al eerder verbeterde geiten-
stallen hadden gebouwd kregen leningen voor 
de aanschaf van in totaal 20 geiten, nadat zij 
cursussen over geitenteelt hadden gevolgd. 
Vijf andere families bouwden nieuwe geiten-
stallen, waarvan zij de kosten moeten terug-
betalen. Deze stallen kunnen maximaal 50 
geiten behuizen. Drie zeer arme families kre-
gen de materialen voor kleinere geitenstal-
len zonder de verplichting van terugbetalen. 
Inmiddels werden 19 families betrokken in de 
bouw van koeienstallen.

Vijftien families kregen plantenzaden ter 
waarde van ongeveer € 150, welk bedrag zij 
in anderhalf jaar moeten terugbetalen tegen 
een lage interest. De betreffende boeren 
waren alle geschoold in het verbouwen van 
diverse groentegewassen.

Elke vrouwengroep (acht in totaal) kregen 
een naaimachine voor het maken en repa-
reren van de eigen kleding. Acht vrouwen, uit 
elke groep één, volgen nu een opleiding tot 
kleermaker. Hiermee worden voor alle inwo-
ners enorme reistijden naar de markt uitge-
spaard, en leren de acht vrouwen een be- 
roep. Elke groep kreeg diverse cursussen 
PSRP (Participatory Self Review and Plan-
ning), te vergelijken met de cornerstone-
trainingen. Men leert hier problemen te 
bespreken, actief te werken aan het eigen 
(gezins)leven, en aan het welzijn van de ge-
hele gemeenschap.

Veertig mensen die zich niet bekwamen in de 
geitenhouderij of het kleermakerschap volg-
den trainingen op het gebied van gember-
teelt. Inmiddels zijn er zaden ingekocht om in 
2013 echt te kunnen starten.

Vijftien zeer arme Dalit-families kregen steun 
bij het bouwen van toiletten. Er resteren 
nog twintig Dalit-families die in 2013 aan de 
beurt zijn. In Chainpur en Chapagaon zijn de 
voorbereidingen getroffen voor de bouw van 
een eenvoudige verzamelcentrum voor de 
gekweekte groenten. De plaatselijke coöpera-
ties gaan deze plaatsen beheren. Dit moet in 
2013 zijn beslag krijgen, evenals de voorzien-
ing van enkele apparaten zoals weegschalen.

In de dorpen Churling, Chapgaun en Aan-
pchaur werden de eerste stappen gezet en 
materialen ingekocht voor plaatselijke micro-
irrigatie. De overheid is hierin tevens een  
belangrijke partner. In alle dorpen zal een 
groot keramisch vat worden aangesloten op 
een aanvoerleiding en kleine irrigatieleiding-
en. In Churling komt het aan te voeren water 
van 2 kilometer afstand, dus daar zijn de kos-
ten het hoogst. Werkelijke aanleg zal in 2013 
zijn beslag krijgen. In Chainpur en Terse werd 
al in 2011 succesvolle irrigatie aangelegd.

SEED-project van CHESS Nepal
Bijna alle gezinnen zijn inmiddels deelnemer van de programma’s

Oogst in SEED project wordt gewogen
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ICFONs samenwerkingspartner 
Nepal Education Support Trust 
(NEST) uit Hetauda heeft een ge-
schiedenis van allerlei kleine pro-
jecten zoals kinderclubs,  
bibliotheken, sportonderwijs,  
docententrainingen, geitenpro-
jecten en microkredieten. In 2012 
investeerde ICFON alleen nog in 
het project ‘Play for Peace’.

Het project Play for Peace is al in 2006 ge-
start door de toenmalige studenten licha-
melijke opvoeding Loes Meulenbroeks en 
Sandra Rutten. Zij hebben op meerdere 
scholen leerkrachten getraind met als doel 
sport- en spelvormen te introduceren voor 
achtergestelde (en ook gehandicapte) kin-
deren. Het idee is om door middel van sport 
bij kansarme kinderen meer zelfbewustzijn, 
samenwerkingszin en natuurlijk ook plezier te 
kweken. Kinderen reageren verheugd op de 
lessen en toernooien. Zij vinden het heerlijk 
om te kunnen sporten en even kind te zijn in 
hun soms harde leven. Ook genieten zij van 
het samenwerken. In het begin van het pro-
ject was het ook belangrijk dat de kinderen 
even weg van thuis en uit de toenmalige 
burgeroorlog konden leven. 

Structureel
Vanaf 2010 zetten Sandra Rutten en Bas 
Kroot zich in op structurele basis, om een 
uitwisseling met NEST tot stand te brengen. 
Eind 2011 tot mei 2012 ging een tweede 
groep van drie studenten van de Sporta-
cademie (CALO) uit Zwolle naar Nepal om 
het sportproject ‘Play for Peace’ voort te 
zetten. Veel van wat hun voorgangers had-
den gedaan moesten zij weer oppakken. Het 
bleek moeilijker dan verwacht om de do-
centen tot sportonderwijs aan te zetten als er 
geen begeleidende sportstudenten aanwezig 
zijn. In 2012 hebben de studenten samen 
met de docenten bekeken welke behoefte er 
was. Vanwege de examens in mei 2012 is 
er veel lesuitval geweest en was het moei-
lijk voor docenten om tijd vrij te maken. De 
staatsexamens zijn erg belangrijk in Nepal en 
voor sport wordt niet altijd tijd vrijgemaakt. 
Toch waren een aantal scholen enthousiast 
en hebben de studenten weer een aantal 

stappen voorwaarts kunnen zetten in het 
sportonderwijs.

Investeringsplan en 
docentenmateriaal
De bedoeling was dat de scholen zelf in 
samenwerking met de studenten met een 
plan zouden komen waar het door de stu-
denten opgehaalde geldbedrag in geïnves-
teerd zou kunnen worden. Een goed plan was 
belangrijk zodat ook nagedacht zou worden 
over de toekomst. De Shanti Bahira school, 
een school voor alleen gehandicapte en dove 
kinderen, was erg enthousiast. Samen met 
de studenten is een veld aangelegd dat voor 
meerdere balsporten te gebruiken is. Ook 
hebben de studenten voor alle deelnemende 
scholen een basismap gemaakt. Door middel 
van activiteitenkaarten met foto´s zijn zeer 
veel spellen, oefeningen en onderdelen op 
een simpele manier in beeld gebracht. Train-
ers en docenten kunnen deze map gebruiken 
als zij zelf les geven. Een kleine doorbraak in 
Nepal.

NEST en Play for Peace

Op http://www.youtube.com 
watch?v=yZL9BUsZB5Q is een film te zien 
over het Play for Peace project.
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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 2012 verzorgde de school onderwijs voor 
447 kinderen, 229 meisjes en 218 jongens. 
De examenresultaten van de school waren 
buitengewoon goed: de 21 eindexamenkandi-
daten (net zoveel als in 2011), haalden allen 
hun diploma. Vijf studenten slaagden met 
“distinction”, ongeveer 45% haalde het pre-
dicaat “First”. De anderen haalden “Second” 
of “Third”. Dit alles bleef niet onopgemerkt 
in het land, want in juli werd de school door 
de regering van Nepal gefeliciteerd met het 
feit dat de school, gericht op “underpriviliged 
children” in staat was geweest om de beste 
examenresultaten van het land te halen. 
Voormalig eerste minister Madhav Kumar  
Nepal reikte een oorkonde uit. 

Het Ministerie van Onderwijs schrijft een 
minimumaantal van 220 schooldagen per jaar 
voor. In 2012 waren er maar liefst 17 sta-
kingsdagen wegens de politieke onrust, waar-
op het niet mogelijk bleek de school open te 
houden. Toch gaf de school 254 dagen les! 
35 studenten werden financieel ondersteund 
door de groep NTS Alumni, dit zijn afge-
studeerden die zich blijven inzetten voor de 
school. Ook de ouders krijgen enkele lessen 
op school, en wel in de manieren waarop 
zij hun kinderen kunnen ondersteunen. De 
voorlichting varieert van goede voeding (geen 
blikvoeding) tot net taalgebruik en goede 
hygiëne. En de leerkrachten tenslotte kregen 
twee dagen bijscholing van het beste onder-
wijskundige instituut van Nepal.

Uitbreiding NTS
In 2012 werd duidelijk dat de school moest 
gaan uitbreiden, om aan de Nepalese wet 
te blijven voldoen. De overheid verplichtte 
scholen om, na het behalen van het diploma 
(SLC) ook de twee schakeljaren voor toela-
ting aan het hoger onderwijs aan te bieden, 
of om de school terug te brengen tot  
lager middelbaar niveau, dus zonder school-
diploma. NTS gaat bouwen aan een derde 
verdieping, zodat leerlingen in staat zullen 
worden gesteld om hun schoolloopbaan voort 
te zetten tot aan de drempel van het hoger 
onderwijs. Bovendien is er behoefte aan 
ruimte voor activiteiten die buiten het ver- 
plichte curriculum vallen. Er stonden dus 
grote investeringen op stapel.

Enkele andere punten uit het vijf-
jarenprogramma 2012-2016:

Elk jaar zullen de 10% armste studenten zijn 
vrijgesteld van schoolgelden, terwijl van de 
andere studenten de helft korting zal krijgen.
 
De computerfaciliteiten worden uitgebreid, 
zodat de studenten in klas 6 t/m 10 het cur-
riculum wat het ministerie voorschrijft zullen 
kunnen doorlopen. Gediplomeerden kunnen 
in de nieuwe klassen 11 en 12 de voorge-
schreven programmeercursussen volgen.
Klas 11 zal starten in 2014 en klas 12 in 2015

New Tulip School: Beste examen 
resultaten van Nepal!

Kinderen van de NTS school spelen buiten
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Onze partner Integrated Self-help 
Association for Rural Development 
(ISARD) organiseert het grootste 
en meest complexe project in 
Nepal dat ICFON ondersteunt. Een 
zeer veelzijdig project, waarbij 
de onderdelen overigens allemaal 
zijn afgeperkt in de tijd. De dor-
pen liggen in Oost-Sindupalchowk, 
een district tegen de Chinese 
grens, waar de weg tussen Kath-
mandu en Tibet doorheen loopt. 
De dorpen liggen niet op grote 
hoogte, dat wil zeggen tussen de 
900 en 2200 meter, waardoor op 
de meeste plaatsen een subtro-
pisch klimaat heerst.

ISARD werkt “vraaggestuurd”, en gaat dus 
uit van de grootste problemen waarmee een 
dorp, of individuele dorpelingen hebben te 
maken. Elk onderdeel wordt in stukken ge-
pland en is eindig, maar het kan door een 
ander onderdeel worden opgevolgd. Bijvoor-
beeld: alfabetiseringslessen lopen gedurende 
één of twee jaar, landbouwverbetering loopt 
gedurende meerdere jaren (tot zes) en een 
spaargroep heeft in principe geen eindigheid. 
Toch neemt de bemoeienis van ISARD met 
een dorp in de loop der jaren af, en er zijn 
dorpen die worden betiteld als “old project 
areas”: hier is ISARD niet meer actief.  
Volgens ISARD zelf is het veranderen van de 
mentaliteit van de armen zijn belangrijkste 
en moeilijkste taak. 

Donateurs voor ISARD
ICFON en Chautaara vzw in België zijn de 
donateurs van ISARD, waarbij ICFON de 
communicatie met Nepal voor zijn reken-
ing neemt. ICFON neemt ongeveer 80% van 
de begroting van ISARD voor zijn rekening. 
ICFON op zijn beurt wordt weer ondersteund 
door zijn particuliere donateurs en enkele 
grotere organisaties. De belangrijkste zijn 
Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft en 
Impulsis, het loket voor ontwikkelingssamen-
werking van ICCO, Kerk in Actie en Edukans.

Geen conflicten
ISARD schrijft zelf in zijn jaarverslag dat het 
al twee decennia werkt in zijn projectgebied 
zonder enig noemenswaardig conflict tussen 
dorpen en mensen onderling. Dit is bij nader 
inzien, na de burgeroorlog, een zeer positief 
gegeven. Men werkt onder een strakke regie 
van non-discriminatie en gelijke kansen voor 
alle bewoners, etniciteiten en kasten, tot in 
de bestuursvormen toe. De vereniging ISARD 
heeft evenveel vrouwen als mannen in zijn 
gelederen. ISARD beschouwt zelf mentali- 
teitsverandering als belangrijkste motor voor 
ontwikkeling. Men organiseert de bewoners in 
sociaal geaccepteerde structuren als coöpera-
ties en spaargroepen. Voorbeeldgedrag van 
actieve boeren en van ISARD zelf is hierbij 
psychologisch erg belangrijk.

ISARD en de overheid 
De samenwerking met het District Educa-
tion Office leidde al enkele jaren geleden tot 
een veel positievere rol van de overheid in 
het stimuleren en onderhouden van onder-
wijs. Sinds twee jaar kloppen ook het District 
Agriculture Development Office en het District 
Veterinary Office aan. Zij liften graag mee op 
het succes van ISARD, richten kleine “joint 
ventures” op met ISARD, en betalen mee aan 
delen van de programma’s. ICFON juicht dit 
zeer toe.

ISARD; boeren leren ondernemen

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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Resultaten ISARD
Het is moeilijk om zicht te krijgen op de pre-
cieze resultaten van de ISARD-programma’s, 
te meer omdat de lange lijsten van inko-
mens van mensen geen echte vergelijkingen 
met het verleden laten zien. Als honderden 
mensen trainingen hebben gevolgd betekent 
dit nog niet dat hun situatie is verbeterd. Er 
zijn evenwel ook honderden mensen bij naam 
te noemen die zich dankzij de trainingen re-
delijke inkomens kunnen verschaffen. Evenzo 
zijn er honderden mensen die investeren, 
al of niet dankzij een microkrediet uit een 
spaargroep of een coöperatie. Toch volgen 
hier enkele getallen, als voorbeeld:

In Chokati VDC zijn drie vrouwengroepen 
gestart met de teelt van zwarte kardemom. 
Zij kregen 2515 plantjes van ISARD terwijl 
in Chokati-6 Latu boeren startten met een 
kweekkas, waarvoor zij van de overheid een 
kilo zaad kregen. Vanuit deze kas moeten in 
2013 15.000 plantjes worden gedistribueerd 
naar andere dorpen. Vooral in Chokati is de 
grond erg goed voor deze plant die veel vocht 
nodig heeft. In Chokati namen 168 mensen 
deel aan de cornerstone trainingen.

In Dhuskun begonnen vier boeren met gem-
ber (naast de tientallen boeren die al andere 
groenten kweekten. Gezamenlijk verdienden 
zij hiermee ongeveer € 400.

In Gorthali-7 Tungathali, één van de armste 
dorpen van het district, begon ISARD met 
een bescheiden trainings- en demonstratie-

boerderij. Zes boeren begonnen vrijwel me-
teen ook met groenteteelt, en 54 boeren uit 
andere dorpen kochten jonge planten op de 
boerderij om zelf te gaan kweken.
In het pass-on-the-gift systeem gaven 18 
boeren uit het dorp Thumpakhar-3  
Balukhok hun jonge geiten door aan 18  
boeren in Tungathali. Zeven boeren in Tun-
gathali hebben inmiddels hun jonggeboren 
geiten weer doorgegeven aan andere boeren 
uit het dorp, en enkele anderen betaalden 
tezamen ongeveer € 450 terug waarmee 
voor andere boeren nieuwe geiten kunnen 
worden gekocht. 126 vrouwen van 14 vrou-
wengroepen kregen een training voor inko-
mensverbetering. Hierna droeg de overheid 
ongeveer € 1300 bij om de vrouwen in staat 
te stellen kleine investeringen te doen, voor-
namelijk in landbouwverbetering.

Tientallen mensen namen microkredieten uit 
de coöperaties om te investeren in onder an-
dere melkvee, kippen en groenteteelt inclu-
sief de bouw van kleine kassen. Eén persoon 
richtte een winkeltje op.

De overheid (DADO) organiseerde 25 be-
zoeken van groepen boeren uit andere dor-
pen aan de demonstratieboerderij van ISARD 
in Budepa. 540 boeren kregen in 2012 een 
training op de boerderij. Naar schatting 1200 
boeren uit de streek stelden vragen en kre-
gen (technisch) advies. Er werden voor on-
geveer € 11.000 aan groenten verkocht. In 
2012 bouwde de boerderij 25 kassen (plastic 
tunnels) bij. De boerderij is al enkele keren 
op de televisie geweest.

Voorzit-
ter Wilko 
Verbakel 
wordt over-
stelpt met 
bloemkolen 
tijdens zijn 
bezoek aan 
het ISARD 
project.

Fo
to

 I
sa

rd



16

Projecten

Om het (potentiële) donateurs gemakkelijker 
te maken om belastingvrij een periodieke 
schenking of een legaat aan ICFON te kunnen 
toekennen, is ICFON in december 2012 een 
samenwerking gestart met de Schenkservice. 
Deze tussenpersoon zorgt tegen een zeer 
gunstige prijs voor de benodigde notariële 
akte, die dient als bewijsmateriaal van de 
schenker richting de Belastingdienst.

Donateurs Jan Breeuwsma te Groningen, Bar-
bara Wurfbain te Amsterdam (tevens vrijwil-
ligster), John en Laura Heijdra te Hoorn en 
Frans en Marion de Laat te Haarlem werden 
geïnterviewd voor het blad Samachar, met 
daarin natuurlijk de vraag waarom zij ICFON 
steunen.

Fondsenwerving

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 het ISARD project worden de kassen goed benut voor het verbouwen van groenten.
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Financieel jaarverslag

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 2011 2012 verschil Omschrijving 2011 2012 verschil
Algemene donaties 19.500 23.000 -3.500 ISARD 48.000 44.550 3.450
ISARD 39.950 44.500 -4.550 SEED 19.550 23.000 -3.450
SEED 12.750 14.400 -1.650 ABC 6.000 21.000 -15.000
ABC 4.750 18.300 -13.550 NTS 6.300 7.800 -1.500
NTS 11.200 10.300 900 Reserv. projecten 0 16.000 -16.000
Play for Peace 0 1.800 -1.800 Overig 7.650 7.350 300
NEST 4.250 0 4.250
Blinden 650 0 650
Overig 4.800 6.300 -1.500
Nadelig saldo 0 1.100 -1.100 Batig saldo 11.500 0 11.500
Totalen 97.850 119.700 -21.850 99.000 119.700 -20.700

3.300
16.000
27.300

7.500
6.100

60.200

1.800
11.300

1.100
2.000
7.500
7.500

12.000
34.000

1.000
5.000

83.200
28/12 MaMaWoLu
Totaal grote donaties 2012:

De lasten 2012 t.o.v. 2011 zijn vertekend omdat in 2011 de reservering voor de projecten voor de 
jaarafsluiting al in de balanssaldi van de projecten was verwerkt. 
De batenkant geeft een hogere uitkomst te zien. Die wordt vooral veroorzaakt door de hogere bijdrage
van Impulsis (€ 6.700) en Eureko Achmea (€ 11.300). De overige grote donaties (€ 1.000 en meer) zijn
t.o.v. 2011 met € 5.000 toegenomen. Hierbij moet voor 2013 de kanttekening worden gemaakt dat er
geen bijdrage van ASN Foundation meer is te verwachten. Daarnaast zal de bijdrage van Impulsis in 2013
€ 5.000 minder zijn; wat de grote sponsors in de jaren na 2013 gaan doen is ongewis.

06/07 P.J. Stallen

16/11 Impulsis
27/12 H. Matthijssen

Grote donaties 2011

Grote donaties 2012

28/02 Play for Peace
29/07 Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft
31/10 Impulsis

23/01 Play for Peace
23/04 Eureko Achmea
23/05 Oudervereniging Basisschool De Bijenkorf

16/09 ASN Foundation
24/09 Chautaara
01/10 Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft

Cijfermatige  analyse van de verschillen tussen de jaren 2011 en 2012
Baten Lasten

31/10 Chautaara
30/12 Stichting Grenzeloos Sallamd
Totaal grote donaties 2011:
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Baten 2011 2012 Lasten 2011 2012
Donaties/bijdragen ISARD 39.950,00 44.531,70 ISARD 48.000,00 44.550,00
Donaties/bijdragen SEED 12.646,00 14.400,00 SEED 19.550,00 23.000,00
Donaties/bijdragen ABC 4.750,00 18.283,00 ABC 6.000,00 21.000,00
Donaties NTS 11.215,00 10.303,50 NTS 6.300,00 7.800,00
Donaties NEST 4.263,80 0,00 Individuele sponsoring 1.200,00 1.100,00
Donaties Blinden 650,00 0,00 Representatiekosten 0,00 245,95

1) Donaties voor Play for Peace 0,00 1.781,50 Kosten Samachar 5.645,17 5.030,72
Bijdrage Impulsis Samachar 2.058,00 2.033,00 Nepalconf. + Dashain 350,00 0,00
Donaties individuele sponsoring 1.200,00 1.100,00 Bankkosten 237,19 230,63
Algemene donaties 19.479,13 22.980,23 Notariskosten 0,00 230,00
Ontvangen rente 2.347,80 3.071,68 Overige uitgaven 245,19 546,62
Verkoop boeken enz. 428,40 40,95 Reserveringen projecten 0,00 15.929,93 2)

Overige inkomsten 0,49 0,00 Batig exploitatiesaldo 11.461,07 0,00
Nadelig exploitatiesaldo 0,00 1.138,29

Totaal baten 98.988,62 119.663,85 Totaal lasten 98.988,62 119.663,85

Activa 31-12-2011 31-12-2012 Passiva 31-12-2011 31-12-2012
ABN-AMRO (490) 10.266,49 987,31 Donaties algemeen 124.978,50 147.940,43
ABN-AMRO (972) 1.625,59 396,51 ISARD 0,00 0,00

4) ABN-AMRO Spaar (255) 46.800,89 95.000,00 SEED -1.304,00 -9.904,00 3)

ABN-AMRO (046) 0,49 0,00 ABC 2.850,00 133,00
ING 188,35 0,00 NTS 10.177,00 12.680,50

5) ASN 81.606,85 95.000,00 NEST 525,00 525,00
Kas 220,50 30,50 Play for Peace 4.313,80 6.095,30 1)

Debiteuren 2.347,80 3.072,12 Bijdrage Impulsis 2013 0,00 28.967,00 6)

Nadelig exploitatiesaldo 0,00 1.138,29 Crediteuren 1.516,66 9.187,50

Totaal activa 143.056,96 195.624,73 Totaal passiva 143.056,96 195.624,73

1) De bestedingen voor Play for Peace maken deel uit van het project NEST. De bedragen die door NEST werden
uitgegeven voor Play for Peace zijn gedaan van bedragen die NEST aan ICFON moest terugbetalen.

2) Dit is het verschil tussen de ontvangen bijdragen/donaties en de uitgaven voor de projecten.
In 2011 is hier niets vermeld omdat de bedragen toen al voor de jaarafsluiting waren weg geboekt.

3) Dit wordt in 2013 ten laste van de algemene donaties gebracht,
4) Deze rekening is vooral bedoeld om de verplichtingen in Nepal op korte termijn te voldoen.
5) De ASN rekening is bedoeld voor verplichtingen op langere termijn.
6) Dit bedrag is in 2012 ontvangen, maar heeft betrekking op 2013 en moet daarom in dat jaar worden verantwoord.

Om te voldoen aan de eisen van een van de sponsors is door Rosier Bijl van Kan B.V., administratie- en belasting-
adviesbureau te Delft, de administratie over 2012 gecontroleerd. Dit bureau heeft op 1 mei 2013 schriftelijk verklaard 
dat de verslaglegging voldoet aan de te stellen eisen.

Resultatenrekening Stichting ICFON 2012

Balans Stichting ICFON per 31 december 2012

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

Op de voorgaande pagina treft u 
de resultatenrekening en de  
balans van stichting ICFON voor 
het jaar 2012. Ook is er een toe-
lichting op de balans.

Het jaar 2012 sluit met een negatief saldo van  
€ 1.138,29. Dit kleine negatieve saldo verontrust 
niet als we bedenken dat de projecten die we 
ondersteunen zijn gegroeid, evenals de inkom-
sten die daar tegenover staan. Toch zullen we de 
komende jaren alle zeilen moeten bijzetten, want 
zowel de bijdragen van individuele donateurs als 
van grote organisaties zijn in de toekomst erg 
onzeker.

Enkele vermeldenswaardige 
aspecten:
1.De algemene donaties bedragen ongeveer 
€ 3500 meer dan in 2011. Dit wordt vooral 
veroorzaakt daar een aantal grote donaties  
(€ 1.000 en meer). Of we hier in de toekomst op 
kunnen blijven rekenen is ongewis; in het alge-
meen loopt het aantal donateurs terug.

2.In 2013 kunnen we niet meer rekenen op een 
bijdrage van ASN Foundation, die in 2012 een 
bijdrage van € 7.500 toekende.

3.De bijdrage van Impulsis voor 2013 is € 5.000 
minder dan in 2012. Voor de volgende jaren 
hebben we nog geen beeld van wat Impulsis en 
andere grote sponsors gaan doen.

4.In verband met de voortgang van het pro-
ject is te verwachten dat in 2013 grote bedragen 
betaald gaan worden voor de New Tulip School.

Al met al is de financiële positie per eind 2012 
voldoende om alle lopende projecten in 2012 te 
financieren. De toekomst is echter, zoals ik al zei, 
onvoorspelbaar.

Ook uit de cijfers voor 2012 blijkt dat de over-
headkosten een zeer gering deel uit maken van 
het totale budget. Dat is vooral te danken aan de 
belangeloze inzet van diverse zeer gemotiveerde 
vrijwilligers. En vooral onze trouwe donateurs, die 
ons ondanks de financiële zorgen trouw blijven, 
zijn we heel veel dank verschuldigd!

Henk Dijkstra Penningmeester

Toelichting op het financieel 
verslag 2012


