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Wilko Verbakel

Beste Nepalvrienden,

Nini Jonkman
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In deze rare tijd presenteren we weer een nieuwe Samachar. De hele

Henk Rüger

wereld is in de ban van de coronacrisis. Wereldwijd heeft het coronavirus

Kees van der Pol
Bivas Neupane (ISARD)

van meer dan 200.000 mensen het leven geëist en is in veel landen het
openbare leven helemaal stilgelegd. Ook Nepal is in staat van lockdown en

Ashok Sapkota (GFN)

het is daar wat serieuzer dan in Nederland. De politie slaat met stokken in
De artikelen geschreven door derden in deze
Samachar weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze de mening van het bestuur van ICFON

op mensen die toch de straat op gaan. Het is vooral zwaar voor de armen
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die al wekenlang geen inkomen hebben en nu afhankelijk zijn van voedseldonatie. Maar gelukkig is het aantal gevallen in Nepal zeer laag: minder
ISARD, GFN en New Tulips’ School liggen nu helemaal stil. Gelukkig hebde boeren in deze tijd het geleerde ten uitvoer brengen. Daarnaast zijn de
dorpen waar wij projecten hebben bijna zelfvoorzienend geworden; er zou
dus geen gebrek aan voedsel moeten zijn. In deze Samachar vertellen Bivas
en Ashok over de situatie in Nepal in deze tijd. We presenteren daarnaast
het jaarverslag van 2019, zodat u kunt zien hoe ICFON de donaties het
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het lezen van verhalen over Nepal. Deze crisis heeft een enorme impact op
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Nepal bestaat dit niet, vandaar dat onze projecten daar hard nodig blijven,
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ten tijde van de volgende Samachar weer vooruitgang in onze projecten

GFN worden gemanaged.
Natuurlijk begrijpen we het als uw hoofd op dit moment anders staat dan
iedereen. Ook in Nederland zullen de financiële gevolgen van de crisis nog
lang voelbaar zijn, maar wij hebben gelukkig nog een sociaal vangnet. In
met of zonder crisis. Wij wensen u veel sterkte in deze tijd en hopen dat we
kunnen melden.
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Namens het bestuur van ICFON wens ik u veel leesplezier,
Wilko Verbakel
Voorzitter ICFON

Ten eerste …
We hebben altijd wel kopij om de Samachar te vullen met

Zaandam schonk ons € 1.000 en van de Protestantse

nieuws over de projecten, met verslagen over bezoeken

Gemeente Ysbrechtum ontvingen we € 320 (beide op

aan projecten of soms met wat algemene nieuwsfeiten uit

voorspraak van donateurs die tot die Gemeenten beho-

Nepal. We streven er naar om de inhoud van de Sama-

ren). Twee donateurs, die ICFON al eerder extra donaties

char voor alle lezers interessant te maken. We krijgen zo

hadden gegeven, schonken nu weer ieder € 500. Er was

nu en dan ook wel terug dat donateurs geraakt zijn door

een donateur die zijn verjaardagsgeld schonk.

artikelen of dat er in het algemeen waardering bestaat
Bijzonder getroffen waren we door een opbrengst van

voor wat er te lezen is.

een inzameling van de loge van de Vrijmetselarij in Delft
Wij doen dus ons best om de Samachar zo leuk en in-

tijdens een herdenking van onze in januari overleden

teressant mogelijk te maken, maar misschien zijn er wel

administrateur Henk Dijkstra. Natuurlijk ook dank aan de

onderwerpen waarvoor we volgens u geen of te weinig

donateurs die periodiek bedragen aan ons overmaken, of

aandacht hebben. Of misschien vindt u het zelf leuk om

die er via acties e.d. voor zorgden dat we extra financiële

eens een keer iets te schrijven over een onderwerp met

armslag hadden in 2019. Wij zijn u allen daarvoor zeer

betrekking tot Nepal dat u bezig houdt. Zowel voor sug-

erkentelijk.

gesties over onderwerpen als bijdragen van uzelf staan wij
van harte open. Ook als u een opmerking over de Sama-

Onze dank gaat uit naar alle donateurs die bijdragen aan

char heeft zijn we daarin erg geïnteresseerd. Alvast dank

het kunnen realiseren van onze mooie projecten in Nepal.

voor uw moeite.
De afgelopen maanden hebben wij weer een aantal
bijzondere giften ontvangen. De Protestantse Gemeente
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ACTUEEL IN NEPAL

Corona in Nepal
Door: Henk Rüger

Uitzicht op de Himalaya

Nagenoeg geen enkele plaats op de wereld ontkomt aan de ellende van het coronavirus.
Nepal vormt daarop geen uitzondering. Om wat meer zicht te krijgen op de situatie in het
land en in de projectgebieden hebben op ons verzoek Bivas Neupane van ISARD en Ashok
Sapkota van GFN hun bevindingen doorgegeven. Dit is de situatie per ongeveer half april
en is dus een momentopname. Het is niet uitgesloten dat het er, op het moment dat u dit
leest, inmiddels al weer heel anders uit ziet.
Lockdown

geen idee van dat er een lockdown is met veel beperking

In Nepal is sinds 23 maart sprake van een complete lock-

van vrijheden. Die vormen dus een extra potentieel gevaar

down en de termijn is inmiddels verlengd tot 27 april. Ook

voor besmetting.

daar geldt: ga alleen je huis uit als het absoluut noodzake-

Een groot gevaar schuilt in de grote stroom arbeiders die

lijk is. Als er moet worden gereisd moet het lokale bestuur

voor de lockdown in India nog snel naar Nepal zijn terug-

daarover van tevoren worden ingelicht. Mensen die zich

gekeerd. Ook daarná steken er nog steeds mensen de

niet aan de regels houden worden gearresteerd.

grens over. Er is totaal geen kijk op wat die aan mogelijke

Aanvankelijk waren er weinig mensen gemeld met een

besmetting meebrengen. De vrees bestaat dat vanuit het

coronabesmetting, maar dat was vrijwel zeker terug te

westen van Nepal, waar veel van de mensen wonen die in

voeren op het geringe aantal tests dat was uitgevoerd,

India werken, het virus ook zal overslaan naar Kathmandu.

ook als gevolg van de gebrekkige gezondheidszorg. Dat

Het is, zoals overal in de wereld, van dag tot dag bekijken

maakt het erg gevaarlijk voor het verplegend personeel,

hoe de situatie zich ontwikkelt.

zeker omdat er een groot gebrek is aan adequaat bescher-

De regering heeft alle instellingen voor academische

mingsmateriaal. Bovendien is niet iedereen op de hoogte

opleidingen gesloten. Geplande examens zijn allemaal af-

van wat er allemaal gebeurt en mensen hebben er soms

gelast. In Nepal zijn uitsluitend die winkels nog geopend,
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waarvan de winkeliers het zelf aandurven. Sommige

het buitenland terug gekomen naar hun dorpen. Omdat

winkels zijn op beperkte schaal overgestapt op aan-huis-

zij een potentieel gevaar voor de verspreiding van het virus

bezorging. Nepalezen zijn gewend om een flinke voorraad

zijn, is het lokale bestuur bezig om deze mensen op te

rijst in huis te hebben. In die zin kunnen ze wel een maand

sporen en om ze te vragen binnen te blijven.

vooruit. Maar groente en vlees zijn heel moeilijk te krijgen.

Het leven in de dorpen is overigens wel wat normaler dan

Dus het maken van een volwaardige gezonde maaltijd

het leven in de steden. Omdat het niet is toegestaan om

wordt moeilijker naarmate de lockdown langer duurt. Het

buiten het dorp te gaan en de economische activiteit is

gebrek aan voldoende voedsel veroorzaakt binnen een

komen stil te vallen, zitten veel dagloners en arbeiders

paar weken een fors probleem. Daarnaast speelt mee dat

zonder werk en dus ook zonder inkomen. Voedselgebrek

het grote aantal dagloners dat Nepal kent van de ene dag

en honger liggen op de loer. Het lokale bestuur zoekt

op de andere zonder werk zit. Die zullen veelal terugkeren

daarom de meest kwetsbaren op om ze te voorzien van

naar hun dorpen en mede door het gebrek aan inkomsten

extra voedsel.

in voedselproblemen komen.

ISARD heeft het kantoor in Sunkoshi steeds open gehouden. Drie stafleden besloten in Sunkoshi te blijven en te

Economische gevolgen

werken op de boerderij. De regering heeft inmiddels alle

De economische en sociale gevolgen van de crisis zul-

NGO’s gevraagd om hun kantoren te sluiten. Iedereen

len naar verwachting enorm zijn. Het is voor Nepal wel

werd daarom naar huis gestuurd. Een aantal medewerkers

heel vervelend dat dit gebeurt in 2020, het jaar dat was

besloot toch te blijven. Het kantoor en de boerderij liggen

uitgeroepen tot het jaar van het toerisme. In plaats van

erg geïsoleerd en daar blijven werd niet als risicovol inge-

een boost te geven aan het bezoek aan Nepal, zal deze

schat. Het wachten is wat de regering nu gaat doen met

crisis een enorme klap in de toeristensector veroorzaken.

de lockdown.

Nagenoeg alle hotels zijn gesloten. De regering heeft het

Bivas, die op het moment van schrijven van dit artikel in

hele programma, gericht op het bevorderen van het toe-

Kathmandu verbleef, heeft toegezegd dat hij in de komen-

risme in Nepal in 2020, gecancelled. De doelstelling was 2

de tijd meer informatie zal sturen over de ontwikkelingen

miljoen bezoekers naar Nepal te krijgen. Alle internationale

in de dorpen en de steden. In de volgende Samachar zal

vluchten naar Nepal zijn tot 30 april verboden. De grenzen

natuurlijk een update plaats vinden van wat de coronacri-

met India en China zijn gesloten. Geen toerisme betekent

sis doet met het leven in Nepal.

een gigantisch probleem voor eigenaren van taxi’s en alle
andere vervoermiddelen. Maar dat geldt ook voor de reis-

Opmerkelijke actualiteiten

bureaus, de gidsen, dragers, pottenbakkers etc. Alles komt

Het stil vallen van de economische activiteit is natuurlijk

in één klap stil te liggen. En dat is zeker in een land als Ne-

voor veel landen een enorme klap. De bedragen die over-

pal met gebrekkige sociale voorzieningen een regelrechte

heden tevoorschijn moeten toveren zijn onvoorstelbaar

ramp. Omdat nagenoeg alles is stilgelegd is er een groot

groot. De economische en sociale gevolgen op korte en

probleem met de afzet van groenten, pluimveeproducten,

langere termijn zijn eigenlijk nog niet te overzien. Toch

zuivel e.d. Dit levert voor de boeren enorme verliezen op.

heeft, hoe raar het misschien ook klinkt, het stil vallen van

Omdat het vervoer geheel plat ligt moeten mensen soms

fabrieken ook een positieve kant. De luchtvervuiling in lan-

dagenlang lopen om in hun woonplaats te komen, met

den als India en dus ook in Nepal is zodanig verminderd

onderweg risico’s op besmetting.

dat het zicht op de Himalaya sterk is verbeterd. In sommi-

Projectgebieden ISARD en GFN

ge streken van India was het decennia lang niet mogelijk
de bergen van de Himalaya te zien.

De lockdown geldt uiteraard ook voor de dorpen in de
projectgebieden van ISARD en GFN. De markten langs de

De Mount Everest ging overigens vanwege het coronavirus

snelwegen zijn gesloten. De mensen in de dorpen moeten

op slot. Zowel China als Nepal besloten voor het voorjaar

thuis blijven en kunnen hooguit wat op de velden werken.

geen permits uit te geven. Inmiddels is de noordzijde weer

Alle samenscholingen zijn verboden en mensen mogen

open, maar uitsluitend voor Chinezen. Nepal geeft geen

niet buiten hun dorp komen. Zowel Dhuskun (Phapachaur

enkele vergunning af, waardoor in ieder geval het hele

en Salle-Kepa) als Chokati-Latu zijn afgesloten voor bui-

voorjaars-expeditieseizoen, inclusief de daarbij behorende

tenstaanders. Er zijn veel mensen uit Kathmandu en vanuit

opbrengsten, voor Nepal verloren is.
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Hieronder vindt u de accountantsverklaring
en de jaarrekening 2019:

Aan het bestuur van
Stichting ICFON
Lobo-Braakensiekstraat 156
1065 HR Amsterdam

Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer
0297-548 222
info@davvero-accountants.nl
www.davvero-accountants.nl
NL86 RABO 0383 5109 96
Kvk 69211620
Btw-nr NL857.785.291.B01

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING
Aan: Opdrachtgever
De jaarrekening van Stichting ICFON te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over
2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij hebben u ondersteund bij het
opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling
dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting ICFON.
U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door
u verstrekte gegevens.
Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de balans per 31 december 2019 en een staat van baten en
lasten over 2019 is ontleend aan de jaarrekening van Stichting ICFON. Wij hebben bij deze jaarrekening op 10
april 2020 een samenstellingsverklaring afgegeven.
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de wettelijke bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden
van de van het kennisnemen van de volledige jaarrekening van Stichting ICFON.
Aalsmeer, 10 april 2020
Davvero Accountants

W.G. Drs. C. Mekke RA
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2. BESTUURSVERSLAG
Voor ISARD (Integrated Self-help Association for Rural Development) was 2018 een bijzonder jaar omdat dat in
het teken stond van het inlopen van de achterstanden door de nasleep van de aardbeving in 2015. Omdat het
wenselijk was om de intensiteit van activiteiten in 2018 deels voort te zetten in 2019 werd er voor de uitvoering
van de projecten in de begroting 2019 een meer dan regulier bedrag opgenomen. Die werkzaamheden zijn in
2019 volgens plan uitgevoerd. Vanaf 2020 zal het budget voor ISARD verder worden teruggeschroefd. In 2019
werden door GFN (Green Foundation Nepal), waarmee formeel in 2018 de samenwerking was gestart, de
werkzaamheden uitgevoerd volgens de jaarschijf uit het vijfjarenplan 2016 t/m 2020. DE NTS (New Tulips’ School)
heeft in 2019 met onze donatie de steun aan kansarme kinderen voortgezet.
Bestuurszaken
De projecten worden jaarlijks weer op de voet gevolgd en onze projectcoördinatoren houden continu in de gaten
of er aanpassingen nodig zijn. Er zijn vier live vergaderingen van het bestuur van ICFON geweest waarin
gedurende 3 tot 4 uur vergaderd werd over alles rondom ICFON binnen Nederland, maar natuurlijk ook in Nepal.
In de vergaderingen zijn, naast de voortgang in de uitvoering van de projecten, ook de projectplannen van onze
partners ISARD en GFN besproken en, na herhaaldelijk overleg met onze partners in Nepal, vastgesteld.
Daarnaast zijn ook de accountantsverslagen van ISARD uitgebreid besproken en goedgekeurd. De controle door
een Nepalese accountant geeft ons veel inzicht in de zaken die door ons vanuit Nederland moeilijk zijn te
controleren.
Om de ingediende projectplannen beter en efficiënter te kunnen beoordelen is binnen het bestuur een format
ontwikkeld. Aan de hand daarvan kunnen de projecten niet alleen financieel eenvoudiger worden gevolgd, maar
kan er ook beter inzicht worden verschaft in de inhoudelijke resultaten die worden bereikt. Ook voor ISARD en
GFN is dit een goed bruikbaar hulpmiddel binnen hun eigen bedrijfsvoering. Het nu ontwikkelde model zal
overigens op grond van praktische ervaringen nog wel de nodige bijstellingen ondergaan. De eerste ervaringen
met deze wijze van rapporteren in 2019 zijn positief te noemen.
Er is een begin gemaakt met het formeren van een Commissie van Aanbeveling, die onder meer als taak krijgt
om ICFON bij beslissers in het bedrijfsleven onder de aandacht te brengen.
Samenwerking/Contacten
In 2018 heeft ICFON zich aangesloten bij de Nepal Federatie Nederland (NFN). Op 15 september 2019 werd in de
ochtend een eerste bijeenkomst voor de ongeveer 30 aangesloten organisaties gehouden. In de middag was er
de jaarlijkse Nepalconferentie, waar Nini Jonkman een inleiding over ICFON verzorgde. Naast Nini waren ook
Sandra Rutten-Kroot en Henk Rüger namens het bestuur aanwezig.
Tijdens deze bijeenkomst werd kennis gemaakt met een tweetal bestuursleden van de Belgische zustervereniging
Chautaara, waarmee in het verleden werd samengewerkt voor projecten van ISARD. Afgesproken werd om
elkaar nog eens te ontmoeten om bij te praten, omdat Chautaara na een aanvankelijke opheffing toch weer
nieuw leven was ingeblazen. In de laatste twee maanden is door Chautaara en ICFON samengewerkt aan een
subsidieaanvraag bij de Provincie Oost Vlaanderen ten behoeve van een project bij ISARD.
In de loop van 2019 waren er, naar aanleiding van contacten binnen de NFN, twee afspraken met Tashi Delek. Dit
is een Nederlandse organisatie die zich, net als ICFON, maar dan een stuk kleinschaliger, richt op hulp bij
landbouwprojecten. Dit doen zij in het Solo Khumbu (Everest-) gebied. Belangrijkste punt van bespreking was de
(personele) structuur waarmee ISARD de uitvoering van projecten stuurt. Naar aanleiding daarvan heeft de
voorzitter van Tashi Delek tijdens een bezoek aan Nepal tweemaal overleg gehad met Bivas Neupane, de
projectleider van ISARD.
Opnieuw bleek dat de samenwerking met sponsor Inproba tot wederzijds genoegen verloopt. Ook in 2020 zal de
sponsoring door Inproba gericht op het ISARD-project worden voortgezet. KiA (Kerk in Actie) is gestopt met de
financiering van particuliere NGO's. In 2019 heeft KiA voor de laatste maal een bijdrage geven aan het ISARDproject. Het bestuur heeft aangegeven dat er een inspanning zal moeten worden gedaan om nieuwe sponsoren
te gaan werven, wil de hulpverlening in Nepal op niveau kunnen blijven. Daarin is het streven dat de Commissie
van Aanbeveling een belangrijke rol krijgt.
Activiteiten van ICFON in Nepal
Voorzitter Wilko Verbakel was in december 2018 en januari 2019 in Nepal. Hij bezocht zowel het ISARD-project
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als het nieuwe projectgebied van GFN in Darbung en was aangenaam verrast door de mooie resultaten die hij nu
al zag terwijl het project in Darbung pas begin 2018 is opgestart. Ook bezocht hij de New Tulips’ School. In de
lente was bestuurslid Shiba Degenhart in Nepal en bezocht daarbij de New Tulips’ School in Kathmandu en het
ISARD-project. In het najaar van 2019 brachten (ieder afzonderlijk) zowel Nini Jonkman als Henk Rüger een
bezoek aan ISARD. Nini maakte flinke een tocht door het ISARD-gebied en had ook nog overleg met de
medewerkers van ISARD in Kathmandu, die verantwoordelijk zijn voor de administratie van de projecten. Ook
had ze overleg met Ashok Sapkota, de directeur van GFN. Dat ging met name over het hanteren van de hiervoor
al genoemde modellen voor de (tussentijdse) informatieverstrekking.
Kwartaalblad Samachar en sociale media
De Samachar is ook in 2019 weer 4 keer verschenen. De oplage bedroeg ca. 500 exemplaren. Diverse
bestuursleden hebben artikelen geschreven en er werden interessante buitenlandse artikelen over Nepal
vertaald en bewerkt. Ook de medewerkers van ISARD en leerlingen van de NTS leverden kopij aan. De
eindredactie was in handen van Lia Rüger.
De afgelopen jaren is het aantal bezoekers van de website gestabiliseerd. In 2020 wordt energie gestopt in het
actualiseren van de site en mogelijk (gedeeltelijk) herinrichten.
Op Facebook had ICFON enkele honderden ‘likes’/volgers. Het streven is wekelijks nieuwe berichten op de
Facebookpagina te zetten, variërend van specifiek ICFON-nieuws tot leuke actualiteiten uit Nepal. Op Twitter zijn
ook af en toe berichten geplaatst over ICFON.
Projecten.
Integrated Self-help Association for Rural Development (ISARD).
Bij ISARD was in 2018 vol gas gegeven op het inhalen van de achterstand in de uitvoering van de projecten.
Daarvoor was veel extra geld nodig, dat ICFON overigens had gereserveerd omdat er in de voorgaande jaren
relatief weinig was uitgegeven. Die inhaalactie heeft een extra boost gegeven aan de projecten van ISARD. In die
lijn en om het niveau van uitvoering uit 2018 ook in 2019 in zekere mate te onderhouden, werd besloten ook
voor 2019 een budget ter beschikking te stellen, dat hoger lag dan het verwachte bedrag aan jaarlijkse
inkomsten. Dat leidde in 2019 onvermijdelijk tot een tekort in de exploitatie dat werd gedekt uit de aanwezige
reservemiddelen.
De projecten van ISARD hebben in 2019 goede resultaten opgeleverd. De begeleiding door en directe koppeling
van dorpen aan Junior Technical Assistants (JTA’s) hebben, samen met de sociale trainingen en de verbeterde
veeteelt, een positieve uitwerking op de productie van de landbouwgewassen. Daarnaast is er de nodige
aandacht voor het initiëren van de teelt van nieuwe gewassen als de omstandigheden in een dorp dat
rechtvaardigen. Een nieuw geïntroduceerde methode om de aanwezige grond te onderzoeken en te analyseren
is daarbij een zeer geschikt middel gebleken. Dit resulteert dan weer in een grotere diversiteit van het
assortiment landbouwgewassen, niet alleen voor eigen gebruik, maar zeker ook voor de commerciële verkoop op
de lokale markten. De daarmee gegenereerde middelen kunnen door dorpsbewoners worden ingezet voor de
financiering van andere activiteiten in de diverse dorpen en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het
zelfvoorzienend worden van de dorpen.
Green Foundation Nepal (GFN).
In 2018 werd de samenwerking gestart met GFN met een bijbehorende projectfinanciering. Prettig was dat de
projectleider Ashok, landbouwexpert Binod en social mobilizer Bim Maya, konden worden meegenomen uit de
beëindigde samenwerking met CHESS. Er is een dorpsontwikkelingsproject gestart in 5 dorpen in Darbung VDC in
Gorkha. Het project begint met sociale trainingen, opzetten van spaargroepen en lessen om groentetuintjes te
starten op stukken land rondom het huis. Dorpelingen met weinig land kunnen geiten krijgen en een bijdrage
voor verbeterde geitenstallen zodat ze zich kunnen richten op veeteelt. In 2019 is er, op basis van gerichte
trainingen, veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder andere specifieke aandacht voor het
voorkomen van allerlei zwerfafval door het plaatsen van afvalbakken. Door het opzetten van kindergroepen zijn
ook de kinderen bewust gemaakt van het belang van hygiëne.

8

SAMACHAR NR. 4
2

Stichting ICFON
Amsterdam

NTS.
In 2019 bood de New Tulips’ School (NTS) aan 468 kinderen van achtergestelde families hoogstaande onderwijs
aan. 233 meisjes en 235 jongens gingen over naar de volgende klas en 35 scholieren slaagden voor hun School
Leaving Certificate. Net als in voorgaande jaren behaalde de NTS in 2019 een slagingspercentage van 100. Dat is
opmerkelijk positief in vergelijking met het landelijke percentage van minder dan 50. De persoonlijke aandacht
van de leraren en het schoolbestuur voor elk individueel kind en de betrokkenheid van de ouders vormen een
veilig en stimulerend klimaat voor de leerlingen om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op een hoopvolle
toekomst.
Reservepositie.
Door met name de gedeeltelijk doorontwikkeling van de werkzaamheden van ISARD in 2018 waren de uitgaven
in 2019 voor de projecten in Nepal relatief groot en sloot de exploitatie over 2019 met een zeer aanzienlijk tekort
van bijna € 49.000. Dat was door meevallende (bijzondere) donaties lager dan het begrote tekort van € 66.000.
Het tekort is verrekend met de aanwezige reservemiddelen. De beschikbare reservemiddelen zijn daardoor per
eind 2019 teruggelopen tot ruim € 85.000. In 2020 zal er daardoor veel energie moeten worden gestoken in het
aantrekken van extra donoren/sponsoren.
Amsterdam, 08 maart 2020
de heer W.F.A.R. Verbakel
Voorzitter
mevrouw N.H. Jonkman

ISARD - Phul Maya Tamang voor haar kas

mevrouw A.F.G. Rutten-Kroot
Secretaris

de heer H.E. Rüger
Penningmeester

mevrouw S.K.L. Degenhart

GFN - prachtige Chautaara boom in Rhaitok

SAMACHAR NR. 4
2

9

Stichting ICFON
Amsterdam

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

EUR

31-12-2019
EUR

EUR

31-12-2018
EUR

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren

25.012

46

Liquide middelen

65.492

142.237

Totaal activazijde

90.504

142.283

85.652

134.469

4.852

7.814

90.504

142.283

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves (publiek)
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal passivazijde

Prachtige uitzichten vanaf Thami Goan
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Realisatie
2019

Budget
2019

Realisatie
2018

EUR

EUR

EUR

100.724

84.600

111.670

100.724

84.600

111.670

(6.298)

(6.300)

(6.726)

94.426

78.300

104.944

Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Overige lasten

138.472
2.500
2.281

138.500
2.500
2.410

180.730
2.355
1.905

Totaal van som der kosten

143.253

143.410

184.990

Totaal van bedrijfsresultaat

(48.827)

(65.110)

(80.046)

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving

Kosten van werving baten en informatieverstrekking over
Nepal

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Totaal van netto resultaat

12
(48.815)

(65.110)

46
(80.000)

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve ISARD
Bestemmingsreserve GFN
Bestemmingsreserve NTS
Bestemmingsreserve ISARD microkredieten
Bestemmingsreserve SEED

(43.315)
(5.500)
(48.815)

-
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(70.530)
(34.600)
(5.150)
175
30.105
(80.000)
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GFN mensen aan het werk

Nadere kennismaking met Ashok Sapkota
en zijn team van Green Foundation Nepal
Door: Ashok Sapkota ; vertaald en bewerkt door: Henk Rüger

Het bestuur van ICFON heeft Ashok Sapkota gevraagd om de lezers van de Samachar een
indruk te geven van zijn taken binnen Green Foundation Nepal (GFN). Het verslag dat
Ashok ons zond is hieronder in bewerkte vorm opgenomen. Ashok Sapkota heeft 10 jaar
ervaring in het ontwikkelingswerk. Begonnen als veldwerker is hij doorgegroeid naar Programma Manager bij GFN, de partner van ICFON in het district Gorkha ten noordwesten
van Kathmandu. In die tijd heeft hij gezien hoe dorpsgemeenschappen veranderden door
het werk van NGO’s.
Het team van Green Foundation Nepal

ingestroomd en is nu één van de sleutelfiguren. Het groot-

Het team van GFN bestaat naast Ashok uit Binod en Bhim

ste deel van haar tijd is ze in het projectgebied aanwezig

Maya. Binod heeft al meer dan 20 jaar ervaring in land-

om altijd beschikbaar te zijn om mensen te helpen.

bouwontwikkeling. Voor hij bij GFN begon werkte hij bij

Ashok, Binod en Bhim Maya waren voorheen werkzaam

drie andere organisaties. Zijn vaardigheden liggen vooral

bij CHESS, waar Ashok de programmamanager was. Toen

in de technische aspecten van de projecten. Hij geeft trai-

ICFON afscheid had genomen van CHESS vanwege de

ningen in verschillende soorten landbouw en veeteelt en

ontspoorde handelingen in de financiële gang van zaken,

helpt boeren met het bestrijden van eenvoudige ziekten.

ging ICFON verder met deze drie mensen, omdat zij goed

Binod is erg tevreden over de manier van samenwerking

werk hadden verricht bij CHESS.

met ICFON, waardoor hij de dorpelingen op allerlei manieren hulp en ondersteuning kan bieden.

Ondersteuning van dorpen

Bhim Maya is binnen het team de social mobilizer. Zij

De rol van Ashok is om het project in zijn geheel te mana-

is verantwoordelijk voor de leiding van de maandelijkse

gen en hij is het eerste aanspreekpunt in de communicatie

vergaderingen van vrouwenspaargroepen en het onder-

met ICFON, het lokale bestuur en de agentschappen. Hij

steunen van de trainingen. Zij is gaandeweg in het project

neemt ook deel aan de trainingen voor en overleg met de
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dorpelingen, zodat hij de voortgang en de vorderingen

gekoppeld aan daadwerkelijke prestaties. Dat is bovendien

in het project kan vaststellen. Die kennis is dan weer de

een belangrijk gegeven voor de lokale autoriteiten om te

grondslag voor de rapportages aan ICFON. Een project

kunnen beoordelen of ook hun doelen worden bereikt.

begint met het uitzoeken van de meest gemarginaliseerde
en economisch arme dorpen die potentie hebben op

Betrekken van vrouwen en kinderen

het gebied van landbouw en veeteelt en die open staan

Daarnaast zijn de medewerkers van GFN betrokken bij de

voor hulp bij ontwikkeling. Bij het uitzoeken van de te

meestal maandelijkse vergaderingen van vrouwengroe-

ondersteunen dorpen wordt nauw samengewerkt met het

pen en kindergroepen. Het is belangrijk om vrouwen en

lokale en regionale bestuur. Dit is van groot belang voor

kinderen te betrekken bij het realiseren van veranderingen.

een goede relatie tussen de dorpen die worden geholpen

Vrouwen zijn in veel Nepalese dorpen de sleutelfiguur in

en het lokale bestuur en draagt bij aan langdurige onder-

het huishouden, maar hebben meestal niet de kans gehad

steuning door de overheid. Dat kan zelfs doorlopen tot

om onderwijs te volgen. Dus is het essentieel om ze be-

na de formele beëindiging van het project. De aanwezig-

wust te maken van hun positie. Kinderen zijn in staat om

heid van het lokale bestuur in het project levert technische

te helpen om veranderingen aan te brengen omdat ze snel

ondersteuning op en adviezen voor verbetering. Samen

leren en hun ouders kunnen overtuigen van de noodzaak

met Binod en Bhim Maya ontwerpt Ashok de inhoud van

om te veranderen.

de projecttrainingen. Die trainingen zijn gericht op sociale
mobilisatie, het leiding geven aan groepen, kitchen garde-

Het hoeven niet altijd grote veranderingen te zijn die posi-

ning, het bevorderen van het persoonlijke zelfbewustzijn,

tief kunnen uitwerken. Het regelmatig schoonhouden van

de gezondheid en de verzorging, specifieke landbouw-

paden met groepen dorpsbewoners, het gebruik van afval-

onderwerpen en marketing (op het gebied van groente,

bakken langs de paden en de aandacht voor programma’s

pluimvee, geiten en varkens). Ashok is verantwoordelijk

tegen alcoholgebruik zijn daarvan voorbeelden.

voor de jaarplanning en bewaakt het tijdschema van de

Als de dorpsbewoners eenmaal zijn overtuigd van het nut

uit te voeren activiteiten, het financiële management en

van de hulp die hun wordt aangeboden worden ze vanzelf

de rapportage daarover aan ICFON. Die rapportage moet

nieuwsgierig naar meer vormen van ondersteuning.

ook de output van de resultaten bevatten, om mogelijk

De samenwerking tussen ICFON/GFN en de gemeenschap-

te maken dat de financiële uitkomsten kunnen worden

pen wordt zo op een natuurlijke manier versterkt.

GFN - Binod instrueert een vrouw over landbouw
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4 vragen aan...
Door: Henk Rüger

Naam:

Kees van der Pol

Leeftijd:

60 jaar

Beroep:

werkvoorbereider/planner
werktuigbouw bij Tata Steel

Woonplaats:

Zaandam

Donateur ICFON: sinds ongeveer 1992

Hoe kwam je er bij om naar Nepal te gaan?
Met een jeugdvriend had ik in 1987 een vakantie in
Portugal doorgebracht. Dat was zo goed bevallen dat we
besloten in 1988 weer samen op stap te gaan. Ik dacht aan
de Dolomieten, maar diezelfde vriend zei: “Als je nou echte

Kees van der Pol met een Sarangi,
een typisch Nepalees instrument

bergen wilt zien, moeten we naar Nepal gaan.” Dat leek
ons een mooi avontuur, en dat was het, zeker ook in die

in het najaar ICFON nog meer voor het voetlicht brengen

tijd. Een groepsreis was aan ons niet besteed. Dus met z’n

tijdens de tweejaarlijkse diaconale dag.

tweeën naar Nepal. Eerst een week of twee fietsen in de
Kathmandu-vallei en we wilden daarna eigenlijk iets anders

Anekdote/speciale ervaring?

dan de Everest-trek. In overleg met de hoteleigenaar werd

(Praten met Kees is een aaneenschakeling van anekdotes,

het Pokhara en een deel van de Annapurna-trek.

dus dit is maar een kleine selectie, HR)

Nog vaker naar Nepal geweest?

Toen we teruggingen in 1988 stonden de kranten vol over
de Grand Parade. Niemand kon ons vertellen wat dat nu

Nee! Kort daarop leerde ik mijn vrouw kennen. Die werkt

eigenlijk was. Pas in Kathmandu kwamen we er achter dat

in het onderwijs en de zomervakantie is niet de meest

dit een optocht was met heel veel mensen en praalwagens

ideale tijd om naar Nepal te gaan. Bovendien speelt mee

ter gelegenheid van de verjaardag van de toenmalige

dat die eerste keer zo’n verpletterende indruk op me heeft

koning Birendra. We werden gevraagd mee te lopen en

gemaakt, dat ik vrees dat ik dát gevoel nooit meer zal

we gingen van een militair exercitieterrein naar het paleis.

terug krijgen. We zijn in het Annapurna-gebied via Pokhara

Bij de ingang van de paleistuin moesten we onze camera’s

uiteindelijk tot aan Muktinath gelopen. Dan loop je in een

inleveren, want de koning mocht niet worden gefotogra-

smal dal tussen de Daulagiri en het Annapurna-massief

feerd. Maar we waren wel mooi op verjaardagsvisite bij de

door, die beide duizenden meters boven je uitstijgen. Dat

koning! Een soort defilé à la Soestdijk in het verleden. In de

was onbeschrijfelijk indrukwekkend en onvergetelijk. Ook

krant Rising Nepal stond een verslag met een opsomming

de échte stilte die we soms ervoeren was ‘verpletterend’.

van wie er allemaal hadden gedefileerd. Aan het eind werd
vermeld dat er ook een aantal individuele buitenlanders

Hoe ben je bij ICFON terecht gekomen?

had meegelopen. Dat waren wij dus.

Van mijn ouders kreeg ik een paar jaar na mijn reis een foldertje van ICFON. De aanpak van ICFON sprak me aan en

Wat me opviel was dat veel Nepalezen een horloge droe-

ik heb me aangemeld als donateur. Ik heb veel waardering

gen, maar niemand kon vertellen hoe laat het was! Dat

voor de Samachar. Dat levert voor een donateur interes-

was ook volslagen onbelangrijk voor ze. Ik vond dat een

sante informatie op. Via de kerk in Zaandam heb ik me

mooie gedachte en heb daarna nooit meer een horloge

sterk gemaakt voor ICFON. Naast de schenking die de kerk

gedragen. Hier heeft iedereen een horloge, maar nooit tijd.

enige tijd geleden heeft gedaan, gaan we gezamenlijk

In Nepal hebben ze wel of geen horloge, maar wel alle tijd.
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Dankbetuiging overlijden Henk Dijkstra
Door: Henk Rüger

Zoals u in de vorige Samachar hebt kunnen lezen

die ook voor ICFON grote verdiensten heeft gehad.

is begin januari onze administrateur en oud-pen-

Ook vanuit Nepal ontving ICFON de nodige

ningmeester Henk Dijkstra plotseling overleden.

blijken van medeleven. Op de New Tulips’ School

Op 18 januari waren, namens het bestuur en de

werd zelfs een speciale herdenkingsbijeenkomst

Samacharredactie, Sandra Rutten-Kroot, Shiba

gehouden. Als u op de Facebookpagina van de

Degenhart en Henk en Lia Rüger aanwezig bij de

New Tulips’ School Nepal zoekt, staat daar een

uitvaartplechtigheid in Delft.

filmpje van de herdenkingsbijeenkomst. Ook van-

Henk was een sociaal zeer betrokken mens en

uit ISARD en GFN, waarmee Henk regelmatig con-

actief voor een flink aantal organisaties. De belang-

tact had, werd met ongeloof gereageerd op zijn

stelling bij de bijeenkomst was dan ook erg groot.

plotselinge overlijden en hebben de medewerkers

Het was een zeer waardig afscheid van een man

hun dank voor zijn werkzaamheden overgebracht.
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Administratie en verzoek
Door: Henk Rüger

Verzoek

contactgegevens aan het eind van dit schrijven. Bij voorbaat

Het plotselinge wegvallen van Henk Dijkstra had niet alleen tot

dank daarvoor.

gevolg dat er een goed mens uit ons midden verdween, maar
ook dat ICFON van het ene op het andere moment een goede

Back-up voor administratie

administrateur kwijt raakte. Henk bleef na zijn terugtreden als

De lastige situatie die ontstond kort na het overlijden van

penningmeester de financiële en donateursadministratie bij-

Henk Dijkstra heeft ons natuurlijk aan het denken gezet. Het

houden. Maandelijks zond hij me via internet de bijgewerkte

werken aan en met de administratie van ICFON door twee

administratie. Dat deed hij nauwgezet en deskundig. We had-

personen met beiden een financiële achtergrond bleek een

den een afspraak gemaakt om een aantal verwerkingsproce-

goed lopende constructie tot één van de twee plotseling

dures binnen de geautomatiseerde administratie samen door

wegviel en een mogelijkheid van normale overdracht van de

te lopen. Helaas haalde de tijd ons op harde wijze in. Ik heb zo

werkzaamheden dus niet meer bestond. Het administratiepak-

snel mogelijk de administratie en alles wat daarbij komt kijken

ket dat ICFON gebruikt (Davilex Club) is goed bruikbaar voor

overgenomen. Henk bleek inderdaad alles prima voor elkaar te

onze administratie. Er is een goede handleiding bij, maar het

hebben, maar het maandelijks werken met de door een ander

plotseling moeten overnemen van de volledige administratie-

gegenereerde uitkomst van een systeem is wat anders dan zelf

taak kost in ieder geval veel tijd en levert het nodige zoek-

omgaan met het geautomatiseerd systeem. Inmiddels heb ik

werk op. Daarom wil het bestuur dat er zo snel mogelijk een

alle boekingsprocedures wel uitgedokterd en draait de admi-

back-upconstructie in het leven wordt geroepen. Dat houdt in

nistratie weer zoals voorheen. Toch sluit ik niet volledig uit dat

dat we op zoek zijn naar iemand die zodanig als back-up voor

er in die overnameperiode en kort daarna zaken niet helemaal

de penningmeester kan fungeren, dat in geval van calamiteit

correct zijn afgewikkeld. Op de dag van zijn overlijden (13 ja-

de administratie zonder problemen kan worden overgeno-

nuari 2020) had Henk een aantal zaken rond overeenkomsten

men. Kennis van Davilex Club is handig, maar niet noodzake-

met donateurs in behandeling. Ik heb het vermoeden dat ik

lijk. Die kennis kan in korte tijd worden overgedragen. Door

die allemaal wel heb kunnen traceren. Is er echter iets uit die

mee te draaien in het verwerkingsproces wordt die kennis

periode dat volgens u nog niet is afgewikkeld dan hoor ik dat

actueel gehouden.

graag van u. Dat geldt uiteraard voor elk onderwerp waarvan

Voor de liefhebbers: Davilex Club kent geen Cloud-toepassing.

u denkt of vindt dat het niet goed is gegaan nu of in de toe-

Dat betekent dat het niet mogelijk is op afstand beiden in de

komst. Ik ben er zeer mee gebaat als u mij laat weten wat er

administratie te werken, maar dat via goede afspraken en uit-

volgens u niet correct is gegaan. U vindt de contactgegevens

wisseling van bestanden beiden aan de administratie kunnen

aan het eind van dit schrijven.

werken. Als er iemand is die hierin een rol wil spelen dan hoor
ik dat erg graag.

E-mailadressen en telefoonnummers
ICFON beschikt van nog steeds tamelijk weinig donateurs over

Contactgegevens:

een e-mailadres en ook niet altijd over een telefoonnummer.

Email: henkruger@telfortglasvezel.nl

Dat is lastig als er contact nodig is tussen penningmeester en

Tel.:

06-10522521

donateur. Het enige alternatief is dan het sturen van een brief.
Dat is relatief tijdrovend en kost ICFON bovendien portokosten. Als u veronderstelt dat uw e-mailadres en/of telefoonnummer niet in de administratie is opgenomen, dan zou u mij
een groot plezier doen die alsnog door te geven. U vindt de

ICFON VERSTREKT

BEGUNSTIGER

- Hulp aan educatieve en humanitaire
projecten in Nepal
- Informatie over Nepal en ICFONprojecten
- Advies over hulp aan ontwikkelings
projecten
- Bulletins met informatie over Nepal

Zij die een gift aan de stichting doen,
zijn begunstiger van de stichting. Omdat ICFON beschikt over de ANBI-status
zijn deze giften fiscaal aftrekbaar.
Indien u 35 euro of meer schenkt ontvangt u viermaal per jaar de nieuwsbrief Samachar (Nepali voor Nieuws).
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ICFON

International Council for Friends of Nepal, The Netherlands

E-mail: info@icfon.nl
Website: www.icfon.nl
Twitter: www.twitter.nl/ICFON
Facebook: www.facebook.com/ICFON

