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Voorwoord	
	
Sinds	2016	zien	we	dat	onze	Stichting	een	solide	basis	kent.	Zowel	qua	donateurs	als	qua	financiën.	

Dat	maakt	dat	we	onze	werkzaamheden	kunnen	continueren.	Door	onze	stevige	financiële	positie	is	

het	 niet	 alleen	 mogelijk	 nog	 meer	 kinderen	 te	 huisvesten	 en	 onderwijs	 te	 geven	 maar	 ook	 de	

ondersteuning	 tegen	vrouwenhandel	 te	 continueren.	Het	voelt	 als	een	 luxe	dat	wij	 voor	meerdere	

mensen	het	verschil	kunnen	maken.		

Het	is	nog	steeds	mogelijk	om	als	bestuur	de	verantwoordelijkheid	te	nemen	om	uw	donatie	op	een	

goede	wijze	te	besteden.	Dat	het	geld	goed	terecht	komt	is	een	van	de	belangrijkste	uitgangspunten	

van	ons	als	bestuur.	De	kleinschaligheid	daarbij	is	voor	ons	uitermate	belangrijk.		

		

Ook	 dit	 jaar	 willen	 wij	 u	 als	 bestuur	 heel	 hartelijk	 danken	 voor	 het	 vertrouwen	 dat	 u	 in	 ons	 als	

donateur	heeft	gegeven.	We	weten	dat	het	niet	vanzelfsprekend	is	dat	u	uw	donatie	aan	ons	geeft.	

Wij	blijven	dan	ook	uiterst	zorgvuldig	handelen	en	gaan	behoedzaam	om	met	de	 financiën	die	ons	

zijn	toevertrouwd.	

	

	

De	voorzitter	

Marten	van	Loo	
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Inleiding 
 
Het	bestuur	van	Stichting	Bungkulung	presenteert	haar	jaarverslag	van	2017.		In	dit	verslag	kijkt	het	
bestuur	 terug	 op	 de	 ontwikkelingen	 en	 activiteiten	 van	 het	 afgelopen	 jaar	 en	worden	 de	 plannen	
voor	 2018	 gepresenteerd.	 Aan	 het	 eind	wordt	 ingegaan	 op	 de	 financiën	 van	 de	 stichting	met	 een	
jaarrekening	over	2017.	

1. Doelstellingen	en	taken	
 
Stichting	 Bungkulung	 toont	 zich	 solidair	met	 inwoners	 van	 ontwikkelingslanden;	met	 name	Nepal,	
één	van	de	armste	 landen	 ter	wereld.	De	 stichting	wil	 kinderen	en	volwassenen	mogelijkheden	en	
kansen	 bieden	 om	 zich	 te	 ontwikkelen,	 hun	 leefsituatie	 te	 verbeteren	 en	 sociaal-economisch	
zelfstandiger	 te	 worden.	 Zij	 ondersteunt	 rechtstreeks	 eigen	 initiatieven	 van	 Nepalezen	 of	
organisaties	 die	 hen	 vertegenwoordigen.	 Daardoor	 worden	 verantwoordelijkheid,	 zelfbeschikking,	
eigenwaarde,	motivatie	en	creativiteit	versterkt.	De	kans	op	het	welslagen	van	de	door	de	stichting	
ondersteunde	projecten	is	daarmee	groot.		
	
Zelfbeschikkingsrecht	 is	 een	 grondwaarde.	 Goede	 voeding,	 gezondheidszorg	 en	 onderwijs	 zijn	
hiervoor	cruciaal.	Vaak	ontbreekt	het	hieraan	in	Nepal.	Met	name	wezen,	andere	kansarme	kinderen	
en	vrouwen	zijn	daarvan	de	dupe.	 Iedereen	verdient	gelijke	kansen,	ongeacht	sociaal-economische	
status,	geslacht,	etnische	afkomst,	religie	of	seksuele	geaardheid.	
	
De	 missie	 van	 Stichting	 Bungkulung	 is	 daarom	 het	 ontwikkelen,	 ondersteunen	 en	 stimuleren	 van	
activiteiten	in	Nepal,	op	het	gebied	van	onder	meer:	

• onderwijs,	gezondheid	en	hygiëne,	gericht	op	kinderen	en	jong-volwassenen;	
• empowerment	 en	 emancipatie	 van	 vrouwen	 mede	 gericht	 tegen	 vrouwenhandel,	 de	

verbetering	 van	 de	 positie	 van	 vrouwen	 in	 de	 samenleving	 en	medische	 	 ondersteuning	 bij	
seksueel	overdraagbare	ziektes;	

• versterking	van	klein	ondernemerschap	door	middel	van	het	verstrekken	van	microkredieten	
en/of	 materiële	 ondersteuning.	 Denk	 daarbij	 aan	 het	 financieren	 van	 gereedschappen	 en	
zonnepanelen;	

• alle	 verdere	 handelingen,	 die	 met	 het	 vorenstaande	 in	 de	 ruimste	 zin	 verband	 houden	 of	
daartoe	bevorderlijk	zijn.	
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2. Activiteiten	en	resultaten	2017 
 
2017	Was	evenals	2016	een	rustig	jaar	voor	de	projecten	binnen	de	stichting.	Het	leven	normaliseert	

zich	na	de	aardbevingen	maar	er	blijft	nog	steeds	weinig	geld	naar	andere	projecten	dan	de	opbouw	

te	 gaan.	 Ook	 het	 toerisme	 neemt	 niet	 echt	 toe.	 Tenslotte	 is	 het	 politieke	 klimaat	 instabiel.	 Begin	

2018	 komt	 er	 een	 nieuwe	 regering.	 Tot	 dat	moment	 wordt	 er	 weinig	 gedaan	 qua	 besluitvorming	

rondom	 het	 geven	 van	 fondsen	 voor	 projecten	 voor	 het	 versterken	 van	 de	 positie	 van	 vrouwen	

binnen	Nepal.	

	 	

In	de	oktober	2017	is	onze	penningmeester	José	Koster	naar	Nepal	gegaan.	Zij	heeft	Babita	Karkee	

ontmoet.	Daarnaast	heeft	ze	Hissi	Sherpa	gesproken,	Tulasa	Amatya	ontmoet	en	overleg	gehad	met	

Kashang	Tenzing.	Ze	heeft	geen	projecten	bezocht.	Een	weerslag	van	de	gesprekken	die	ze	heeft	

gevoerd	is	te	vinden	bij	de	verschillende	projecten	in	dit	jaarverslag.	

Eind	januari	2018	gaat	zij	samen	met	de	voorzitter		Marten	van	Loo	weer	naar	Nepal	om	het	25	jarig	

bestaan	van	CAC	Nepal	mee	te	vieren.	

3. 	CAC-Nepal	 
	

Het	blijft	voor	CAC	Nepal	moeilijk	om	aan	fondsen	te	komen.	De	directeur	Tulasa	Amatya	is	druk	

bezig	met	netwerken	om	CAC-Nepal	onder	de	aandacht	te	brengen	en	heeft	een	aantal	functies	op	

zich	genomen	om	aandacht	te	blijven	vragen	voor	het	goede	werk	dat	zij	doen.	Zij	kijkt	nu	meer	naar	

de	mogelijkheid	om	fondsen	vanuit	de	regering	van	Nepal	te	krijgen	en	minder	naar	de	

internationale	fondsen.	Verder	probeert	zij	via	het	aangaan	van	netwerken	in	gezamenlijkheid	

fondsen	te	werven.	Het	is	een	kwestie	van	een	lange	adem	en	zichtbaarheid.	

De	kliniek	in	Bakhtapur	heeft	tot	2019	nog	ondersteuning	door	het	HIV/Aids	fonds.	Daar	wordt	nog	

steeds	onderzoek	gedaan	of	iemand	Hiv	positief	is.	Daarnaast	wordt	alleen	nog	op	syfilis	getest	en	

niet	meer	op	alle	SOA’s.	Wel	is	er	een	medewerker	aangesteld	die	één	op	één	de	begeleiding	op	zich	

neemt	als	iemand	positief	wordt	getest.		

	

In	februari	2018	bestaat	CAC	Nepal	25	jaar.	Dat	is	een	mooie	aanleiding	om	een	aantal	PR	momenten	

in	te	bouwen.	Wij	hebben	als	stichting	in	2017	bijgedragen	in	de	update	van	een	boekje	over	CAC	

Nepal.	Dit	boekje	is	voor	iedereen	te	verkrijgen.	Daarnaast	is	ook	in	heel	2017	bijgedragen	in	de			
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ondersteuning	in	de	kosten	van	huur	en	het	in	dienst	houden	van	een	projectmedewerker.	In	
oktober	2017	is	er	een	stagiair	uit	Nederland	voor	de	periode	van	een	half	jaar	bij	CAC	Nepal	aan	het	
werk.	
	

4. Scholing	in	Taplejung	 
	

Ondersteuning	kinderen	in	Taplejung	door	Kashang	Tenzing	

	

Door	een	grote	donatie	in	december	2016	is	het	mogelijk	geweest	om	in	2017	tien	in	plaats	van	vijf	

kinderen	 te	huisvesten.	Begin	2018	kunnen	we	naar	 twaalf	 kinderen	gaan.	Er	 zijn	 twee	belangrijke	

pijlers	bij	de	ondersteuning	van	de	kinderen.	Ten	eerste	is	het	volgen	van	onderwijs	in	de	plaatselijke	

boarding	school	van	belang.	Ten	tweede	wordt	een	gezinsstructuur	aangeboden:	naast	een	bed	om	

te	 slapen	 en	 eten	 om	 te	 overleven,	 worden	 de	kinderen	 opgevoed.	 Dat	 gaat	 met	 een	 duidelijke	

structuur	en	vrij	veel	discipline.	

	

Plaatsing	van	kinderen	is	mogelijk	als:	

• ouders	niet	de	financiële	middelen	hebben	om	hun	kind	naar	school	te	laten	gaan	

• er	is	geen	school	is	in	de	directe	nabijheid	van	het	huis	waar	ze	wonen		

• ouders	gemotiveerd	zijn	en	een	rol	willen	blijven	spelen	 in	de	opvoeding	en	opleiding	van	hun	

kinderen	zoals		

o meegaan	naar	jaargesprekken	en		

o het	 regelmatig	 bezoeken	 van	 hun	 kind	 in	 Taplejung.	 Er	 wordt	 maximaal	 één	 kind	 per	

gezin	opgenomen	

Tenslotte	 is	 er	 vanuit	 de	 stichting	 een	 aanvullende	 eis	 dat	minimaal	 de	 helft	 van	 de	 kinderen	 een	

meisje	is.	

	

Verder	heeft	de	stichting	voor	een	computer,	printer	en	uitbreiding	van	het	digitale	netwerk	kunnen	

zorgdragen.	Kashang	Tenzing	zorgt	voor	de	pedagogische	begeleiding.	In	het	eerste	kwartaal	2018	

gaat	Kashang	met	de	kinderen	op	een	kleine	trip	zodat	de	kinderen	iets	meer	buiten	de	eigen	

omgeving	kunnen	zien.	
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Kashang	schreef	in	december	2017	het	volgende:	

I	am	sending	the	update	of	the	students.	One	of	the	student	name	Santosh	Rai	was	drop	out	from	the	

school.	I	took	eight	years	of	girl,	name	Anjita	Limbu	and	she	is	going	to	school	on	LKG.	instead	of	him.	

We	still	have	ten	students.	The		student's	result	of	2nd	term	exam	are	as	follows:	Alka	6th	position,		

Apeksha	6th,		Roman	5th,	Sujata	7th,	Samiksha	1st,	Mudihang	2nd,	Maisha	1st,	Ganeshman	4th.	

Dawachungi	1st.	

	

Dit	is	een	foto	van	de	kinderen	die	worden	ondersteund	
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5. Ondersteuning	oudere	kinderen 
	

Stichting	Bungkulung	ondersteunt	mede	de	beroepsopleiding	van	twee	jong	volwassen	vrouwen	van	

rond	de	twintig	jaar	oud:	Anjeela	Dongala	in	fysiotherapie	en	Babita	Karki	als	verpleegkundige.	

	

De	ondersteuning	van	Babita	Karkee	voor	de	opleiding	verpleegkunde	is	ook	in	2017	voortgezet.	Ze	is	

nu	halverwege	de	opleiding	en	ze	behaalt	goede	resultaten.	

	

Anjeela	 is	 de	 dochter	 van	 Hissi	 Dongala,	 de	 eigenares	 van	 de	 Pashmina	 sjaalfabriek.	 Met	 de	

opbrengst	van	de	verkoop	van	sjaals	 in	Nederland	(zie	hieronder)	ondersteunt	de	stichting	Hissi	bij	

het	bekostigen	van	haar	dochters	opleiding	tot		fysiotherapeut	in	de	USA.		

	

Zowel	voor	Anjeela	en	Babita	is	ondersteuning	van	een	beroepsopleiding	ook	een	diepte-investering	

in	Nepal.	Beiden	zijn	vastbesloten	in	de	toekomst	de	hun	geboden	kansen	te	benutten	om	iets	bij	te	

dragen	aan	de	emancipatie	in	het	land,	de	familie	en	sociale	omgeving.		

	



	 	

Stichting	Bungkulung	jaarverslag	2017	
	6/8	

 

 

6. Pashmina	Sjaals 
	

De	 stichting	 verkoopt	 de	 Pashmina	 sjaals	 van	 Hissi	 Dongala,	 weduwe	 en	 eigenaar	 van	 de	 Sunny	

Pashmina	Factory.	Hissi	 gebruikt	het	 geld	 voor	de	ondersteuning	van	de	 studie	 van	haar	 kinderen.	

Een	van	de	drie	is	bijna	klaar	met	de	opleiding	geneeskunde,	de	tweede	is	basis	tandarts,	maar	gaat	

door	voor	zijn	master	en	haar	dochter	Anjeela	is	bijna	klaar	met	de	opleiding	fysiotherapie.	In	2017	

heeft	de	stichting	weer	een	heel	aantal	sjaals	kunnen	verkopen.	Alleen	geld	vanuit	de	verkoop	van	

sjaals	wordt	gebruikt	om	Hissi	te	ondersteunen.	Hissi	ontvangt	geen	geld	vanuit	donaties	omdat	haar	

kinderen	niet	onder	de	doelgroep	van	de	stichting	vallen.		

7. Koers	van	de	stichting	
	
De	 ingezette	 koers	 om	 eigen	 initiatieven	 vanuit	 Nepal	 leidend	 te	 laten	 zijn,	 heeft	 zijn	 vruchten	
afgeworpen.	 Het	 persoonlijk	 contact	 en	 wederzijds	 vertrouwen	 met	 de	 ons	 al	 jaren	 bekende	
personen	en	organisaties,	heeft	geleid	tot	een	goede	en	vruchtbare	samenwerking	en	een	constante	
inkomstenbron.	De	stichting	wil	de	huidige	projecten	dan	ook	in	de	toekomst	blijven	ondersteunen.		

8. Fondsenwerving	
	
Stichting	Bungkulung	is	blij	met	de	vele	donateurs	en	sponsoren.	
	
Voor	het	werven	van	fondsen	voor	de	activiteiten	van	Stichting	Bungkulung	zijn	op	bescheiden	schaal	
acties	ondernomen:	

• Regelmatige	informatieverstrekking	aan	alle	donateurs.	
• Steptocht	door	Stepping	Menno	op	22	oktober	2017	voor	16	donateurs	 in	Amsterdam	Oud-

Zuid,	met	aansluitend	de	inmiddels	traditionele	sjaalverkoop.			
• Verkoop	van	Pashmina	sjaals.	 
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9. Organisatie	en	bestuur	
	
Het	bestuur	bestond	in	2017	uit	drie	personen:	

• Marten	van	Loo,	voorzitter		
• José	Koster,	penningmeester	
• Menno	Lammertsma,	secretaris		

	
Het	bestuur	kent	de	volgende	taken:		

• Beoordelen	aanvragen	(financiële)	ondersteuning.	
• Besluiten	over	het	aangaan	van	financiële	verplichtingen.	
• Financieel	beheer.	
• Controleren	of	de	middelen	juist	worden	besteed.	
• Inzamelen	en	beheren	van	fondsen.	
• Behoorlijk	besturen	en	naleven	van	aangegane	en	wettelijke	verplichtingen.	
• Verantwoorden	activiteiten	in	jaarverslag.	
	

Het	bestuur	voert	deze	taken	op	geheel	vrijwillige	basis	uit.	

10. Verwachtingen	2018	
	
De	fondsenwerving	2017	heeft	haar	vruchten	afgeworpen.		
Als	de	grote	donatie	van	2016	en	2017	een	meer	structureel	karakter	krijgt,	dan	kunnen	er	jaarlijks	in	
ieder	geval	14	kinderen	naar	het	gezinsvervangend	 tehuis	 in	Taplejung	gaan,	met	de	bijbehorende	
opleiding.	
Begin	 2018	 gaan	 de	 nieuwe	 schoolgaande	 kinderen	 een	 reisje	 buiten	 Taplejung	 maken,	 zodat	 ze	
kunnen	 leren	 dat	 er	 meer	 is	 dan	 alleen	 deze	 stad	 en	 omgeving.	 Het	 schoolreisje	 wordt	 door	
de	stichting	gefaciliteerd.	
Het	ziet	ernaar	uit	dat	CAC-Nepal	ook	voor	2018	een	verzoek	zal	indienen	om	ook	in	2018	het	salaris		
van	de	projectmedewerker	te	bekostigen	en	te	ondersteunen	in	de	huur	van	hun	kantoor.	
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11. Jaarrekening	2017	
 
De	resultaten	van	de	fondsenwerving	zijn	in	onderstaande	tabel	opgenomen.		
	
	 31	december	2017	 31	december	2016	 31	december	2015	

Aantal	 Bedrag	 Aantal	 Bedrag	 Aantal	 Bedrag	

Donateurs	 	38	 	€	23.620	 68	 €	26.056	 42	 €	27.005	

Waarvan:	 	 	 	 	 	 	

	
Vaste	 	17	

		
	€		5.712	
	

17	 €			15.529	 17	 €	5.703	

	
Incidenteel	 	21	

	
	€	17.908	
	

48	
	
€	20.517	
	

25	 €	21.302	

De	donaties	over	2017	zijn	iets	lager	dan	2016.	In	2015	was	de	toename	in	het	bedrag	ten	opzichte	
van	2014	te	wijten	aan	de	extra	donaties	door	de	vele	aardbevingen	die	Nepal	in	2015	heeft	gehad.	
In	2016	was	50%	van	het	aantal	incidentele	donaties	te	danken	aan	de	verkoop	van	Pashmina	Sjaals	
verkoop.	In	totaal	 is	ruim	€	1.800	aan	sjaals	verkocht.	 In	2017	is	dat	iets	minder	geweest	omdat	de	
stichting	 niet	 heeft	 geparticipeerd	 in	 twee	 grote	 markten	 speciaal	 voor	 ontwikkelingswerk.	 Dat	
verklaart	ook	het	lagere	aantal	aan	incidentele	donateurs.	
	
Ook	in	2017	heeft	de	stichting	minder	dan	3%	uitgegeven	aan	beheer	en	administratie.	1,5%	van	de	
inkomsten	 wordt	 uitgegeven	 aan	 bankkosten.	 Het	 uitgangspunt	 om	 ten	 hoogste	 10%	 van	 onze	
uitgaven	aan	beheer	en	administratie	te	besteden,	is	dit	jaar	dus	ook	behaald.		Dit	is	mede	te	danken	
aan	een	aantal	sponsoren:	een	deel	van	de	websitekosten	wordt	betaald,	ons	 jaarwerk	wordt	door	
een	 administratiekantoor	 gesponsord	 en	 onze	 jaarlijkse	 bijeenkomst	 wordt	 door	 een	 aantal	
sponsoren	ondersteund.	

12. Totaal	besteding	aan	doelstelling	
	
In	 totaal	 is	 €	 23.620	 aan	 donaties	 opgehaald.	 €	 18.885	 is	 besteed	 aan	 bestemmingen	 in	 Nepal.												
€	 501,92	 Is	 besteed	 aan	 administratie	 waarvan	 €	 335,29	 aan	 bankkosten.	 Daarnaast	 is	 €	 5.8772	
toegevoegd	aan	de	reserves.	Doordat	het	aantal	kinderen	dat	scholing	krijgt	 in	Taplejung	in	2017	is	
uitgebreid,	 is	 ook	 de	 reserve	 hiervoor	 verhoogd.	 Het	 saldo	 op	 de	 depositorekening	moet	 aan	 het	
begin	van	ieder	kalenderjaar	voldoende	zijn	om	de	scholing	en	onderdak	voor	nog	één	jaar	te	kunnen	
bekostigen.	In	totaal	is	ruim	97%	van	de	uitgaven	besteed	aan	de	doelstellingen	van	de	stichting.			
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13. Jaarcijfers	2017	
	
Als bijlage bij dit jaarverslag wordt het rapport van administratiekantoor Wildenburg 
gevoegd. Daarin worden de jaarcijfers 2017 verklaard met de daarbij behorende balans, 
staat van baten en lasten en een toelichting bij de jaarrekening. 

14. Begroting	2018	
 
Begrote	staat	van	baten	over	2018	
	
Begroting	2017	

		 		 		 		

Ontvangsten		 		 		 Uitgaven	 		 		 		

Omschrijving	 Bedrag	 %	 	Omschrijving	 		 Bedrag	 %	

		 		 		 		 		 		 		
Rente	 	€								10	 0%	 	CAC-Nepal	 		 	€					2.000	 10,50%	
Donaties	 	€			9.500	 91%	 	Middelen	 		 	€					1.000	 6%	
Sjaals	 	€							900	 		9%	 	Scholing	 		 	€			14.000	 73%	
		 		 		 Beroepsonderwijs	 		 	€					1.200	 5,50%	
		 		 		 Sjaals	 		 	€					900	 5%	
		

€	10.410	 100%	 	Totaal	 		 €	19.150	 100%	
Totaal	
		 		 		 		 		 		 		

	

Toelichting 
	
Een	 grote	 donatie	 van	 2017	 wordt	 gebruikt	 voor	 de	 uitbreiding	 scholing	 in	 2018	 en	 2019.	 Dat	
verklaart	 het	 grote	 verschil	 in	 de	 ontvangsten	 ten	 opzichte	 van	 de	 uitgaven	 in	 de	 begroting	 2018.		
Ook	 is	 in	 de	 begroting	 de	 mogelijke	 continuering	 van	 deze	 hoge	 donatie	 over	 2018	 niet	
meegenomen.		


