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Voorwoord	
	
Beste	mensen,	hier	zijn	we	weer!		

	

Wat	zijn	wij	als	bestuur	van	de	Stichting	blij	dat	we	wederom,	nu	voor	de	9e	keer,	een	 jaarverslag	

mogen	presteren.		

Jullie,	de	donateurs,	hebben	het	mogelijk	gemaakt	dat	wij	de	diverse	projecten	in	Nepal,	ook	in	2018,	

konden	ondersteunen.		

Wij	voelen	ons	trots	op	het	feit	dat	vele	donateurs	ons	al	 jarenlang	trouw	ondersteunen,	waardoor	

wij	de	hulp	in	Nepal	kunnen	blijven	continueren	en	wij	zien	de	nabije	toekomst	met	vertrouwen	en	

optimisme	tegemoet.		

	

	

	

De	voorzitter	

Marten	van	Loo	
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Inleiding 
 
Het	bestuur	van	Stichting	Bungkulung	presenteert	haar	jaarverslag	van	2018.		In	dit	verslag	kijkt	het	
bestuur	 terug	 op	 de	 ontwikkelingen	 en	 activiteiten	 van	 het	 afgelopen	 jaar	 en	 presenteren	 wij	 de	
plannen	voor	2019.	Aan	het	eind	van	dit	jaarverslag	gaan	wij	in	op	de	financiën	van	de	stichting	met	
een	jaarrekening	over	2018.	

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	 sociaaleconomisch	
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	 sociaaleconomische	
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	jongvolwassenen;	
• 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	2018 
	

2018	Stond	in	het	teken	van	ontmoetingen	met	meerdere	mensen	die	wij	in	Nepal	ondersteunen.		
		
Een	afvaardiging	van	het	bestuur	(José	en	Marten)	heeft	in	februari	het	25	jarig	bestaan	van	CAC-
Nepal	bijgewoond.	José	heeft	daar	een	toespraak	gehouden.	Het	bestuur	heeft	een	‘	token	of	
friendship’	mogen	ontvangen.			
Ook	heeft	het	bestuur	een	bezoek	gebracht	aan	Hissi	en	haar	Pashmina	fabriek.		
	
Tenslotte	hebben	zij	in	Kathmandu	een	ontmoeting	gehad	met	Kashang	over	de	voortgang	van	de	
school	en	de	toen	12	geplaatste	kinderen.		
In	oktober	is	de	directrice	(Tulasa)	van	CAC	Nepal	en	haar	beoogde	opvolgster	(Omita)	naar	Europa	
gekomen,	alwaar	zij	in	Zwitserland	de	CEDAW	conferentie	(een	UN	conferentie	met	betrekking	tot	
vrouwendiscriminatie)	hadden	bezocht.	Aansluitend	zijn	zij	naar	Nederland	gekomen.	Dit	is	voor	het	
bestuur	van	de	stichting	een	goede	gelegenheid	geweest	om	over	de	toekomst	van	CAC-Nepal	te	
praten.		
Eind	november	was	Hissi	Dongala	in	Nederland.	Met	haar	is	José	naar	een	gerenommeerde	
damesmodezaak	(Rinsma	in	Gorredijk)	geweest	om	te	bekijken	of	Hissi	daar	sjaals	zou	kunnen	
verkopen.	Dit	bleek	niet	haalbaar	te	zijn.	Daarnaast	hebben	Hissi	en	Jose	op	de	kerstmarkt	van	
Bergen	gestaan	om	sjaals	te	verkopen.		
	

3. CAC-Nepal	 
	
CAC-Nepal	heeft	na		de	aardbeving	in	2015	geen	nieuwe	fondsen	binnen	gehaald,	ondanks	een	
enorm	netwerk	en	uitgebreide	PR	activiteiten.	De	grootste	financier	(het	Hiv-Aidsfonds)	heeft	
aangekondigd	om	in	maart	2019	te	stoppen	met	de	financiële	ondersteuning,	van	CAC-Nepal.		
Dat	heeft	tot	gevolg	dat	de	Hiv-Aids-kliniek	in	Bakthapur	moet	sluiten.		
Tijdens	de	jaarlijkse	steptocht	met	onze	donateurs	hebben	we	een	discussie	gevoerd	over	het	
voortzetten	van	onze	jaarlijkse	donatie	aan	CAC	Nepal.	De	aanwezige	donateurs	vinden	de	zaak	van	
de	vrouwenrechten	en	de	uitgangspunten	van	CAC	Nepal	zodanig	belangrijk	dat	wij	in	ieder	geval	in	
2019	blijven	ondersteunen.	Onze	donatie	is	echter	lang	niet	voldoende	voor	de	€	50.000	die	ze	
jaarlijks	nodig	hebben	om	de	kliniek	open	te	houden.	
Met	onze	financiering	kan	CAC-Nepal	zich	nog	een	half	jaar	(tot	juli	2019)	richten	op	het	werven	van	
nieuwe	donateurs.		
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4. Scholing	in	Taplejung	 
	

Ondersteuning	kinderen	in	Taplejung	door	Kashang	Tenzing	

	

Wij	hebben	de	ondersteuning	uitgebreid	van	10	(2017)	naar	12	kinderen	in	Taplejung	(Oost	Nepal).	
Kashang	Tenzing	zorgt	voor	de	begeleiding.	De	twaalf	kinderen	doen	het	goed.	Er	zijn	geen	uitvallers	
geweest	in	tegenstelling	tot	eerdere	jaren.		
 
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.	

	

De	criteria	voor	plaatsing	van	kinderen	is	ongewijzigd:		

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

kinderen	zoals		

o meegaan	naar	jaargesprekken	op	school	en		

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

gezin	opgenomen.	

	

Ook	houdt	de	stichting	er	aan	vast	dat	minimaal	de	helft	van	de	kinderen	een	meisje	is.	

	

Kashang	heeft		op	kosten	van	de	stichting	een	kleine	piano,	frisbees	en	wat	boeken	voor	de	kinderen	

gekocht.	
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5. Ondersteuning	jong	volwassenen 
	

De	ondersteuning	van	Babita	Karkee	voor	de	opleiding	verpleegkunde	is	ook	in	2018	voortgezet.	Ze	is	
eind	2018	begonnen	met	haar	eindexamenjaar	en	hoopt	eind	2019	haar	bachelor-diploma	te	
ontvangen. 
	
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	hun	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.		
	

6. Scholing	in	Kathmandu	
	
Op	verzoek	van	Hissi	Dongala,	eigenaresse	van	de	Pashmina	sjaals	fabriek	
ondersteunt	de	stichting	een	jongetje	van	vier	jaar	oud	in	Kathmandu.	Hij	
is	de	zoon	van	de	broer	van	een	van	haar	werknemers.	Deze	broer	is	
tijdens	de	aardbeving	omgekomen. 
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7. Pashmina	Sjaals 
	

De	stichting	verkoopt	onverminderd	de	Pashmina	sjaals	van	Hissi	Dongala,	weduwe	en	eigenaar	van	
de	Sunny	Pashmina	Factory.	De	verkoop	van	de	Pashmina	sjaals	van	Hissi	Dongala	is	mede	door	een	
aantal	thuis-verkoop-bijeenkomsten	in	2018	goed	verlopen.		
Hissi	 gebruikt	 het	 geld	 voor	 de	 ondersteuning	 van	 de	 beroepsopleiding	 	 van	 haar	 drie	 kinderen	
(geneeskunde,	tandarts	en	fysiotherapie).		

8. Koers	van	de	stichting	
	
De	 ingezette	 koers	 om	 eigen	 initiatieven	 vanuit	 Nepal	 leidend	 te	 laten	 zijn,	 blijft	 zijn	 vruchten	
afwerpen.	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.		

9. 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:	

• Twee	keer	per	jaar	sturen	wij	een	e-mail	met	een	informatie-update	aan	alle	donateurs.	
• Steptocht	 door	 Stepping	 Menno	 op	 14	 oktober	 2018	 voor	 21	 donateurs	 op	 de	 Oostelijke	

Eilanden	van	Amsterdam,	met	aansluitend	wederom	de	sjaalverkoop.			
• Verkoop	van	Pashmina	sjaals	bij	diverse	gelegenheden.	 
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10. Organisatie	en	bestuur	
	
Het	bestuur	bestond	in	2018,	net	als	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.	

11. Verwachtingen	2019	
	

Gelet	op	de	gewijzigde	positie	van	CAC-Nepal	blijven	we	met	aandacht	de	ontwikkelingen	volgen.	We	
monitoren	de	ondersteuning	van	het	vierjarige	jongetje	in	Kathmandu	en	houden	in	de	gaten	of	daar	
ontwikkelingen	zijn.	We	blijven	kinderen	in	Taplejung	ondersteunen,	dat	zijn	er	in	2019	veertien.	De	
scholing	van	een	van	de	kinderen	wordt	door	Kashang	zelf	op	zich	genomen.	Dat	is	zijn	terugbetaling	
van	een	lening	die	hij	drie	jaar	geleden	vanuit	de	stichting	heeft	gekregen.	Afhankelijk	van	de	
donaties	die	wij	krijgen	blijven	wij	deze	ondersteuning	leveren.	Vanuit	de	reserves	is	het	mogelijk	één	
jaar	scholing	te	overbruggen.	
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12. Jaarrekening	2018	
 
De	resultaten	van	de	fondsenwerving	zijn	in	onderstaande	tabel	opgenomen.		
	

	 31	december	2018	 31	december	2017	 31	december	2016	

Aantal	 Bedrag	 Aantal	 Bedrag	 Aantal	 Bedrag	

Donateurs	 	44	 	€	23.937	 	38	 	€	23.620	 68	 €	26.056	

Waarvan:	 	 	 	 	 	 	

	
Vaste	 	17	

		
	€			5.262	
	

	17	
		
	€		5.712	
	

17	 €			15.529	

	
Incidenteel	 	27	

	
	€	18.675	
	

	21	
	
	€	17.908	
	

48	
	
€	20.517	
	

	
De	 donaties	 over	 2018	 zijn	 nagenoeg	 gelijk	 aan	 die	 van	 2017.	 In	 2016	 heeft	 één	 van	 de	 vaste	
donateurs	een	hoge	eenmalige	donatie	gegeven	wat	de	toename	in	het	bedrag	bij	de	vaste	donaties	
ten	opzichte	van	de	daaropvolgende	jaren	verklaard.	In	2019	is	€	2.175	aan	sjaals	verkocht.		
	
Ook	in	2018	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.	

13. Totaal	besteding	aan	doelstelling	
	
In	 totaal	 is	 €	 23.937	 aan	 donaties	 opgehaald.	 €	 23.410	 is	 besteed	 aan	 bestemmingen	 in	 Nepal.												
€	 489,88	 Is	 besteed	 aan	 administratie	 waarvan	 €	 352,54	 aan	 bankkosten.	 Daarnaast	 is	 €	 2.187	
toegevoegd	aan	de	reserves.	Doordat	het	aantal	kinderen	dat	scholing	krijgt	 in	Taplejung	in	2018	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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14. Jaarcijfers	2018	
	
Als bijlage bij dit jaarverslag wordt het rapport van administratiekantoor Wildenburg 
gevoegd. Daarin worden de jaarcijfers 2018 verklaard met de daarbij behorende balans, 
staat van baten en lasten en een toelichting bij de jaarrekening. 

15. Begroting	2019	
 
Begrote	staat	van	baten	over	2019	
	
Begroting	2019	

		 		 		 		

Ontvangsten		 		 		 Uitgaven	 		 		 		

Omschrijving	 Bedrag	 %	 	Omschrijving	 		 Bedrag	 %	

		 		 		 		 		 		 		
Rente	 	€												0	 		0%	 	CAC-Nepal	 		 	€				2.000	 10%	
Donaties	 	€			20.000	 96%	 	Middelen	 		 	€				1.000	 			5%	
Sjaals	 	€								900	 		4%	 	Scholing	 		 	€		14.300	 74%	
		 		 		 Beroepsonderwijs	 		 	€				1.200	 			6%	
		 		 		 Sjaals	 		 	€							900	 			5%	
		

	€	20.900	 100%	 	Totaal	 		 	€		19.400	 100%	
Totaal	
		 		 		 		 		 		 		

	

Toelichting 
	
Een	grote	donatie	in	2018	is	ook	toegezegd	voor	2019	waardoor	we	deze	hebben	kunnen	opnemen	
in	onze	begroting.	Hierdoor	zijn	de	ontvangsten	en	uitgaven	in	verhouding.		


