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1. Ontstaansgeschiedenis van Stichting Bungkulung
Paul Schram, de oprichter van de stichting, heeft van januari 1983 tot en met december 1986 in
Nepal gewoond en gewerkt. Het bergdorp Taplejung, gelegen in oost Nepal op 1800 meter boven
zeeniveau, was de vaste standplaats voor het Health Post Bouwproject dat Paul daar heeft geleid.
Hij heeft in de directe omgeving meerdere kleine gezondheidsposten laten bouwen. Daarnaast
werkte hij onder meer mee aan bewustwording van hygiëne en de aanleg van latrines (veldtoiletten).
Tijdens zijn verblijf heeft Paul een aanzienlijk sociaal netwerk opgebouwd met de plaatselijke
bevolking. Hij heeft geholpen kinderen toegang tot onderwijs te geven en kleinschalige lokale
initiatieven ondersteund, zoals de aanschaf van gereedschap voor de timmerman en het kopen van
twee runderen (koe en stier) voor twee families.
Daarna is deze hechte band verder uitgebouwd. Dit netwerk vormt de basis voor de werkzaamheden van de stichting.
Daarnaast heeft Paul, nog steeds vrijwillig, zijn kennis over bouwzaken en technologie gedeeld.
Zijn vriendschap met Tulasa Amatya, mede-oprichtster van CAC-Nepal, leidde er toe dat hij ook
deze NGO waar mogelijk kleinschalig heeft ondersteund.
Zoals wellicht bekend, behoort Nepal tot één van de armste landen van de wereld.
Paul had een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit, naast zijn vele vriendschappen in Nepal,
heeft in de loop van de tijd bijgedragen aan de oprichting van Stichting Bungkulung.
Vanaf zijn terugkeer in Nederland eind 1986, heeft hij familie en vrienden alhier weten te enthousiasmeren om, al dan niet op regelmatige basis, financieel bij te dragen aan de diverse doelen die
Paul destijds al steunde, zoals de schoolgang voor meerdere kinderen en CAC-Nepal.
Door te verhalen over het land, de armoede, de gastvrijheid van de mensen, heeft Paul nogal wat
mensen aangestoken met zijn “Nepal-virus” en hen meegekregen in zijn ondersteuningsinitiatieven.
In Taplejung had Paul intensief contact met Namgey, een Tibetaanse restauranthouder. Rond de
eeuwwisseling heeft Namgey samen met zijn zoon Kashang het idee opgevat een kostschool voor
wezen en (andere) kansarme kinderen in het dorp Bungkulung (district Taplejung) op te richten.
De plannen behelsden onder meer een nieuw schoolgebouw om zo’n 100 leerlingen onder te brengen. Ook zouden er slaapzalen gerealiseerd dienen te worden, zodat ook kinderen van nabijgelegen
dorpen onderwijs kunnen volgen. Sommige dorpen zijn namelijk zo’n drie dagen lopen verwijderd
van Bungkulung.
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Niet alleen het idee voor het gebouw en de omvang daarvan was ambitieus, maar ook de pedagogische en didactische plannen. Kashang had een onderwijssysteem voor ogen, dat was gebaseerd op
een school in Pakistan. Daarvoor dienden deskundige en hoog gekwalificeerde docenten en
groepsleerkrachten te worden aangetrokken.
Aan al deze plannen hing een dermate groot ‘prijskaartje’, dat Paul besloot tot het oprichten van
Stichting Bungkulung, mede om meer donateurs te kunnen werven.
Uiteindelijk zijn de ambitieuze plannen voor het stichten van een school teruggebracht tot haalbare
proporties en ondersteunt de stichting op dit moment alleen de opvang en scholing van kinderen in
het hotel in Taplejung.
Na het overlijden van Paul Schram eind 2013 heeft het nieuwe bestuur de werkzaamheden, gebaseerd op zijn gedachtengoed, voortgezet en verder uitgebouwd.

2. Grondbeginselen van de stichting
Stichting Bungkulung heeft als doelstelling duurzame ondersteuning te bieden op het terrein van
onderwijs en samenleving in Nepal. De stichting wil kansarme mensen ondersteunen in hun streven naar een menswaardiger bestaan. Aspecten als gezondheid, goede voeding en onderwijs zijn
hierin het meest belangrijk.
De stichting werkt kleinschalig en op basis van wederzijds vertrouwen met de mensen die zij kent
en ondersteunt. Er wordt ingezet op het vergroten van zelfredzaamheid: dat betekent dat initiatieven voor projecten vanuit de Nepalese samenleving zelf komen en dat het bestuur de persoon die
de aanvraag indient kent. Ieder project dat het bestuur ondersteunt moet leiden tot een toegenomen kans op zelfredzaamheid.
Er is een goed netwerk in Nepal en werkzaamheden ter plekke worden alleen door Nepalezen uitgevoerd.
De stichting streeft ernaar een financiële buffer op te bouwen, zodat de continuïteit van lopende
projecten voor meerdere jaren kan worden gegarandeerd. Mede door de kleinschaligheid van de
projecten kan het bestuur deze zelf monitoren.
De stichting krijgt inkomsten vanuit donaties van particulieren en zelfstandig ondernemers, veelal
gebaseerd op het netwerk van de bestuursleden.
Door korte lijnen en goede communicatie wordt de overhead tot het minimum beperkt, waardoor
vrijwel alle donaties volledig ten goede komen aan de mensen in Nepal.
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3. Activiteiten van de stichting
De stichting ondersteunt de volgende projecten:
•

De scholing van vijf en per 1 maart 2017 tien kinderen,

•

Ondersteuning bij de kantoorkosten van CAC-Nepal,

•

Verkoop van shawls van de Pashminafabriek van Hissi Dongala voor de scholing van haar
dochter Anjeela,

•

De opleiding van Babita Karkee. Vanaf vierjarige leeftijd tot nu is zij ondersteund in de
schoolkosten. Nu betaalt de stichting 50% van de opleiding tot verpleegkundige,

•

Het geven van adviezen aan de diverse partners.

4. Ontwikkelingen binnen de stichting
De vraag welke mensen, instellingen en organisaties in aanmerking komen voor een financiële bijdrage door Stichting Bungkulung, heeft binnen het bestuur geleid tot inhoudelijke discussies. Zoekt
het bestuur zelf projecten die de stichting wil ondersteunen, of zijn daarvoor aanvragen vanuit
Nepal leidend? Wil de stichting de mogelijkheid tot ondersteuning actief bij potentiële partijen
onder de aandacht brengen, of juist een afwachtende houding aannemen?
Het bestuur heeft ervoor gekozen de ingezette koers om eigen initiatieven vanuit Nepal leidend te
laten zijn, te handhaven. Het bestuur heeft persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen met de
ons al jaren goed bekende personen en organisaties. Dit heeft geleid tot een goede samenwerking,
die de stichting graag ook in de toekomst wil blijven ondersteunen.
Een andere vraag is of het nuttig en nodig is om meer fondsen te werven om het budget uit te breiden, zodat meer mensen en organisaties in Nepal ondersteund zouden kunnen worden. Daarvoor
heeft het bestuur onderzocht of naast de Anbi-status, ook het Goede Doelen Certificaat zou moeten
worden aangevraagd. Hiermee zou de weg namelijk geopend kunnen worden naar het aanvragen
van donaties bij grotere organisaties die dit certificaat als vereiste stellen.
Aan een dergelijk certificaat zijn echter de nodige voorwaarden verbonden. Vooral de administratieve en ook hoge financiele lasten, waaronder een jaarlijks goedgekeurd financieel overzicht door
een accountant, heeft ons ertoe doen besluiten deze weg niet in te slaan.
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De financien worden jaarlijks beoordeeld door een externe partij. Deze werkzaamheden worden
gratis, als donatie aan de stichting uitgevoerd, waardoor er meer geld naar de feitelijke doelen in
Nepal kan worden overgemaakt.
Verder is gekozen voor kleinschaligheid op gebied van acquisitie. Het benaderen van potentiële
partijen als donateur van onze stichting, vergt niet alleen veel tijd en energie, maar vereist ook veel
kennis, ervaring en vaardigheden op gebied van marketing. Het bestuur heeft geconstateerd dat het
nastreeft een kleine stichting te blijven, met veel enthousiasme, maar zonder een professionele
marketingstrategie.

Middels kleine acties, zoals mini-markten, lunch-bijeenkomsten en step-

tochten wordt, naast de huidige donateurs, op beperkte en bescheiden schaal overgegaan tot het
handhaven van de huidige en de (bescheiden) groei van het aantal donateurs. Ook wordt door de
bestuursleden, in hun netwerk veel over de stichting gesproken, waardoor mensen geenthousiasmeerd worden en donateur willen worden.

5. De visie voor de aankomende jaren
Het bestuur heeft in de afgelopen jaren een werkwijze ontwikkeld ten aanzien van de de projecten
die zij ondersteunt, welke bronnen zij willen aanwenden en welke groei er wordt verwacht.
Het bestuur vindt het belangrijk om de schoolgang tot en met het examen van de nu gesponsorde
kinderen te garanderen. Dat zijn langlopende ‘contracten’ en het bestuur streeft ernaar hieraan ook
in de toekomst te kunnen blijven voldoen.
Daarnaast blijven wij de activiteiten van CAC-Nepal ondersteunen, tenzij de levensvatbaarheid van
de organisatie door gebrek aan externe donoren niet meer aan de orde is. Wij gaan door met de
verkoop van de pashminasjaals. Tenslotte houden wij onze ogen open voor initiatieven die passen
binnen de stichting.
Al deze activiteiten worden gemonitord, indien nodig bijgestuurd en actie ondernomen.
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6. Uitvoeringsplan
Het werk van de Stichting Bungkulung bestaat uit:
•

het beoordelen van aanvragen voor financiële of materiële middelen,

•

het verstrekken van fondsen,

•

er voor zorgdragen dat de middelen veilig op de juiste plek terecht komen (kwaliteit en
betrouwbaarheid),

•

monitoren van de voortgang van ondersteunde projecten.

Om te kunnen vaststellen of de doelstellingen worden bereikt, laat het bestuur de ontvanger van de
ondersteuning regelmatig rapporteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld op basis van fotomateriaal, rapporten en facturen van de betreffende organisatie. Daarnaast gaan de bestuursleden regelmatig op
bezoek in Nepal.
Het uitvoeringsplan bestaat uit de volgende onderwerpen:
•

Lopende activiteiten (monitoring, voortgang, prestaties, integriteit (betrouwbaarheid)),

•

Nieuwe aanvragen,

•

Fondsenwerving (bestaande vaste en bekende donateurs, nieuwe bronnen),

•

Overige activiteiten (webpagina),

•

Ontwikkeling organisatie.

Om de kosten te beheersen, hanteert Stichting Bungkulung de regel dat er pas een (financiële) verplichting wordt aangegaan als redelijkerwijs voldoende middelen beschikbaar zijn. Dat betekent
dat de stichting bij een verplichting over meerdere jaren rekent met de som van de gemiddelde
inkomsten per jaar. Een meerjarige verplichting doet zich bijvoorbeeld voor bij scholing. De verwachte inkomsten moeten de scholingskosten kunnen dekken. De stichting streeft ernaar steeds
een jaar vooruit voldoende middelen in kas te hebben. Ook onvoorziene kosten, bijvoorbeeld door
fluctuaties in valuta, kunnen hiermee worden gedekt.

7. Slotwoord
Dit beleidsplan van Stichting Bungkulung is opgesteld voor een periode van 3 jaar vanaf inwerkingtreding.
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