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1. Verslag Stichting Werk in Nepal over 2017
Inleiding
Stichting Werk in Nepal is op 16 januari 2017 opgericht en doet hierbij verslag over 2017,
haar eerste verslagjaar. De doelstelling van de stichting is als volgt verwoord in de
statuten: “het initiëren, stimuleren, ondersteunen en uitbouwen van projecten en het
ondersteunen van ondernemingen waarmee beoogd wordt arbeidsplaatsen in Nepal
te creëren ter verbetering van de leefomstandigheden voor de bevolking aldaar en verder al
hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.”
Er is veel werkloosheid in Nepal en dit heeft grote gevolgen voor de samenleving. Veel
Nepalezen moeten bijvoorbeeld noodgedwongen in het buitenland gaan werken om hun
gezin te kunnen onderhouden. Dit heeft veel impact op hun gezinnen. Wij hebben ons in
het eerste jaar volop ingezet om projecten te selecteren en te ondersteunen waarmee
arbeidsplaatsen in Nepal kunnen worden gecreëerd.
Activiteiten in 2017
De stichting heeft in 2017 haar twee eerste projecten in Nepal financieel ondersteund,
beiden in de agrarische sector. Deze hadden betrekking op een kruidenproject en een
koffieproject.
Kruidenproject (Herb Nepal)
In het kruidenproject wordt Herb Nepal (onder leiding van Benjamin van Ooij), een
biologische kruidenfarm in Bakhtapur (vlakbij Kathmandu), ondersteund. Er worden
opleidingen aan Nepalese boeren verzorgd op het gebied van biologisch boeren
(‘Farming God’s way’). Herb Nepal bouwt aan een platform dat het centrum van
activiteiten gaat worden voor boeren in Nepal. Dit zit niet alleen op het verbouwen van
kruiden en medicinale planten maar ook op de verbinding tussen de boeren en de markt.
Door deze gewassen met hoge waarde, duurzaam te verbouwen en te verkopen, worden
de inkomens en levensomstandigheden van de boer en zijn gezin verbeterd. Dit gaat
migratie tegen, waardoor deze boeren in Nepal kunnen blijven.
Herb Nepal wil op korte termijn het aantal boeren, waarmee wordt samengewerkt,
uitbreiden naar 100. Ze worden getraind en verkrijgen blijvende technische
ondersteuning.
Verder wil Herb Nepal haar productie van esoterische olie en zeep opschalen. Daarvoor
moet er geïnvesteerd worden in kleinschalige installaties.

Koffieproject (Charge Nepal)
In het tweede project, waar WIN bij betrokken is, zijn Ben en Linda Kostwinder met hun
onderneming Charge Nepal in het district Lamjung een koffieproject gestart. Zij werken
samen met 3 jonge ondernemende boeren. De boeren hebben compost, koffieplanten,
irrigatie, koeien en opleiding gekregen.
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Ze gebruiken hun land (ruim 1 hectare) vervolgens om de koffie te verbouwen. Het duurt
3 tot 4 jaar voordat koffieplanten vrucht geven.
Charge Nepal koopt de koffiebonen direct van de boeren, zal ze verder verwerken en zal
de groene bonen onder de naam Himalayan Green Beans gaan exporteren. Anish, één
van de boeren die gestart is in het project, zegt: “Ik ben erg blij met de samenwerking
met Charge Nepal. Het plan is goed en het biedt ons een hoopvolle toekomst!”.
Het koffieproject zal in de komende jaren verder worden uitgerold in hetzelfde gebied. De
‘ward chief’ van het gebied is erg enthousiast over de voornemens. Hij wil graag dat het
gebied in de toekomst bekend zal worden als een ‘coffee area’ en heeft toegezegd Charge
Nepal te ondersteunen waar hij kan.
Nieuwsbrief en website
Er zijn dit jaar 4 nieuwsbrieven verzonden aan een bestand van zo’n 500 enthousiaste
volgers.
De nieuwsbrieven geven ons de mogelijkheid om, in woord en beeld, aandacht aan de
projecten te schenken. Ook leggen we hierin verantwoording af en informeren we over
de ontwikkelingen van stichting W.I.N.. Ook op de website zijn bezoekers vooraf en
achteraf over de projecten geïnformeerd.
Uiteraard hebben de lezers van onze nieuwsbrieven zich dit jaar pas voor het eerst
ingeschreven. Opvallend was dat er gedurende het jaar nauwelijks mensen afhaakten
(zich uitschreven voor de nieuwsbrief). Ook uit de respons op werving voor onze
projecten bleek een grote betrokkenheid van onze lezers.
Financiën
Ook in financieel opzicht kijken we terug op een bijzonder eerste jaar van de stichting.
We hebben ruim € 38.000 voor onze projecten binnen gekregen en dat lag in lijn met de
begroting. Dit bedrag is zowel door fondsen (€ 15.000) als particulieren (€ 23.000) bij elkaar
gebracht.
Op 31 december 2017 was nog niet alles besteed, omdat een deel van de ontvangen
giften pas in het vierde kwartaal waren binnen gekomen. De besteding zal in 2018
plaatsvinden en daarom is het batig saldo ad € 9.532,73 toegevoegd aan de hiervoor
gevormde bestemmingsreserve.
Bestuur
De Stichting heeft in 2017 gewerkt met drie bestuursleden:
De heer J.S.C. van Mei (voorzitter)
De heer O. Bos (penningmeester)
Mevrouw E. Grauss-den Blaauwen (secretaris)
Zij zullen ook in 2018 als bestuursleden actief zijn en hebben in 2017 hun werkzaamheden
onbezoldigd verricht.
Vooruitblik 2018
In 2018 richt de stichting zich op het voortzetten van ondersteuning aan voor haar
doelstelling relevante projecten. Ook in het komend jaar zijn we daarbij afhankelijk van
de respons op onze fondswervende activiteiten.
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In de begroting voor 2018 verwachten we dat de totale baten € 50.000 zullen bedragen.
Deze zullen grotendeels ook in 2018 aan projecten worden besteed.
Ook in 2018 zal de stichting haar naamsbekendheid trachten te vergroten en meer
mensen betrekken bij het werk. Naast de nieuwsbrieven en de website, zullen ook
sociale media daarbij verder worden ingezet. Verder zal er een logo worden gemaakt,
omdat deze tot nu toe nog niet beschikbaar was.
Wij willen iedereen die in dit eerste jaar betrokken is geweest bij de stichting van harte
bedanken. Dat geldt voor vrijwilligers, donateurs en de uitvoerders van onze projecten in
Nepal. Bovenal danken wij onze God. We zijn ons er zeer bewust van dat wanneer Hij het
werk van de stichting niet bouwt, wij ‘vergeefs zwoegen’.
Maarssen, 12 maart 2018
J.S.C van der Mei
O. Bos
E. Grauss-den Blaauwen

4

Jaarrekening 2017

2. BALANS STICHTING WERK IN NEPAL PER 31 DECEMBER 2017
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

21.733,89

TOTAAL ACTIVA

21.733,89

PASSIVA
Bestemmingsreserve

9.532,73

Bestemmingsfonds koffieproject

12.171,16

Vlottende passiva
Te betalen posten en overlopende
passiva

30,00

TOTAAL PASSIVA

21.733,89
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3. Rekening van baten en lasten Stichting Werk In Nepal over de periode
16 januari 2017 tot en met 31 december 2017
€

€

BATEN
Giften:
Charge Nepal koffieproject
Herb Nepal kruidenproject
Oprichting

15.771,16
6.500,00
250,00

Niet specifiek

15.820,00
38.341,16

LASTEN
Bestedingen projecten
Charge Nepal koffieproject
Herb Nepal kruidenproject
Charge Nepal werkgelegenheid

19.771,16
6.500,00
2.086,00
28.357,16

Kosten oprichting
Bankkosten

296,91
154,36

Totale lasten

28.808,43

Batig saldo

9.532,73
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4. Waarderingsgrondslagen en overige informatie
Waarderingsgrondslagen voor de balans
Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Waarderingsgrondslagen voor de rekening van baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben.
Werknemers
In 2017 waren geen werknemers in dienst van de stichting.
Bestemming van het voordelig saldo
Besloten is het voordelig saldo van € 9.532,73 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve. Deze reserve wordt volledig ingezet voor projecten.
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5.

Begroting 2018
€

€

BATEN
Giften:
Particulieren

20.000,00

Fondsen e.d.

30.000,00
50.000,00

LASTEN
Bestedingen projecten
Kosten internet e.d
Overige beheer –en
administratiekosten

57.000,00
100,00

Totale lasten

57.300,00

Saldo van baten en lasten

-7.300,00

200,00
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