Jaarverslag Stichting Werk in Nepal 2018
Inleiding
Stichting Werk in Nepal doet hierbij verslag over het verslagjaar 2018.
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 families
en gezinnen. Wij hebben ons in het tweede jaar opnieuw volop ingezet om
projecten te selecteren en te ondersteunen waarmee arbeidsplaatsen in Nepal
kunnen worden gecreëerd.

In het afgelopen jaar hebben we een logo ontwikkeld voor de stichting. Het mooie
resultaat daarvan tref je boven dit jaarverslag aan. In het afgelopen jaar hebben
we vier nieuwsbrieven gemaakt, waarin we met onze achterban de ontwikkeling
van de stichting en haar projecten hebben gedeeld.

Activiteiten in 2018
De stichting heeft in 2018 haar drie projecten in Nepal ondersteund. Deze hadden
betrekking op het eerder ondersteunde koffieproject, een kruidenproject en een
project op het gebied van biobrandstof (wood pellets).
Koffieproject (Charge Nepal)
Stichting Werk in Nepal is sinds vorig jaar bij dit project betrokken. Ben en Linda
Kostwinder zijn dit koffieproject in Bichour (district Lamjung) met hun
onderneming Charge Nepal in 2017 gestart. Inmiddels zijn er in 2018 12 boeren bij
gekomen en wordt nu door 15 boeren koffie verbouwd. Met deze nieuwe boeren
zijn eveneens contracten getekend.

Ook de nieuwe boeren hebben koffieplanten, compost en opleiding gekregen. De
boeren hebben zelf hun land ter beschikking gesteld en verzorgen de planten. Het
duurt 3 tot 4 jaar voordat koffieplanten vrucht geven.

In het afgelopen jaar had het grootste deel van de verstrekte bijdrage aan dit
project (naast de bijdrage voor de eerdergenoemde plantjes, compost en
opleiding) betrekking op de aanleg van druppelirrigatie.

Alle planten krijgen nu sinds december 2018 via een aangelegd netwerk vanuit
drie natuurlijke bronnen (riviertjes) dagelijks de benodigde hoeveelheid water om
goed te kunnen groeien. Om de bijdrage aan dit project mogelijk te maken zijn
donaties ontvangen van een fonds die hiervoor een bijdrage ter beschikking heeft
gesteld van € 10.000. Daarnaast hebben verschillende particulieren ruimhartig
voor dit project gegeven. Met het aanleggen van de irrigatie is deze fase van het
project afgerond.

Het koffieproject zal in de komende jaren verder worden uitgerold in hetzelfde
gebied. Hiervoor heeft WIN reeds een toezegging gekregen van AFAS Foundation.

In september 2018 hebben we in Leusden mee gedaan aan de AFAS Challenge.
Direct na onze pitch kregen we te horen dat onze aanvraag van € 57.000
gehonoreerd werd. Hiermee kan het project aanzienlijk uitgebreid worden en
kunnen daarmee ca 25 boeren aan de slag met het verbouwen van koffie. In 2018
werd daarvoor reeds met de eerste boeren gesproken en dat zal in 2019 worden
vervolgd.
Daarna zullen ook met hén contracten worden afgesloten en kunnen zij worden
voorzien van de benodigde middelen.
Verder zal in 2019 een aanvang worden gemaakt met het opzetten van een eigen
productiefaciliteit. Daarmee kan het gehele productieproces lokaal uitgevoerd
worden, waarmee extra werk wordt gecreëerd en bespaard wordt op logistieke
kosten. Ook hiervoor is reeds in 2019 een mooi bedrag (€ 15.000) toegezegd door
hetzelfde fonds dat ons ook in 2018 ondersteunde.

Op de productie-unit zal het drogen van de bonen plaats gaan vinden. Hiervoor
zullen droogtafels geplaatst worden, die de boeren zelf ter plaatse met aanwezig
hout zullen bouwen. Hierbij wordt ook een wasinstallatie aangelegd (van cement).

Daarnaast zullen compostplaatsen worden gebouwd. Verder zal er een
hullingmachine (verwijderen van vliesjes van de gedroogde groene bonen) en een
gradingmachine (naar grootte sorteren) worden aangeschaft en geplaatst. Het
laatste deel van het sorteren (de slechte bonen eruit halen) vindt handmatig door
dames uit het dorp plaats, die daarvoor worden opgeleid.

De gemeenschap is blij met het project van Stichting Werk in Nepal vanwege het
creëren van werkgelegenheid en het op de kaart zetten van het district als
koffieproductie area.
Het personeel wordt opgeleid door een bevriende Nepalese coöperatie uit
Lalitpur. De opleiding is relatief eenvoudig, maar wel belangrijk. De doorlooptijd
van de opleiding is een week.
De impact van het project zal groot zijn. Naast realisatie van nieuwe banen zullen
straks naast onze eigen boeren ook de boeren in de nabije omgeving van het
district voortaan hun koffie hier laten produceren. Hiermee wordt de tussenhandel
overgeslagen en kunnen de boeren betere prijzen voor hun koffie ontvangen. Veel
boeren hebben al erg positief gereageerd op ons voornemen om een productieunit te realiseren.

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.
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.
WIN heeft in 2018 via de nieuwsbrief haar donateurs opgeroepen om dit project
te ondersteunen. Daarvoor is een bedrag van € 960 ontvangen. Dit bedrag is
gebruikt om boeren in het district Bhaktapur te voorzien van training in duurzame
biologische landbouw. Verder is voor een groep boeren een solide
trainingsprogramma ontwikkeld.
Herb Nepal is in 2018 gestart met het ontwikkelen van een productlijn, het
versterken van haar merk en het vinden van afzetmarkt. Dit is een cruciaal deel van
haar activiteiten want wanneer dat goed verloopt, kunnen meer kruiden worden
verbouwd.
Herb Nepal heeft de volgende producten ontwikkeld: massage oliën, gezichtscrub en zeepproducten; een body-bar, shampoo-bar en een conditioning-bar.
Hiernaast wordt onderzocht of andere producten kunnen worden gemaakt zoals
etherische oliën, gedroogde verpakte kruiden en thee.
Bio Brandstof project (Wood pellets; Charge Nepal)
Verbrandingspellets (wood pellets) kunnen een goed alternatief zijn voor
brandhout of kolen. Om de verkoop van dergelijke pellets interessant te maken,
moet de kiloprijs aantrekkelijk en concurrerend zijn. Dit is alleen mogelijk
wanneer er in grote aantallen geproduceerd wordt. De potentie in de particuliere
markt is groot, maar daar zijn de aantallen te klein. In de afgelopen tijd blijkt dat
er vanuit verschillende steenfabrieken interesse is om dergelijke pellets als
(gedeeltelijke) vervanging van kolen in te gaan zetten. Ook in de theesector is bij
het drogen van thee inzet van pellets mogelijk. Aan de kant van toelevering van
voor de productie van pellets benodigde houtafval zijn houtfabrieken
geïnteresseerd om tegen een aantrekkelijke prijs aan te leveren. Dit afval zou één
van de belangrijkste grondstoffen zijn voor de pellets.
Wij hebben dit project van Charge Nepal in 2018 ondersteund om te achterhalen
of er genoeg vraag vanuit de Nepalese industrie en genoeg aanbod vanuit de
houtfabrieken, bosbouw e.d. is. Ook wordt in 2019 een test uitgevoerd op het
aanwezige materiaal en de receptuur die daarop toegepast dient te worden.

Bij een positieve beoordeling kan verder gekeken worden naar het opzetten van
een lokale productielijn voor pellets. Deze productielijn kan naar verwachting
enige tientallen arbeidsplaatsen in Nepal opleveren.
Financiën
Ook in financieel opzicht kijken we terug op een bijzonder tweede jaar van de
stichting. We hebben € 71.170 voor onze projecten binnen gekregen en dat lag
ruim € 21.000 boven de begroting. Dit bedrag is zowel door fondsen als
particulieren bij elkaar gebracht.
Op 31 december 2018 was nog niet alles besteed. Een belangrijk deel (€ 57.000
van AFAS Foundation) zal namelijk besteed worden in 2019. Dit bedrag is in de
balans opgenomen als ‘Bestemmingsfonds koffieproject’. Na aftrek van dit bedrag
resteert een negatief saldo van € 1.897 dat ten laste is gebracht van de
bestemmingsreserve. Per 31 december 2018 resteert dan nog een saldo van
€ 7.636 dat grotendeels zal worden aangewend voor projecten in 2019.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2018.
Bestuur
De Stichting bestond in 2018 ongewijzigd uit de volgende 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 2019 als bestuursleden actief zijn en verrichten hun
werkzaamheden onbezoldigd.

Vooruitblik 2019
In 2019 richten we ons 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 fondsenwervende activiteiten. In de begroting
voor 2019 verwachten we dat de totale baten € 60.000 zullen bedragen. Deze zullen
grotendeels ook in 2019 aan projecten worden besteed.
Ook in 2019 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.
Wij willen iedereen die in dit tweede 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 steeds van bewust
dat wanneer Hij het werk van de stichting niet bouwt, wij ‘vergeefs zwoegen’.

Maarssen, 4 maart 2019
J.S.C van der Mei
O. Bos
E. Grauss-den Blaauwen

