
 

 

 

 

Jaarverslag Stichting Werk in Nepal 2019 

 

Inleiding  

Stichting Werk in Nepal doet hierbij verslag over het verslagjaar 2019.  

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 drie nieuwsbrieven gemaakt, waarin we met onze achterban 
de ontwikkeling van de stichting en haar projecten hebben gedeeld.  

 

 

 



 

 

Activiteiten in 2019 

De stichting heeft in 2019 drie projecten in Nepal ondersteund. Deze hadden betrekking op 
de koffieprojecten, het kruidenproject en een project waarbij vlindersluitingen worden 
geproduceerd voor grafkisten. 

Koffieprojecten (Charge Nepal) 
In het afgelopen jaar is als eerste de aanleg van irrigatie afgerond en krijgen de planten water 
via het irrigatiesysteem. Daarvoor diende soms enkele kilometers pijp te worden aangelegd 
om water uit de bestaande waterbronnen op de koffieplantages te krijgen. De aanleg was een 
gezamenlijke inspanning van onze boeren en een ingehuurd Nepalees irrigatiebedrijf. De 
aanleg van de noodzakelijke irrigatie was meteen ook de grootste investering in het project 
tot nu toe. De boeren zijn er blij mee en werken volgens een rooster waarbij iedere boer op 
de aangegeven dag zijn land kan bevloeien.  

Alle boeren uit de eerste fase hebben hun opleiding gekregen en dat was een mooi moment 
om de boeren een certificaat uit te reiken. Daarmee spraken we uit dat we samenwerken en 
dat iedere boer met zijn/haar gezin gezien wordt. Nepalezen zijn dol op certificaten dus ze 
waren zichtbaar blij. 

 

 

Vorig jaar heeft AFAS Foundation zich gecommitteerd aan de volgende fase (fase 2) van de 
koffieprojecten. Daarin kunnen nieuwe boeren aan de slag om ook koffie te gaan verbouwen 
en zo kunnen hun gezinnen bij elkaar blijven. In 2019 hebben we de eerste lichting nieuwe 
boeren geselecteerd.   

 



 

 

 
Vele boeren hadden zich aangemeld en met hen is allemaal individueel gesproken. Daar waren 
zowel boeren als boerinnen bij. In de gesprekken en de selectie is niet alleen gekeken naar 
mogelijkheden op hun grond, maar ook bijvoorbeeld naar motivatie, gezinssamenstelling, 
huidig inkomen en beschikbare tijd. Na de eerste selectie zijn de percelen bezocht. Daarbij is 
gekeken naar ligging en of er al voldoende schaduw aanwezig is. Voor succesvol verbouwen 
van Arabica koffie is voldoende schaduw voor de kwetsbare planten nodig.  
 
Uiteindelijk bleven twee groepen met boeren over. Die hebben de contracten getekend en 
hebben opleiding gekregen. Daarbij zijn alle beginselen over het verbouwen van koffie aan 
hen uitgelegd en hebben ze ook praktische training gekregen.  
 

 
 
 De nieuwe boeren uit Majibari 
 
 
Hun land heeft voldoende schaduw en de planten zijn aan het begin van het regenseizoen 
(juni) in de grond gezet. De andere geselecteerde boeren gaan dit jaar eerst snelgroeiende 
schaduwbomen zaaien en planten. Zij zullen volgend jaar hun koffieplanten in de grond 
zetten.  
 

 



 

 

Tegelijk met het plaatsen van de planten voor de nieuwe boeren zijn ook planten uit de 
aanplantingen van vorig jaar noodgedwongen vervangen. Sommige planten zagen er helaas 
niet goed uit. Enerzijds omdat de aanleg van de irrigatie door de installateur toch langer 
duurde dan verwacht . Anderzijds omdat enkele boeren hun planten niet voldoende hebben 
verzorgd. Samen met de koffieleraar/expert is gekeken hoe de planten weer goed ‘aan de 
praat’ gekregen konden worden. Een aantal planten hebben het echt niet gered en zijn 
vervangen. 

Ook de nieuwe boeren hebben in 2019 dripirrigatie gekregen. Alle pijpen en materialen zijn 
vervoerd met tractoren en aangesloten. Een aantal hoofdleidingen zijn over rijstvelden 
aangelegd. Definitieve afwerking vond eind 2019 plaats omdat de rijst eerder nog geoogst 
diende te worden.  

 

 
Productiefaciliteit 
In het afgelopen jaar zijn de eerste stappen op weg naar een eigen productiefaciliteit gezet. 
Zo hebben we een stuk grond voor de productie-unit verworven. Dit terrein is bouwrijp 
gemaakt met behulp van een graafmachine. Door een stichting is specifiek voor dit project  
€ 15.000 aan ons gedoneerd. 
 
 



 

 

 
 
Later zal daar een klein gebouw voor de opslag van de koffie en materialen op worden 
gebouwd. Daar zullen de koffiebonen worden gedroogd op droogbedden en zal een 
‘washingstation’ (wassen van de koffiebonen) worden gemaakt. Ook zullen een 
hullingmachine (laatste vliesjes van de koffiebonen verwijderen) en gradingmachine (sorteren 
naar grootte van de groene bonen) worden aangeschaft. De belangrijke handsortering van de 
koffiebonen die door vrouwen wordt uitgevoerd (verwijderen van steentjes en slechte bonen) 
zal daar gaan plaatsvinden. 
 

Met hulp van de koffie coöperatie (waarmee we inmiddels al enkele jaren samenwerken) 
hebben we nagedacht over hoe het gebouw eruit zou moeten zien dat op het land gebouwd 
zal gaan worden. Ook hebben we daarbij gekeken hoe de routing van het productieproces 
(van koffiebes tot groene boon) het beste kunnen inrichten.  

Team 
De boeren in de dorpen in Lamjung worden begeleid door het team van Charge Nepal. Anish 
en Anil doen dat ter plaatse en Sanjay (projectleider) wat meer op afstand. Anil is met veel 
enthousiasme op 1 mei als fieldmanager gestart. Hij werkt nauw samen met de individuele 
koffieboeren en werkt samen met hen op hun land om te zorgen dat de planten goed groeien. 
Hij helpt zo bijvoorbeeld met ploegen, toevoegen van compost, koe urine (organische 
pesticide, maar ook goede voeding), onkruid wieden, etc. 

 

Anil 



 

 

Nieuwe boeren (start voorjaar 2020) 

In 2019 zijn drie mogelijke nieuwe locaties bezocht waar boeren graag aan de slag willen. Dat 
is in het district Gorkha dat naast Lamjung ligt, aan de overkant van de rivier. We hebben daar 
toegelicht hoe we werken en er was weer veel enthousiasme. Op twee locaties waren we 
positief over de grond en de mogelijkheden. We zijn met de individuele boeren in gesprek 
gegaan en daarin de belangrijke vragen aan de orde gesteld. Op basis daarvan hebben we 
besloten om met een aantal van hen in zee te gaan. Begin 2020 zullen we nog minutieus hun 
land bekijken en vervolgens zullen dan contracten worden getekend en zullen de gebruikelijke 
vervolgstappen worden genomen (opleiding, irrigatie, aanplanten etc.). 

 

Kruidenproject (Herb Nepal) 
Ook het kruidenproject heeft zich in 2019 verder ontwikkeld.  

Het lokale team bestaat inmiddels uit zes personen en is nu zeker van stabiele 
werkgelegenheid. Twee teamleden zijn opgeleid zodat zij als trainsters (in duurzame en 
biologische landbouw) te werk kunnen gaan voor de komende trainingsprogramma’s en het 
blijven geven van technisch support.  

 



 

 

 

In 2019 zijn honderden kruidenplantjes door de bestaande en nieuwe boeren aangeplant, 
waarmee zij in de groeiseizoenen erna hun inkomen zullen zien stijgen. Het netwerk van 
boeren en boerinnen is gegroeid van 60 naar meer dan 100. 

De verbinding met de markt voor de natuurlijke zeepproducten is in 2019 steeds beter gegaan 
en er zijn nieuwe producten toegevoegd aan het assortiment. Herb Nepal is begonnen met 
het zelf produceren van etherische oliën. 

 

Er is begonnen met proefdraaien om een zo goed mogelijke kwaliteit te bereiken. Voor het 
maken van de olie zijn veel kruiden nodig. Hiermee zijn volop mogelijkheden om uit te breiden 
en zullen daarom meer boeren en boerinnen worden benaderd om samen meer mooie 
kruiden te verbouwen. 

Project houten vlindersluitingen voor grafkisten (Charge Nepal) 

Het idee is ontstaan in een gebouw aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Daar werkt de 
ambachtelijke grafkistenbouwer (Radboud Spruit). Matthijs Ariëns van Charge Nepal kwam 
met hem aan de praat over ons werk in Nepal.  

Voor de sluitschroeven van grafkisten wordt door Radboud regelmatig vlinders als afwerking 
gebruikt. Die worden dan vaak beschilderd door kinderen die op deze manier meer betrokken 
zijn bij het afscheid nemen van geliefden. Die vlinders werden voorheen in Pakistan gemaakt, 
maar dat moest helaas stoppen.  

 



 

 

 

 

De vraag kwam vervolgens op of dit een project kon zijn waarbij werk in Nepal gecreëerd kon 
worden. Na onderzoek kwamen we tot de conclusie dat er voldoende goed houtmateriaal in 
Nepal voor handen is en dat het project een goede kans van slagen heeft. We besloten een 
goede houtbewerkingsmachine aan te schaffen en op zoek te gaan naar een enthousiaste 
Nepalese ondernemer. In 2020 zal de machine naar Nepal worden opgestuurd en zal Radboud 
samen met Matthijs naar Nepal gaan om de inmiddels geselecteerde ondernemer de fijne 
kneepjes van het vak te leren.  

 

Financiën 

In 2019 hebben we € 29.262 voor onze projecten binnen gekregen en dat daarmee ruim      
€ 30.000 onder de begroting. Dit bedrag is zowel door fondsen als particulieren bij elkaar 
gebracht. We hebben bewust besloten om in het afgelopen jaar onze fondsenwervende 
activiteiten beperkt te houden omdat de beschikbare middelen nog ruim aanwezig waren. 
Vooral het bestemmingsfonds voor de tweede fase van de koffieprojecten was met een 
bedrag van € 57.000 ruim gevuld. 

In 2019 is € 28.635 besteed aan koffieprojecten, terwijl er € 19.850 aan giften hiervoor was 
ontvangen. Het verschil ad € 8.785 is onttrokken aan het bestemmingsfonds koffieprojecten. 
Het ‘bestemmingsfonds koffieprojecten’ bevat ultimo 2019 nog een bedrag van € 48.215. 
 
Na verwerking van de onttrekking aan het ‘bestemmingsfonds koffieprojecten’ resteert in 
2019 een saldo van € 7.562. Besloten is het dit bedrag toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve. Daarna bedraagt het saldo van de bestemmingsreserve € 15.198. Deze 
reserve zal volledig worden ingezet voor projecten. 
 
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2019. 

 

 

 



 

 

Bestuur 

De Stichting bestond in 2019 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 2020 als bestuursleden actief zijn en verrichten hun werkzaamheden 
onbezoldigd. 

 

Vooruitblik 2020 

In 2020 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 2020 verwachten we dat de totale 
baten € 20.000 zullen bedragen. Deze zullen in 2020 volledig aan onze projecten worden 
besteed. 

Ook in 2020 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 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, 6 april 2020  

J.S.C van der Mei 

O. Bos 

E. Grauss-den Blaauwen 

 

 

 

 

 


