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Wat doet het Kiran Fonds? 
 

 
Stichting Kiran Fonds heeft als doel om kinderen van kansarme gezinnen in Nepal te 
steunen bij het volgen van goed onderwijs. Kiran betekent “lichtstraal”. Dit fonds moet 
een “lichtstraal” zijn in hun leven. 
Het Kiran Fonds ziet onderwijs als een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling van het 
land. Onderzoeken in ontwikkelingslanden hebben aangetoond dat het investeren in 
onderwijs, training en opleiding effectiever is dan het investeren in andere sectoren. 
Het Kiran Fonds heeft de volgende projecten opgezet: 
1) Volledige Steun; kinderen wonen in een hostel, worden begeleid door een staf en 

gaan naar een goede basis/middelbare school. 
2) Korte Termijn Studiebeurs; kinderen in de laatste jaren van de middelbare school 

krijgen een studiebeurs om hun opleiding af te maken 
3) Hogere Onderwijs Studiebeurs; talentvolle studenten die hun middelbare school 

succesvol hebben afgerond, krijgen een studiebeurs om een vervolgopleiding te 
volgen  
 

Bovenstaande projecten verbeteren de kansen van deze kinderen en dat van hun 
naaste familie voor de toekomst. Uiteindelijk zal dit leiden tot een betere ontwikkeling 
van de gemeenschap en van het land.  
Betrokkenen in Nepal zijn de lokale moedergroepen, gemeente afgevaardigden en een 
lokale staf van het Kiran Fonds. Het Kiran Fonds werkt in Nederland uitsluitend met 
vrijwilligers en daardoor wordt maximaal resultaat gehaald uit sponsorgelden. Het Kiran 
Fonds is een stichting die is aangemeld bij de Kamer van Koophandel in Arnhem. Voor 
meer informatie verwijzen we u naar de website: www.kiranfonds.nl 

Mededelingen  
Om geld te besparen zouden wij graag de nieuwsbrieven en het jaarverslag via mail 
willen versturen. Daarom willen wij u verzoeken uw e-mailadres, indien wij die nog niet 
hebben, te sturen naar info@kiranfonds.nl 
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Beste vrienden van het Kiran Fonds 
 
 

Ook dit jaar willen we jullie weer een overzicht geven van wat de stichting Kiran Fonds 
in 2010 heeft bereikt met behulp van jullie steun. Hieronder de hoogtepunten: 

NEPAL 
Volledige Steun Project: 

 Begin van het schooljaar zijn er 2 nieuwe kinderen (Madan en Ramesh) in het hostel 
gekomen(totaal nu 25). 

 Binod is als eerste student geslaagd voor zijn SLC en heeft het hostel verlaten. Hij is 
begonnen met een vervolgopleiding voor arts-assistent in de veehouderij. 

 Alle kinderen zijn overgegaan naar het nieuwe schooljaar. 

 Op het hostel zijn hostelmanager Santoshi en Sumiti (na hun opleiding) gestart met 
een Montessori klasje van 4 kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. 

 We hebben een enquête gehouden onder alle ouders. Hieruit blijkt dat ze zeer 
tevreden zijn met het programma. Als enig punt zouden ze graag de school 
faciliteiten verbeterd zien. 

 Het Kiran Fonds heeft gedurende het jaar overleg gehad met de leiding van de 
Manaslu Boarding School, waar de kinderen les krijgen, over de noodzaak van 
verbetering van faciliteiten. Er is gestart met de bouw van nieuwe klaslokalen, 
kantine, bibliotheek/computer ruimte en toiletten. 

 Op het hostel is het landbouw programma voor de studenten verbeterd. 

 De lokale Rotary heeft een aantal kleine dieren gesponsord voor het hostel. 

 
   Santoshi en Sumiti met de kinderen uit het Montessori klasje. 

  

 



 

 4

 

 

 

 

Korte Termijn Studiebeurs: 

 Het programma is uitgebreid met 10 studenten in een school in Arunkhola in Zuid- 
Nepal. Wat het totaal op 57 studenten in 2010 brengt. 

 Alle gesteunde kinderen zijn dit jaar overgegaan naar de volgende klas of hebben 
hun eindexamen behaald. 

 2 studenten zijn begonnen met het terugbetalen van de lening. 

 Voor studenten in Yampa Phant hebben we een test gedaan door ze een lamp (op 
zonne-energie), een bureautje en een zitbank te geven voor het maken van 
huiswerk. Met Kerstmis is een actie gedaan om dit programma verder uit te breiden. 

 
Hoger Onderwijs Studiebeurs: 
 
 Denee Gurung (hotelmanagement), Binod Baniya (dierenarts assistent) and Sabita 

Purkoti (maatschappelijk werk) zijn in 2010 begonnen met hun studie. 

 Alle andere studenten doen het goed. 2 studenten zijn begonnen met terug betalen. 

 Richtlijnen en contracten met studenten worden aangepast om terugbetaling en 
rapportage te verbeteren.  
 
Algemeen: 
 

 Een nieuwe vrouwelijke coördinator, Om Kumari, is aangenomen in Nepal om de 
programma’s Korte Termijn Studiebeurs en Hoger Onderwijs Studiebeurs te 
begeleiden. 

 Bouw van toiletten voor de school in Arunkhola.  

 In Nepal is nieuw promotiemateriaal gemaakt zoals kalender, posters, brochure e.d. 
om meer informatie en aandacht te geven aan de Kiran Fonds programma’s. 

 
Om Kumari, de Korte Termijn Studiebeurs studenten, Hans, Jum en 
Henk bij de uitreiking van de zonne-energie lampen. 



 

 5

 

 

 
 

NEDERLAND 

 Er zijn diverse sponsor acties geweest op de volgende scholen: De Akker in 
Haaksbergen, middelbare scholen De Breul in Zeist en De Werkplaats in Bilthoven 

 We waren vertegenwoordigd op de Zomermarkt in Doorn om aandacht te krijgen 
voor onze stichting en sponsorgeld binnen te halen. 

 We hebben diverse flinke donaties gekregen.  

 Er is een enquête opgezet en uitgevoerd voor de kinderen die deelnemen aan het 
‘Volledige Steun Project’. De aanbevelingen hierin hebben we gebruikt voor 
toekomstige verbeteringen in het programma. 

 We hebben een Kerstactie gehouden “Geef Licht in de Duisternis” en hiermee 
ongeveer 4.000 euro opgehaald. 
 

 Het bestuur is uitgebreid met Marit Wolferink  
 
 

Voor 2011 hebben we de volgende plannen:  
  
Nepal 

 Selectie van 1 kind voor het Volledig Steun Project waarmee we het totaal op 25 
houden.  

 Uitbreiden Montessori klas op het hostel voor 4-6 jarigen 

 Verbeteren Korte Termijn en Hoger Onderwijs Studiebeurs programma  
(met name de begeleiding en communicatie met de studenten) 

 Leraren training Manaslu Boarding School 

 Vastleggen van Kiran Fonds als officiële stichting in Nepal 

 
Nederland 

 Afronden nieuwe brochure en promotie 
film 

 Opzetten van een schenkakte 

 Uitbreiding aantal sponsors 

 Communicatie met sponsoren over de 
ontwikkelingen van het Kiran Fonds in 
Nepal en Nederland door middel van 
jaarverslag, website, jaarlijkse bijeenkomst 
en nieuwsbrieven 

          Montessori klasje in hostel 



 

 6

 

Financiële stand van zaken in 2010 
 

 
 
 
 

  In 2010 is € 31.900 ingezameld, 
waarvan € 28.000 naar Nepal is 
overgeboekt.  

  
98% van alle inkomsten gaat 
rechtstreeks naar Nepal  

 (1% is bankkosten en 1% overig; 
website, KvK, postzegels, 
printen).1 

 

 

 

 

In 2010 is er 3 miljoen roepies 
(NRs) ofwel € 28.000 uitgegeven 
in Nepal. 50% daarvan betreft 
het “Volledige Steun Project’, 
10% Korte Termijn Studiebeurs 
en 22% Hoger Onderwijs 
Studiebeurs.  

 
 
 

   

   

                                                        
1Het bedrag op de bank wordt gebruikt als buffer om de kinderen, studenten en onze staf garantie te kunnen geven voor 
steun in de toekomst. 
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Bedankt! 
 

Hierbij willen we alle mensen bedanken voor hun bijdrage. Met name: 
 
In Nederland: 

 Alle individuele donoren 
 St Jorisschool,Nijmegen 
 Basisschool Op den Akker, Haaksbergen 
 Ariënsvereniging Haaksbergen 
 Gemeente Haaksbergen 
 Nederlands Hervormde Diaconie, Haaksbergen 
 Dames Doeve/Bax (verkoop kaarten) 
 Middelbare school De Breul, Zeist 
 Middelbare school De Werkplaats, Bilthoven 
 Wilmink en Muijs Financiële Diensten, Haaksbergen 
 Winclove Bio Industries, Amsterdam 
 Stichting Natuur-IJsch/EMON, Haaksbergen 
 Molenaars, Eibergen 
 2de elftal van HSC’21, Haaksbergen 

 
In Nepal: 
Jum Gurung (coördinator), Santoshi Gurung (hostel manager), Om Kumari Gurung 
(scholarship manager), Sumiti Gurung (mommy), Maya Nepali (kok), Ganya 
(schoonmaakster), Punrajung Naharki+ Buddhiman Tamang (leraren), Ram Prasad 
Kafle (coördinator STS in Arunkhola)  
REGARD Nepal, Mr. Nanda Bdr Gurung (VDC representative), Hari Prasad Gurung 
(ouder vertegenwoordiger, vaders), Sita Upadhaya (ouder vertegenwoordiger, moeders), 
Bel Kumari Gurung (vertegenwoordiger Moedergroep), Ram Prasad Bhatta (adviseur). 
 
Tot slot willen we bij deze Annemarie Westendorp bedanken voor al het werk dat ze de 
afgelopen jaren gedaan heeft voor het Kiran Fonds. Als medeoprichter en “Nepal expert” 
heeft ze vele belangrijke bijdrages geleverd aan het faciliteren (met het hostel) en 
verbeteren van de kwaliteit van onze programma’s (advies scholing e.d.). We zullen je 
missen Annemarie, maar weten ook dat we met vragen altijd terecht kunnen. Bedankt! 
 

Samen Tihar vieren in het hostel 
 

                 Namasté 
                 Het Bestuur  
                (Henk, Ellen, Mirjam, Yvonne, Jum, Jeroen, Hans, Marit)  


