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Wat doet het Kiran Fonds? 

 
 
Het Kiran Fonds is opgericht om mensen in Nepal te steunen bij tegenslagen of 
toekomstplannen. Kiran betekent “lichtstraal”. Dit fonds moet een “lichtstraal” zijn in hun 
leven. 
De stichting Kiran Fonds ziet onderwijs als een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling 
van het land. Ontwikkeling begint niet met goederen, het begint met mens en 
onderwijs. Onderzoeken in ontwikkelingslanden hebben aangetoond dat het investeren 
in onderwijs, training en opleiding vaak productiever is dan het investeren in andere 
sectoren. Het Kiran Fonds heeft een aantal projecten opgezet dat kinderen uit de 
armste gezinnen ondersteunt bij het volgen van modern onderwijs. Dit verbetert hun 
kansen (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, gemeenteafgevaardigden en een lokale coördinator van 
het Kiran Fonds. Het Kiran Fonds werkt in Nederland alleen 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 wat de stichting Kiran Fonds in 
2008 heeft bereikt met hulp van jullie steun. Hieronder de hoogtepunten: 

 

NEPAL 

- In 2007 waren we begonnen met het verbeteren van de faciliteiten op het hostel               
(zorgboerderij) in Yampa Phant. Dat hebben we dit jaar helemaal afgerond. Hierdoor 
zijn o.a. de keuken, slaapzalen, studieruimte, douches en toiletten uitgebreid en 
verbeterd. Alles is bekostigd door een aantal grote inzamelingsacties in 2006 en met 
hulp van sponsoring door ontwikkelingsorganisaties Wilde Ganzen en Impulsis.  

- Alle kinderen in het hostel zijn in april 2008 (begin van het nieuwe Nepalese 
schooljaar) overgegaan naar de volgende klas! 

- In diezelfde maand, bij aanvang van het nieuwe schooljaar, zijn er 5 nieuwe 
kinderen in het hostel komen wonen. Daarmee komt het aantal kinderen voor het 
project ‘Volledige steun’ nu op 19 kinderen.  

- Jum Gurung is als vaste coördinator aangesteld voor Mauja en omgeving om de 
afhandeling en uitbreiding van de studiebeurzen te kunnen begeleiden. De staf van 
het hostel is uitgebreid met schoonmaakster Ritu (ter vervanging van de vorige 
schoonmaakster) en 2 leraren Kedar en Ratana voor huiswerkbegeleiding. 

- Van de studenten met een studiebeurs voor de middelbare school zijn er vier van de 
vijf geslaagd. Drie daarvan zijn geselecteerd voor het ‘Hoger Onderwijs Studiebeurs’ 
project om verder te kunnen studeren.  

- Sabita en Hari Maya hebben hun opleiding Ecotoerisme als eerste studenten met 
behulp van een ‘Hoger Onderwijs Studiebeurs’ afgerond. Ze hebben inmiddels 
beide een goede baan gevonden in gerenommeerde hotels en zijn begonnen met 
de terugbetaling van hun lening.  

- Dit jaar hebben we 7 nieuwe studenten een ‘Hoger Onderwijs Studiebeurs’ kunnen 
aanbieden. Allen zijn net afgestudeerde middelbare scholieren uit Mauja.  
Ze zijn gestart met opleidingen voor civiele techniek, landbouwkunde, medische 
assistent, hotelmanagement en handel. Deze studies duren ongeveer 2 jaar. We 
steunen nu in totaal 11 studenten voor een hoger onderwijs opleiding. Eén van deze 
studenten is Gakul, die een opleiding medicijnen volgt in Kathmandu. Hij heeft zijn 
eerste jaar gehaald en heeft onze projecten in Mauja en Yampa bezocht. 
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NEDERLAND 

- In Nederland hebben we gastlessen gegeven op OBS De Wereld en de Schutters 
Bosschool, gekoppeld aan sponsoracties.  

- Wederom waren we vertegenwoordigd op de Meimarkt en de Kerstmarkt om 
aandacht te krijgen voor onze stichting en sponsorgeld binnen te halen. 

- We hebben diverse flinke donaties gekregen van inmiddels enkele vaste sponsoren 
en enkele nieuwe. Zie ook onder het dankwoord aan onze Nederlandse sponsoren. 

- Als bestuur hebben we een 5-jaren plan opgesteld dat we gebruiken voor het 
nemen van beslissingen voor toekomstige investeringen. 

- Twee uitgebreide rapportages zijn gemaakt voor ontwikkelingsorganisaties Wilde 
Ganzen en Impulsis om het verkregen subsidiegeld te verantwoorden, die gebruikt 
is voor verbeteringen van de faciliteiten op het hostel. 

- Er is een enquête opgesteld voor de studenten die deelnemen aan het ‘Korte 
Termijn Studiebeurs’ programma om te leren wat goed gaat en wat verbeterd kan 
worden betreffende het werken met onze stichting. Onze staf in Nepal heeft de 
gegevens verzameld en de resultaten zijn geanalyseerd. We gebruiken ze nu voor 
het plannen van nieuwe activiteiten voor dit project. 

- Een nieuwe kracht, Hans Orlemans, is het bestuur 
komen versterken. Hij heeft Nepal diverse keren 
bezocht, waaronder Yampa en Mauja afgelopen jaar. 

- De website is volledig vernieuwd, met dank aan Hith 
Webdesign. Neem snel een kijkje op: www.kiranfonds.nl 

Voor 2009 hebben we de volgende plannen:  

• Uitbreiding aantal sponsors 

• Evaluatie Hoger Onderwijs 

• Aantal kinderen volledige steun in zorgboerderij met 4 (totaal 23) 

• Studenten voor ‘Korte Termijn Studiebeurs’ uitbreiden met 10 in Mauja en 
starten met 10 in Yampa (totaal 51) 

• Studenten voor ‘Hoger Onderwijs Studiebeurs’ uitbreiden met 7 (totaal 11) 

• Training leraren (januari 2009) 

• Ontwikkelen nieuwe folder 

• Onderzoek naar legalisatie Kiran Fonds als formele NGO in Nepal 

Hierbij zouden we graag een beroep willen doen op mensen die met hand- en 
spandiensten zouden willen helpen. Indien u hiervoor belangstelling hebt, neem gerust 
contact met ons op. Voor op- en aanmerkingen houden wij ons ook aanbevolen. 

Door middel van onze website, nieuwsbrieven en de sponsorbijeenkomst zullen we u 
ook het komende jaar op de hoogte houden van onze ontwikkelingen. 

Namaste,  
Het Bestuur (Henk, Ellen, Mirjam, Yvonne, Jum, Annemarie, Jeroen, Hans) 
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Financiële stand van zaken in 2008 

 
In 2008 is er bijna € 32.000 ingezameld en € 19.650 uitgegeven, waarvan 97% 
rechtstreeks naar Nepal is gegaan. (3% is bankkosten, website, KvK, postzegels, 
printen) 

 

 

 

 

 

 

  
In 2008 is er ca. € 19.500 uitgegeven in Nepal, 55% daarvan is het “Volledige Steun 
Project’, 21% hostel renovatie, 13% salaris staf, 7% Korte Termijn Studiebeurs en 3% 
Hoger Onderwijs Studiebeurs. (100 roepies NRs = € 1)

Inkomsten (€) 2008

34,841.29

9,399.92

22,549.38

1,021.99

Op bank op 1/1/2008 Sponsoren Overige donaties Rente spaarrekening

Uitgaven (NRs) 2008

1,079,597.00

250,175.00

401,709.00

2,651.29

127,050.00

60,000.00
14,400.00

FSP Salary staff Hostel renovation STS HES Remaining Bankcosts
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Bedankt! 
 

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

• Alle individuele donoren 

• St Jorisschool, Nijmegen 

• Basisschool Op den Akker 

• Basisschool OBS De Wereld 

• Prins Maurits school, Enschede 

• HSC’21-2de elftal  

• Dhr. Muller, Haaksbergen 

• Schutters Bosschool, Enschede 

• Gemeente Haaksbergen 

• Nederlands Hervormde Diaconie 

• Deloitte Holding 

• Middelbare school K. Boeke, Bilthoven 

• Wilmink en Muijs Financiële Diensten, Haaksbergen 

• Hith webdesign en multimedia,Haaksbergen 
 

                 In Nepal: 
Jum Gurung, Santoshi (hostel manager), Sumiti Gurung (mommy), Maya Nepali (kok), 
Ritu (schoonmaakster), Kedar (leraar), Ratana (leraar), Om Kumari Gurung (Treasurer), 
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).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle kinderen van de zorgboerderij in Yampa Phant. 


