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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 

 
 

http://www.kiranfonds.nl/
mailto:info@kiranfonds.nl
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Beste vrienden van het Kiran Fonds 
 

Ook dit jaar weer een overzicht van wat stichting Kiran Fonds in 2012 heeft bereikt met 
behulp van jullie steun. Hieronder de hoogtepunten: 

 

NEPAL 

Volledige Steun Project: 

 Sumiti (staflid) heft de Montessori Plus opleiding afgerond. 

 Op het hostel is de Montessori klas uitgebreid van 11 naar 14 kinderen, waarvan 13 
kinderen van buiten het hostel komen. 

 PATEDEGA landbouwprogramma heeft een erg succesvol jaar gehad. Met name 
dankzij de steun van de familie van Gerard ten Dam. Zijn laatste wens ging hiermee 
in vervulling. In mei is al 422 kg geoogst!  
Inmiddels is dit programma ook uitgebreid met meer dieren (koe, kippen en geiten). 

 Er zijn 3 vrijwilligers (Kim, Willem en Anju) die dit jaar het Shanti Villa hostel 
bezochten. Kim heeft zelf een groot bedrag ingezameld en hiermee o.a. de 
PATEDEGA en de Montessori ondersteund. Willem heeft lesgegeven op de school in 
Dumre waar de hostelkinderen naar toe gaan. En Anju heeft vrijwilligerswerk gedaan 
bij de Montessori. Dank jullie wel voor alle steun en hulp! 

 De kinderen van het hostel zijn op schoolreis geweest naar de stad Pokhara en 
hebben daar o.a. musea en tempels bezocht. 
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Korte Termijn Studiebeurs: 

 Er zijn momenteel 60 studenten met deze beurs (39 in Mauja, 11 in YampaPhant en 
10 in Arunkhola).  

 We hebben het contract iets aangepast, na overleg met de studenten en ouders, om 
ze te stimuleren de school af te maken. Ze krijgen nu een kleine beloning nadat ze 
hun diploma hebben behaald. 

 Om Kumari, onze vrouwelijke scholarship manager, doet het erg goed met de 
organisatie van de studenten. De studenten komen wekelijks bijeen en 
eindejaarsstudenten breiden zich gezamenlijk voor op hun eindexamen. Ze heeft ook 
de terugbetaling van studenten in gang gezet. Er zijn nu xx studenten die de lening 
terugbetalen. 

 Ellen, Jeroen en Henk hebben 
tijdens hun bezoek in december 
2012 een aantal studenten en 
leraren gesproken om het 
programma te evalueren en 
nieuwe afspraken over de 
voortgang te maken. 

 Alle kinderen met deze 
studiebeurs zijn dit jaar 
overgegaan naar de volgende 
klas of hebben hun eindexamen 
gehaald. 

 

Hoger Onderwijs Studiebeurs: 
 

 Er is in 2012 één nieuwe student geselecteerd voor HES: Rita Tapa. 
In totaal studeerden in 2012 4 studenten met een HES beurs. 

 Gakul is afgestuurd als arts en 
is nu bezig met zijn praktijk 
examen. Fantastisch gedaan 
en we zijn erg trots. Hij heeft 
ook het Shanti Villa hostel 
bezicht om de leerlingen te 
bezoeken.  

 Onder leiding van coördinator 
Om Kumari zijn de studenten 
enkele keren samengekomen 
om de voortgang te bespreken. 

 Ellen, Jeroen en Henk hebben tijdens hun bezoek in december, met Jum, Om 
Kumari en een aantal studenten afspraken gemaakt over de verbetering van de 
communicatie tussen de studenten en Nederland. 
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NEDERLAND 

 Er is een Kiran Fonds Facebook pagina opgezet.  
Ga naar Facebook, zoek op Kiran Fund en volg ons! 

 3 vrijwilligers & 4 bestuursleden hebben in 2012 de 
projecten in Nepal bezocht. 

 De ISM school in Zwitserland heeft geld ingezameld 
met verkopen van koekjes. 

 We hebben een pen-vrienden programma opgezet tussen kinderen van ISM school 
en Shanti Villa hostel. 

 Geweldige donaties:  

- Stichting VDU Care, Borculo (vermogen van Dhr. Louis van Duist) 
- Familie de Bock (12½-jarig huwelijksfeest) 
- Familie Lasonder (tuinfeest n.a.v. pensionering) 
- Familie van Dijk 
- Familie Ten Dam (wens n.a.v. overlijden donateur) 
- Werkplaats Kindergemeenschap, De Bilt (schaatsen) 
- Medtronic (geld van een kerstloting) 
- Share4more (Rabobank fonds, Winterswijk)  
- GDF Suez (zonnepanelen) 
- School Op den Akker 
- Schuttersfeesten (vrije gift bij toilet) 
- VV Haaksbergen 
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 Voor 2013 hebben we de volgende plannen:  

 

Nepal 

 Uitbreiden Montessori met aantal kinderen en extra klas.  

 Landbouwlessen op het hostel verder uitbreiden met behulp van Binod (oud-student 
van het hostel) en Jum. 

 Korte Termijn en Hoger Onderwijs Studiebeurs programma blijven verbeteren. 
Nieuwe studenten selecteren volgens de vernieuwde richtlijnen. 

 Poort als toegang voor het hostel bouwen voor betere beveiliging. 

 Grote sponsor-aktie om een betere bus voor het Shanti Villa hostel te kopen 
(Stafleden Santoshi en Sumiti krijgen rijles om de bus te kunnen besturen) 

 Evalueren onderhoud en controle op de solarpanels 

 Vervolgonderwijs 3 studenten na SLC diploma  

 3 nieuwe kinderen in hostel (opvolging 3 studenten die doorstuderen) 

 Computerlessen kinderen groep 9/10 in hostel 

 Nederlandse vrijwilligers sturen naar de middelbare school in Dumre (waar de 
meeste kinderen van het hostel naar toe gaan). 

 

Nederland 

 Verbeteren website en deze interactief maken 

 Sponsorgeld binnenhalen met akties op scholen en markten. 

 Samenwerking opzetten tussen een Nederlandse en/of Zwitserse school en de 
school in Dumre, Nepal (waar de kinderen van het hostel naar school gaan). 

 Communicatie met sponsoren d.m.v. jaarverslag, website, jaarlijkse bijeenkomst en 
nieuwsbrieven. 

 Grote sponsor aktie om een betere bus voor Shanti Villa hostel te kopen 

  
  
  
   

 

 

 

 

Onze vrijwilligers Kim, William en Anju afgelopen jaar in Nepal.
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           Financiële stand van zaken in 2012  
 

 

 
 

In 2012 is € 53.181 ingezameld en is € 35.000 naar Nepal overgeboekt.  
  
 99% van alle inkomsten gaan rechtstreeks naar Nepal  
  (1% is bankkosten en overig; website, KvK, postzegels, printen). 

 

In 2012 is 3,3 miljoen roepies (ca. € 33.000) uitgegeven in Nepal.  
55% Volledige Steun Project  
10% Korte Termijn Studiebeurs  
10% Hoger Onderwijs Studiebeurs  
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Bedankt! 
 

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

 Alle individuele donoren 

 Stichting VDU Care, Borculo 

 Familie de Bock 

 Familie Ten Dam 

 Familie van Dijk 

 Familie Lasonder 

 Werkplaats Kindergemeenschap, De Bilt 

 Medtronic 

 Share4more (Rabobank fonds, Winterswijk)  

 GDF Suez  

 School Op den Akker 

 Schuttersfeesten 

 VV Haaksbergen 
 
In Nepal: 
Jum Gurung (coördinator), Santoshi Gurung (hostel manager), Om Kumari Gurung 
(scholarship manager), Sumiti Gurung (mommy), Maya Nepali (kok), Ritu 
(schoonmaakster), 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). 
 

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

 
 

 
     
   


