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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  

4) Montessori onderwijs; de allerkleinsten op het hostel krijgen les van de hostel staf 
volgens de Montessori methode, waarbij ze spelenderwijs leren. Ook zijn er 
kinderen uit de omgeving die deze lessen 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  
 

 
Mededeling  
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 dat nog niet 
hebben, te sturen naar 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 2013 heeft bereikt met 
behulp van jullie steun. Hieronder de hoogtepunten: 

 

NEPAL 
Volledige Steun Project: 

• Drie studenten Sanam, Rama en Prakash 
zijn klaar met hun middelbare school en 
hebben het hostel verlaten. Daarvoor zijn 3 
nieuwe kinderen in plaats gekomen; 
Sumitra, Prizita en Som Maya. 

• Sumiti (staflid) heeft haar bus-rijbewijs 
gehaald. Goed gedaan! 

• Op het hostel is een derde Montessori klas 
toegevoegd. Zo gaan we van 14 naar 26 
kinderen. Dit is een goede inkomstenbron 
voor het hostel. 

• Het PATEDEGA landbouwprogramma heeft 
een succesvol jaar gehad dankzij goede 
weersomstandigheden. Er zijn o.a. 7 geiten, 
50 kippen, 6 hanen en een koe met kalf. 

• 2 vrijwilligers (Nils, Joon) hebben dit jaar het 
Shanti Villa hostel bezocht. Ze hebben geld 
ingezameld voor de nieuwe schoolbus. Op 
de school in Dumre hebben ze les gegeven. 
Op het hostel hebben ze een sportdag 
georganiseerd. Bedankt! 

• Commissieleden Ellen, Jeroen en 
Annemarie hebben het hostel bezocht en 
overleg gehad met al onze stafleden en de 
projecten doorgesproken. 

• Santoshi (hostel manager) heeft een zoon 
gekregen Saman. Gefeliciteerd! 

• De kinderen van het hostel zijn op excursie 
geweest naar de KAT (Kathmandu Animal 
Treatment) center en hebben daar o.a. 
gezien hoe straathonden worden 
opgevangen en verzorgd. 

• De lokale Lions Club heeft geld ingezameld 
voor speelgoed. Super! 
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• Gakul, een voormalige HES student, is nu officieel 
arts. Hij en zijn broer Dilli Ram zijn diverse keren 
bij het hostel op bezoek geweest om de studenten 
te controleren op hun gezondheid en ze hebben 
een presentatie gehouden over mogelijke 
vervolgstudies na de middelbare school.  

• Er is een nieuw hekwerk en een nieuwe poort 
geplaatst bij het hostel. We hebben ook 2 nieuwe 
ruimtes in gebruik genomen vanwege de 
uitbreiding van de Montessori klassen. 

• Diverse festivals zijn gevierd samen. Daarbij is ook 
geld opgehaald door de kinderen. De ouders zijn 
geweest en hebben geholpen op het land van 
PATEDEGA (Participatory Technology 
Development Garden) project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kinderen met hun ouders of verzorgers op Shanti Villa hostel.
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Korte Termijn Studiebeurs: 
(STS: Short Term scholarship) 

• Er zijn 6 nieuwe studenten geselecteerd.  
In totaal zijn er nu 60 studenten met deze 
beurs (40 in Mauja, 10 in YampaPhant en 
10 in Arunkhola).  

• 9 voormalige studenten hebben hun lening 
terugbetaald en daarvoor hebben ze 
allemaal een certificaat ontvangen. 

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

• Vorig jaar hebben we dankzij sponsor GDF 
Suez nieuwe zonnepanelen geplaatst op de 
huizen van studenten. Voor het onderhoud 
van alle zonnepanelen zijn 5 studenten als 
“Panel Checker” aangewezen en dit loopt 
zeer goed. 

• Ram Kafle en de STS studenten in 
Arunkhola doen het zeer goed. Ze zijn 
allemaal door naar het volgende jaar. 

• In Mauja is een PATEDEGA project gestart door de studenten (koffie en 
aardappelen). 

 
Hoger Onderwijs Studiebeurs: 
(HES: Higher Education Scholarship) 
 
• Er zijn in 2013 drie nieuwe studenten 

geselecteerd voor HES: Sanam, Prakash en 
Rama hebben het hostel verlaten en zijn 
een vervolgstudie begonnen voor SLC+2 
(Rama volgt studie tot verpleegkundige) 

• Gakul, voormalig HES student, is nu officieel arts. Hij werkt in een bergziekenhuis in 
Gorkha. Dit is zo’n 3 uur rijden met een jeep van het hostel. 

• 4 studenten zijn begonnen met terugbetalen 
van hun studiebeurs lening. 

• Binod, voormalig HES student, heeft zijn 
studie voor veearts- assistent succesvol 
afgerond. Gefeliciteerd! Hij heeft ook al een 
eerste baantje gehad in Kathmandu. Hij 
geeft 1 dag in de maand op het hostel les in 
landbouw en dierenzorg. 
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NEDERLAND 

• 2 vrijwilligers & 3 bestuursleden hebben in 2013 de projecten in Nepal bezocht. 

• Vanaf 2014 wordt het eenvoudiger om belastingvoordeel te krijgen als je jaarlijks een 
vast bedrag sponsort voor minimaal 5 jaar. Voor meer informatie kan je contact 
opnemen via info@kiranfonds.nl 

• Geweldige donaties & acties:  

- Yvonne Ordelmans (bestuur) vierde haar 50e verjaardag en doneerde de 
opbrengst van haar feestje aan het Kiran Fonds! 

- Goede doelen acties van een aantal scholen: Nicolaas School in 
Schalkhaar, Jenaplanschool de Brug in Utrecht, De Breul in Zeist, De 
Werkplaats in Bilthoven en ISM school in Zwitserland.  

- Bus actie voor een nieuwe schoolbus werd o.a. gesteund door; gift van 
Frank, Soroptimist club Friesland ZWH, etentjes Joon & Nils, yogalessen 
Caroline, marathon Henk en vele individuele sponsoren. 

- 4-daagse fietsmarathon op hometrainer door Ellen (bestuurslid) en haar 
collega’s van de maag, darm en leverafdeling in het Medisch Spectrum 
Twente te Enschede. Dit geld is bedoeld om studenten te ondersteunen 
die een medische opleiding willen gaan volgen. 

• We houden jullie op de hoogte met Kiran Fonds Facebook. Ga naar Facebook, zoek 
op Kiran Fund en volg ons! 
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 Voor 2014 hebben we de volgende plannen:  

 
Nepal 

• Evalueren van alle programma’s. Aanpassingen richtlijnen waar nodig. 

• Aanschaf nieuwe schoolbus voor hostel, dankzij sponsoractie in 2013. 

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

 
Nederland 

• Verbeteren website en deze interactief maken. 

• Sponsorgeld binnenhalen met acties op scholen en markten. 

• Samenwerking opzetten tussen een Nederlandse en/of Zwitserse school en de 
school in Dumre, Nepal. 

• Communicatie met sponsoren d.m.v. jaarverslag, website, jaarlijkse bijeenkomst en 
nieuwsbrieven.         
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           Financiële stand van zaken in 2013  
 

 

  
 

In 2013 is € 57.862 ingezameld en is € 40.000 naar Nepal overgeboekt.  
  
 99% van alle inkomsten gaan rechtstreeks naar Nepal  
  (1% is bankkosten en overig; website, KvK, postzegels, printen). 

  

        Overig: zonnepanelen, rijbewijs etc. 

In 2013 is 3,9 miljoen roepies (ca. € 28.500) uitgegeven in Nepal.  
- 51% Volledige Steun Project 
- 6% Korte Termijn Studiebeurs  
- 18% Hoger Onderwijs Studiebeurs 

 

 

Kinderen gesteund door Kiran Fonds 
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Bedankt! 
 

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

• Alle individuele donoren  
• Met name noemen we: Familie de Bock, Westendorp, Terpstra, Schoenmaker, 

Bloemen, Wilmink en Muijs, Muller, Dhr. F.T.L. Klijn en familie, Ans Slauerhof ter 
ere van haar 70ste verjaardag 

• MDl-artsen Medisch spectrum Twente voor het inwisselen van het jaarlijkse 
kerstpakket naar een donatie voor het Kiran Fonds 

• Joon/Nils voor hun inzet in Nepal en ondersteuning in de bus-actie 
• Werkplaats Kindergemeenschap, De Bilt 
• School Op den Akker, Haaksbergen  
• Jenaplanschool de Brug, Utrecht 
• Scholengemeenschap de Breul, Zeist 
• Nicolaas School in Schalkhaar  
• Stichting VDU Care, Borculo 
• Medtronic 
• Haaksbergse Schutterij i.s.m. VV Haaksbergen  
• Soroptimist int. Cl. Friesland 
• Nederlands hervormde Diaconi 
• Vrouwenvereniging Hoeve 
• Hith (voor ondersteuning van de website) 
• Vrijwilligers die voor Kiran Fonds mee hebben geholpen op de Schuttersfeesten 
• Collega’s Ellen afdeling E3 Medisch Spectrum Twente voor het opzetten van de 

fietsmarathon sponsoractie 
• Alle sponsoren die de verschillende acties hebben ondersteunt 

 
 
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 (Ellen, Annemarie, Mirjam, Yvonne, Jeroen, Hans, Henk)  
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In memoriam: 
 

Op 5 september 2013 is Oma Gurung op 84 jarige leeftijd overleden. 
We zullen haar erg missen op het hostel. 


