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Kinderen van het hostel die eerste zijn geworden bij een Nepalese danswedstrijd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstmis op het hostel. 
 
 
 
 
 

www.kiranfonds.nl 
E-mail: info@kiranfonds.nl 

 Facebook: Kiran fund 
Rek.nr. NL65 RABO 010.90.78.780 
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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 die 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 dat nog niet 
hebben, te sturen naar info@kiranfonds.nl 

 
 



 

 3 

 

Beste vrienden van het Kiran Fonds 
 

Het was een roerig jaar voor het Kiran Fonds. We hebben een aantal hoogte- en 
dieptepunten meegemaakt. Deze willen we hier zoals ieder jaar met jullie delen. Laten 
we voorop stellen dat we dankzij jullie steun ook dit jaar weer veel kinderen en 
studenten hebben kunnen helpen met goed onderwijs. Ons jaarverslag sturen we altijd 
uit eind maart / begin april omdat rond die tijd het nieuwe schooljaar in Nepal begint.  

 

NEPAL 

In mei 2014 heeft Jum Gurung een zwaar auto ongeluk gehad. Jum heeft zich in de 
loop van het jaar goed hersteld, maar helaas is bij dit ongeluk zijn vader omgekomen. 
Jum’s vader woonde lange tijd op het hostel en we zullen hem erg missen. Hieronder 
zie je Jum weer terug op het hostel na het verblijf in het ziekenhuis. 

 
Hieronder Jum en de stafleden van het hostel: Santoshi, Sumiti, Maya en Ritu. 
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Volledige Steun Project: 

• Binnen dit project hebben vijf studenten Ganesh, Puran, Bishal, Sharmila en Dilmaya 
hun middelbare school diploma gehaald. Geweldige prestatie! Ze zijn nu klaar en 
hebben dus het hostel verlaten in april 2014.  

 
• Er zijn 2 nieuwe kinderen in het hostel gekomen Anita en Safal.  

   
 

• Sharmila, een van de studenten is na 
haar afstuderen op het hostel gebleven 
om te werken als lerares Class1 
Montessori. Ze heeft ook een opleiding 
gevolgd in Pokhara. Het is geweldig om 
te zien hoe Sharmila die jaren terug op 
het hostel is gekomen daar nu als 
lerares werkt en met deze baan o.a. 
haar studie schuld terugbetaalt en haar 
familie ondersteunt.  
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• Op het hostel zijn momenteel drie Montessori klassen met een totaal van 26 
kinderen. Dit is een goede inkomstenbron voor het hostel. 

   
• Commissieleden Ellen, Jeroen en Ellen’s ouders hebben het hostel bezocht en 

overleg gehad met al onze stafleden en de projecten doorgesproken. 

   
• Er is een nieuwe bus aangeschaft, dankzij de opbrengsten van de Bus-aktie van 

vorig jaar. De bus is samen met de Manaslu school gekocht, waarbij zij zorgen voor 
het onderhoud, de verzekering en de chauffeur. Het Kiran Fonds kan de bus ten aller 
tijde gebruiken waaronder voor het dagelijks vervoer van de kinderen naar school 
maar ook voor uitstapjes. Hieronder wat foto’s van de oude (links) en de nieuwe bus! 
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Korte Termijn Studiebeurs: 

• Er zijn 8 nieuwe studenten geselecteerd voor dit programma.  

•  
• Alle kinderen met deze studiebeurs zijn dit jaar 

overgegaan naar de volgende klas of hebben 
hun eindexamen gehaald. In de foto hiernaast 
zie je de studenten die zijn geslaagd. Gefeliciteerd! 

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

• 3 kinderen hebben hun lening terugbetaald 
en daarvoor hebben ze allemaal een diploma 
ontvangen. 

 
Hoger Onderwijs Studiebeurs: 
 
• Er zijn in 2014 drie nieuwe studenten geselecteerd 

voor HES: Puran, Bishal, Dilmaya 

• In 2014 zijn 3 à 4 studenten zijn begonnen met 
terugbetalen van hun studie beurs lening. 
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NEDERLAND 

• 3 bestuursleden hebben in 2014 de projecten in 
Nepal bezocht. 

• Ellen, Annemarie en Jeroen hebben 
presentaties gegeven over het Kiranfonds op 
de Nicolaas school in Schalkhaar (alle klassen 
groep 1-8)  

• We hebben als vrijwilligers geholpen met de 
TKF Sportdag in Haaksbergen in juni en 
daarmee geld opgehaald. 

• We hebben goede vooruitgang gemaakt met de 
website/webwinkel. Dit kostte meer tijd dan 
verwacht maar we denken deze gauw in de 
lucht te hebben. 

• Vanaf 2014 is het eenvoudiger om 
belastingvoordeel te krijgen als je jaarlijks een 
vast bedrag sponsort voor minimaal 5 jaar. 

• Nieuwe richtlijnen. Voortaan moet er  voor 
studenten een eigen bijdrage betaald worden. 
Hiermee hopen wij de betrokkenheid van de 
ouders te verbeteren. Bijkomend voordeel is 
dat de studieschuld van de studenten kleiner 
wordt 

• Geweldige donaties & acties:  

- Goede doel aktie Nicolaas School in 
Schalkhaar.  

- Goede doel aktie School de Brug in 
Utrecht 

- Goede doel aktie school De Werkplaats 

- Goede doel aktie Soroptimisten in 
Friesland Zuid-west hoek.  

- De ISM school in Zwitserland heeft ook dit 
jaar weer geld ingezameld met verkopen 
van cakes en cookies.  

- Wetenschapsspullen voor de Manaslu 
Boarding School, gedoneerd door leraren 
van De Werkplaats. 

 

 



 

 8 

 

Plannen 2015 
 

 

Voor 2015 hebben we de volgende plannen:  

 

Nepal 

• Implementatie nieuwe richtlijnen (bijv bijdrage ouders). 

• 3 nieuwe kinderen in hostel (opvolging 5 studenten die doorstuderen) 

• Vervanging zoeken voor Sumiti 

• Opzetten administratie bijbetaling ouders 

 
 

Vriendschapsbandjes gemaakt door de kinderen op het hostel. 
 

Nederland 

• Activeren nieuwe website 

• Deelname Nepaldag – onderzoek loopbaan 
begeleiding kinderen Kiran 

• Sponsorgeld binnenhalen met acties op scholen 
en markten 

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

• Bezoek commissie aan Nepal 

 

We houden jullie op de hoogte met Kiran Fonds Facebook. Ga naar Facebook, zoek op 
Kiran Fund en volg ons! 
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           Financiële stand van zaken in 2014  
 

 

   
Overige inkomsten: akties van scholen, verenigingen. Overig: zonnepanelen, rijbewijs etc. 

   Op de bank: 74.817 euro is incl reservering voor bus. 
     

In 2014 is € 29.047,- ingezameld en is € 50.000,- naar Nepal overgeboekt (dit in 
inclusief geld voor de bus). 99% van alle inkomsten gaan rechtstreeks naar Nepal  
 (1% is bankkosten en overig; website, KvK, postzegels, printen). Vaak wordt 
gevraagd waarom we zoveel geld op de bank hebben. De reden is dat we minimaal 
30.000 euro als buffer bij tegenvallende giften in een bepaald jaar moeten hebben om 
de kinderen tenminste 1 jaar extra kunnen ondersteunen. 

 In 2014 is 4,3 miljoen roepies (ca. € 32.901,-, koers 130 roepies = 1 euro) uitgegeven in 
Nepal. 
- 68% Volledige Steun Project  
- 7% Korte Termijn Studiebeurs  
- 11% Hoger Onderwijs Studiebeurs 

 Kinderen gesteund door Kiran Fonds 
Hieronder zie je een een grafiek van het aantal kinderen dat sinds 2004 gesteund 
wordt door onze programma’s dankzij jullie giften. 
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Bedankt! 

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

• Personeel MDL-afdeling Medisch Spectrum Twente 
• Ariensvereniging 
• Stichting Diepies 
• Nicolaaschool Schalkhaar 
• PCBD Op Den Akker 
• Soroptimist int. Cl. FRL 
• Ned.herv. Diaconi 
• VVH namens sportdag TKH 
• St. Vrienden vd Parkstede 
• Vrouwenvereniging Veldmaat 
• Frank – bus aktie 
• ALLE INDIVIDUELE SPONSOREN BEDANKT!! 

 
 
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), 
Hari Chandra Adhikari (headmaster van de Manaslu school), Suraj Maharjan, Bikram 
Bastakothi (tuition teacher), Binod (een keer per maand voor PATEDEGA). 

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

In memoriam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In mei 2014 is Opa Gurung op 84 jarige leeftijd overleden. 
We zullen hem erg missen op het hostel. 


