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1e Kwartaal: januari-maart 

Sinds 2002 steunt het Kiran Fonds diverse kleine projecten en/of 

individuen door middel van geldsteun. In januari 2004 is het idee 

geboren om het EFG project op te starten. Na de terugblik op de 

activiteiten van het jaar 2003 leek het ons zinvoller ons te richten op 

één specifieke doelstelling. De Kiran commissie was het er over 

eens dat dit “het steunen van onderwijs voor de armste kinderen” 

moest zijn. Nepal heeft een hoog percentage analfabetisme en een 

hoge uitval van kinderen in lager onderwijs met name vanwege de 

armoede. Daarbij is investeren in onderwijs een investering in de 

toekomst van kinderen. Een goede opleiding geeft uiteindelijk 

mensen meer kans op een beter en gezonder leven. En de 

ontwikkeling van een land begint grotendeels met onderwijs. Het Kiran Fonds had al enige ervaring 

met onderwijs ondersteuning, doordat het een leraar betaalde en de universitaire opleiding van een 

meisje bekostigde. Daarbij hadden we de beschikking over een zorgboerderij waar circa 30 kinderen 

ondergebracht kunnen worden. En er zijn er goede 

contacten met een goede school.  

We zijn begonnen met het inventariseren van de 

benodigde kosten om een kind volledig te ondersteunen 

(dwz kost, inwoning en schoolkosten). We kwamen uit op 

ongeveer 1 euro per dag per kind. Het idee was de 

kinderen van de armste gezinnen uit het gebied Mauja een 

goede schoolopleiding te geven (geldsteun tot aan het 

middelbare schooldiploma). Met dit idee hebben we een 

aantal mensen benaderd om ons te sponsoren en dit project 

op te starten. Vervolgens hebben we alle doelstellingen, de 

methode en de regels in een Richtlijnendocument vastgelegd (en vertaald in het Nepalees). Nadat we 

voldoende sponsors hadden om een aantal kinderen te kunnen selecteren zijn we van start gegaan met 

de selectie. In Nepal hebben we een coördinator (Devi Prasad Gurung) en een accountant (Om Kumari 

Gurung) aangewezen. De coördinator heeft de Moedergroepen1 in de dorpen van het gebied Mauja 

benaderd en hen gevraagd kinderen voor het programma te selecteren. Door de Moedergroepen bij de 

selectie te betrekken, ontstaan er geen sociale spanningen. Er is een contract opgesteld tussen de 

ouders, het Kiran Fonds en een gemeentevertegenwoordiger waarin de verantwoordelijkheden van 

EFG en de deelnemers zijn vastgelegd. Na hun goedkeuring zijn 12 kinderen voorgedragen door de 

verschillende moedergroepen. Allen zijn kinderen van zeer arme gezinnen uit Mauja. Hieruit zijn 7 

kinderen geselecteerd, op basis van leeftijd, kaste, geslacht, e.d. door de Kiran commissie (zie tabel 

EFG Kinderen verderop en het EFG Selection Report op www.kiranfonds.nl). Hun ouders hebben het 

contract getekend. Vervolgens zijn de kinderen in de zorgboerderij opgenomen in Yampa Phant. Per 

april 2004 krijgen zij een opleiding in de Manaslu Boarding School in Dumre en worden ze in de 

zorgboerderij begeleid door de heer Kewal en mevrouw Tara Sharma. 

2e Kwartaal: april-juni 

Om de kinderen goed op te kunnen vangen zijn allereerst een aantal 

investeringen gedaan zoals beddengoed, schooluniform e.d. Het school-

jaar in Nepal begint in april, dus de kinderen zijn bij aanvang van het 

schooljaar op de nieuwe school begonnen. Alles was ze nodig hadden 

voor school is aangeschaft (lesmateriaal e.d.). In mei heeft Devi Gurung 

een rapport geschreven over de selectie van de kinderen. In Nederland is 

deze maanden een begin gemaakt met brochures over het project.  

                                                      
1
 Moedergroepen bestaan uit vrouwen uit alle lagen van de bevolking en uit alle gezinnen. Zij zijn lokaal al 

bezig met allerlei ontwikkelingen van het dorp, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne, aanleg van paden en 

sociale activiteiten. 

 

Onderwijs voor iedereen! Onderwijs voor iedereen! 
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3e Kwartaal: juli-september 

Jum Gurung is in de maanden juli-augustus naar Nepal geweest en heeft het project bezocht. Daarbij 

bleek dat alle kinderen het goed maken. Ze zijn gezond en 

doen het prima op school. Het personeel heeft het erg naar de 

zin en alles loopt prima. Er wordt huiswerkbegeleiding 

gegeven, sport en spelletjes gedaan en verjaardagen gevierd. 

De kinderen helpen verder bij het verzorgen van de dieren bij 

de zorgboerderij. Zo nu en dan bezoeken de ouders de 

kinderen in de zorgboerderij. De kinderen hebben in deze 

periode enkele weken vakantie en gaan dan naar huis. Jum 

heeft video en foto’s gemaakt om in Nederland te laten zien 

aan de sponsors. 

4e Kwartaal: oktober-december 

In oktober zijn de brochures afgerond en in november is een nieuwsbrief uitgebracht. Op 26 november 

hebben we een informatie avond in Haaksbergen georganiseerd. Het doel was drieledig; ten eerste om 

onze huidige sponsors een overzicht te geven wat we gedaan hebben, ten tweede om nieuwe sponsors 

te werven en ten derde om eventueel een aantal nieuwe commissieleden te werven. Om wat reclame te 

maken, heeft er een artikel over Jum Gurung en het project in de Tubantia gestaan en is Henk 

Westendorp op Radio Oost geweest. De avond bestond uit een uitleg over het Kiran Fonds en het EFG 

project, de stand van zaken, de plannen voor de toekomst en een stukje een video. De avond was een 

enorm succes. Het leverde ons niet alleen nieuwe sponsoren op (ca. 2000 euro!), maar ook een aantal 

geïnteresseerden om in het bestuur plaats te nemen. Deze mensen hebben we later uitgebreider 

gesproken en zij zijn bereid ons te helpen het Kiran Fonds en 

het EFG project verder vorm te geven. Het bestuur bestaat nu, 

naast Jum en Henk, uit 4 andere personen. Gezien het succes 

van het project en de mensen die ons willen helpen willen we 

het project professionaliseren. Daartoe hebben we ook 

besloten het Kiran Fonds tot een officiële Stichting te maken. 

We hebben inmiddels een notaris gevonden die gratis een akte 

op wil stellen voor het Kiran Fonds. Daarnaast zal de Stichting 

Kiran Fonds ook bij de Kamer van Koophandel worden 

ingeschreven. In december is ook de website 

www.kiranfonds.nl het internet opgegaan. Twee mensen 

hebben het project op verzoek bezocht en zijn zeer enthousiast 

teruggekomen. De kinderen en het personeel doen het allemaal prima. Ook de boekhouding is 

gecontroleerd en ziet er goed uit. Helaas kwam er ook nog slecht nieuws vanuit Nepal. De vader van 

één van de kinderen bleek eind december te zijn overleden.  

Met Kerstmis hebben alle kinderen en het personeel namens de Stichting een T-shirt kado gekregen. 

Alle kinderen zijn geslaagd voor een tussentijds examen en Sonam en Dil Maya bleken de beste van 

de klas te zijn.  

Conclusie 

We kijken zeer tevreden terug op dit eerste jaar. We zijn nog maar net begonnen, maar het 

enthousiasme en de goede samenwerking met de lokale bevolking (de ouders, de moedergroepen en 

het personeel) en natuurlijk de goede prestaties en toestand van de kinderen steunen ons zeer om door 

te gaan. Ook de interesse en steun van onze huidige sponsors geeft ons vertrouwen in de toekomst. 

Daarbij zijn we erg blij met de extra bestuursleden. Hun expertise en enthousiasme zal ons helpen dit 

project tot een succes te maken. Waardoor uiteindelijk de toekomst van een aantal kinderen in Nepal 

er een stuk rooskleuriger uit kan zien. 



 4

Balans 2004 

 

*voor medicatie en leraar    *transportkosten ouders, computer, salaris 

** bankpas, transferkosten 

 

 

EFG kinderen in 2004 

Naam kind Geslacht Leeftijd Ouders naam Naam 

Moedergroep 

Algemene familie details 

Sanam Gurung Meisje 9 Hari Prasad 

Gurung 

Kafaldanda 

Aama  Samuha 

Oude Kiran kandidaat, is 

verstoten door haar moeder. 

Dil Maya Acharya Meisje 7 Amrit Psd. 

Acharya 

Kafaldanda 

Aama  Samuha 

Ze is goed op school. Haar 

ouders hebben geen inkomen. 

Vader heeft zeer slechte ogen.  

Prakash B.K. Jongen 8 Chhabilal 

B.K. 

Bisauna Ama 

Samuha 

Hij is goed op school. Zijn 

ouders hebben geen inkomen. 

Vader heeft Astma.  

Ganesh Gurung Jongen 8 Ek Bdr. 

Gurung 

Kuragaun Ama 

Sumaha 

Hij is goed op school. Zijn vader 

loopt mank en heeft geen 

inkomen. 

Shristi Gurung Meisje 7 Durga Gurung Yumdupakha 

Ama Samuha 

Ze is goed op school. Komt uit 

een zeer arme familie.  

Bishal Baniya Jongen 7 Krishna 

Bahadur 

Baniya 

Satyawati   Aama 

samuha 

Zoon van een arme man die 

alleen is. 

Krishna Paudel Jongen 11 Krishna 

Prasad 

Sapkota 

Satyawati  Aama 

Samuha 

Jongen heeft alleen een vader en 

is verstoten door hem. 

 

Inkomsten 2004 (euro)

132

3705

1140

483

In kas 1 januari 2004

Volledige sponsoring
kinderen

Gedeeltelijke sponsoring

Speciale betalingen van
sponsors*

Uitgaven 2004 (euro)

2331

458913

Kosten kinderen

Salaris co-ordinator

Diversen*

Bankkosten**
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Artikel uit Tubantia november 2004: 

Jum Gurung wil ‘olievlek’ over Nepal 

Als klein jongetje vond hij het wel best. Geitenhoeden en de hele dag 

met zijn vriendjes in de jungle, meer had Jum niet nodig. Eentonig 

voedsel en af en toe honger, hij wist niet beter. Tot zijn tante de grote 

ommezwaai in zijn leventje bracht. Nu wil hij hetzelfde doen voor 

anderen. 

 

HAAKSBERGEN - Het is een bescheiden project dat Jum Gurung (46) 

voor ogen heeft. Maar wel eentje dat zich moet verspreiden als een 

olievlek. Negen kinderen die hij dezelfde kansen biedt die zijn tante ooit 

voor hem heeft gecreëerd. En als die negen kinderen dan hetzelfde terug 

doen voor hun gemeenschap als Jum nu doet, komt het vanzelf goed met Nepal. ‘Ik ben optimistisch 

dat het uiteindelijk heel goed mogelijk is om honderd procent alfabetisme te bereiken.’ 

Zijn ouders leefden veertig jaar geleden op het randje van de bestaansgrens. Hard werken en 

nauwelijks genoeg voedsel om te overleven. En ook nu nog is er een groot percentage Nepalezen dat 

het niet verder brengt dan het absolute bestaansminimum. Juist uit die groep wil Jum zijn leerlingen 

rekruteren. Zij worden ondergebracht op een kinderboerderij die hij heeft gekocht, zo’n honderd 

kilometer van zijn geboortedorp. Van daaruit gaan zij tien jaar lang naar school tot ze het middelbare 

schooldiploma hebben. Dan wordt hen gevraagd twee jaar lang als vrijwilliger les te geven en in tien 

jaar tijd de helft van de kosten terug te betalen. Daarmee wordt de scholing van de volgende generatie 

betaald. 

Gurungs tante, de zus van zijn moeder, was getrouwd met een man die in dienst was bij Engelsen in 

Nepal. Ze bood haar zus aan één van de kinderen onder haar hoede te nemen. Deze zou naar school 

gaan, en als tegenprestatie op haar kinderen passen. Vanaf dat moment was er genoeg eten, leerde hij 

veel van zowel zijn tante als op school en kreeg Jum een goede opleiding. 

Universiteit 

Een Amerikaanse vrijwilliger waar hij voor kookte, zorgde dat hij twee jaar lang naar de universiteit 

kon. Daarna kreeg hij werk bij een Brits landbouwproject in Nepal. Zijn baas betaalde zijn verdere 

opleiding, aan de universiteit in Nepal en een masterscourse in Engeland. Daar leerde hij de 

Haaksbergse Annemarie Westendorp kennen, die ook een half jaar stage had gelopen in Nepal. Van 

het een kwam het ander en het tweetal, inmiddels getrouwd, deed twaalf jaar lang gezamenlijk 

ontwikkelingswerk in zowel Nepal als in Laos. Vanwege de schoolopleiding van de kinderen zijn ze 

inmiddels naar Haaksbergen verhuisd. 

Maar Gurung kan het niet laten. Hij wil zich blijven inzetten voor betere leefomstandigheden in zijn 

geboorteland. Nadat hij voor zijn directe familie scholing en een goed bestaan heeft zekergesteld, richt 

hij zich nu op zijn geboortedorp. Daar heeft hij al wat kleinere projecten opgezet, zoals een 

kleinschalige stroomvoorziening op waterkracht en moedergroepen die zorgen voor een klein fonds 

dat bijspringt als iemand dringend geld nodig heeft. 

Zijn scholingsproject wordt gefinancierd door een bijdrage van Nederlanders die Gurung om zich heen 

heeft verzameld. Behalve zijn eigen gezin, zijn er nog negen anderen die een euro per dag bijdragen 

om een kind van kost, inwoning en scholing te voorzien. Met een garantie voor tien jaar, zodat het 

kind de scholing ook af kan maken. 

Wie wil helpen, hoeft niet per se dertig euro per maand bij te dragen. Ook kleine bedragen zijn van 

harte welkom. Met 25 euro per jaar kunnen de schoolspullen voor een kind worden gesponsord, met 

vijftig euro kleding en schoenen, met honderd euro het schoolgeld en met tweehonderd euro het eten 

gedurende een jaar. 
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Activiteitenplan 2005 

Januari-maart 

• vorming van een bestuur en verdeling van taken 

• vastleggen akte Stichting Kiran Fonds en inschrijving Kamer van Koophandel  

• vastleggen huishoudelijk reglement  

• maken van jaaroverzicht 2004 en uitsturen naar sponsoren 

• maken van een communicatieplan 

 

April-juni 

• verbeter promotiematerialen 

• herzien Richtlijnendocument 

• aantal kinderen 3 uitbreiden 

• opzetten studiebeursprogramma voor Mauja 

• bekendheid creëren (artikel krant, andere bladen, Tv-Oost e.d.) 

• contact zoeken met andere organisaties in Nepal bv. via Nepaldag. 

• voorlichting op scholen, bedrijven e.d. 

 

Juni-september 

• onderzoek samenwerking met andere Nepal ontwikkel/vrijwilliger organisaties 

• onderzoek mogelijkheid tot inzetten van vrijwilliger in Nepal 

 

Oktober-december 

• organiseren van informatie bijeenkomst 

• maken van nieuwsbrief 

 

Gedurende het hele jaar zullen we natuurlijk proberen meer sponsors te krijgen. 

Nieuw bestuur 

Bij deze willen we graag het nieuwe bestuur van het Kiran Fonds aan u voorstellen: 

 
Van links naar rechts: Mirjam Groten, Henk Westendorp, Jum Gurung, Livius Kooy, Ellen Slotman, 

Jeroen Somhorst. 

Voorzitter – Henk Westendorp 

Ik heb samen met mijn vrouw, zus en zwager het Kiran Fonds opgericht omdat we tijdens ons verblijf 

in Nepal in 2001 veel mensen zagen die met kleine bedragen erg geholpen konden worden. De keuze 

om ons te richten op educatie vind ik een hele goede omdat ik ervan overtuigd ben dat dat een 

investering is in de toekomst. En het omdat ik het zo oneerlijk is dat sommige kinderen in zo’n 

armoede worden geboren en opgroeien. Ik werk op een Marketing afdeling bij een pacemaker 

fabrikant. Ben getrouwd en heb 2 kinderen. Mijn hobby’s zijn hardlopen en lezen. Ik ben een aantal 
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keren in Nepal geweest op bezoek bij mijn zwager Jum in Mauja en Yampa Phant (waar de 

zorgboerderij is). Sindsdien hebben het land en de aardige mensen een plek in mijn hart. 

Secretaris - Mirjam Groten 

In augustus 2003 heb ik mijn baan opgezegd om een halfjaar vrijwilligerswerk te gaan doen in Nepal. 

Naar mijn idee is er meer in het leven dan geld verdienen voor eigen consumptie en mogen we af en 

toe ook iets doen voor mensen die het minder getroffen hebben. Mijn verblijf in Nepal heeft een 

enorme indruk gemaakt en me des te meer doen beseffen hoe bevoorrecht we in Nederland zijn. Ik 

heb, met een relatief klein budget, echt iets kunnen doen voor de mensen daar en anderzijds heb ik ook 

heel veel van hen geleerd. Sindsdien draag ik het land en haar mensen mee in m’n hart. 

Terug in Nederland wilde ik me graag voor Nepal blijven inzetten. Op het moment dat ik in contact 

kwam met Jum en Henk voelde ik direct dat het Kiran Fonds bij me past. In het dagelijkse leven ben 

ik werkzaam op de Trade Marketing afdeling bij de Grolsche Bierbrouwerij in Enschede.  

Penningmeester - Livius Kooy 

Livius Kooy te Haaksbergen. Mijn juridische achtergrond vind ik een voordeel bij het bestuurswerk, er 

zijn dingen waar je dan sneller doorheen komt. Ik heb in diverse besturen gezeten en meegewerkt aan 

de oprichting van drie verenigingen waarvan een op Europees niveau. In het Kiran Fonds zie ik een 

bijzonder hoog rendement van mijn sponsorgeld, een Euro per dag per kind is genoeg voor 

levenskosten en goed onderwijs, en dat motiveert mij sterk om er wat van te maken. De mensen daar 

hebben ons echt hard nodig. 

Bestuurslid - Jum Gurung 

Ik ben Jum Gurung en woon sinds 2002 in Nederland met mijn vrouw en kinderen. Ik probeer me al 

jaren in te zetten voor het dorp Mauja waar ik vandaan kom in Nepal. Ik heb zelf het geluk gehad 

gesteund te worden bij het volgen van onderwijs en opleiding. En ik weet daarom dat het een van de 

belangrijkste zaken is bij de ontwikkeling van arme mensen en daardoor mijn land. Ik ben zeer positief 

over het Kiran Fonds. Het EFG project is een vorm van continue ontwikkelingshulp waarbij we zowel 

van de sponsors als van de kinderen en hun ouders voortdurend hun inzet en bijdrage nodig hebben. 

Hierdoor zal ook een unieke band ontstaan tussen Nepal en Nederland. Ik zie mijzelf als de schakel 

tussen Nepal en de commissie in Nederland. Door mijn ervaring met ontwikkelingswerk en mijn 

achtergrond denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren. En ik zet me dan ook met plezier in om de 

kinderen in mijn dorp te helpen bij hun toekomst. 

Bestuurslid - Ellen Slotman & Jeroen Somhorst 

Wij willen ons graag gezamenlijk aan jullie voorstellen omdat we in het dagelijks leven ook een 

koppel zijn. Naar aanleiding van een opleiding gezondheidzorg in tropische/ontwikkelingslanden 

(gevolgd door Ellen) zijn we gezamenlijk als vrijwilligers voor bijna 4 maanden naar Nepal geweest. 

Wij zaten in een klein dorpje in het zuiden van Nepal. Jeroen heeft les gegeven in milieu en engels op 

een lagere school. Ellen heeft zich in een gezondheidspost gericht op het verbeteren van voorlichting 

ten aanzien van moeder- en kindzorg. Het was voor ons een leerzame en geweldige tijd. Terug in 

Nederland konden we de geuren en kleuren van het land, de enthousiaste en aardige Nepalezen maar 

ook hun armoede niet uit ons hoofd zetten. Eind 2004 kwamen we in contact met Jum en Henk. Het 

EFG project sprak ons erg aan. Het feit dat Jum zelf uit Nepal komt (en dus erg goed op de hoogte is 

van de taal, cultuur e.d.) was voor ons een belangrijk pluspunt om ons bij het bestuur van het Kiran 

Fonds aan te sluiten. Naast onze nieuwe bezigheden voor het Kiran Fonds werkt Jeroen als 

applicatiebeheerder bij een elektriciteitsmaatschappij. Zijn hobby’s zijn voetbal en de computer. Ellen 

is verpleegkundige in een ziekenhuis. Haar hobby’s zijn waterpolo en hardlopen. Daarnaast zijn we 

beide liefhebber van reizen, de natuur en onze hond. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit enthousiaste bestuur, de mensen in Nepal zelf en jullie als 

sponsoren veel kunnen bereiken voor de kinderen in Nepal. 
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Bedankt! 

Tot slot willen we de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage. 

 

In Nederland: 

Annemarie Westendorp, Mariël Lentelink, Yvonne Ordelmans, Marieke Ordelmans, Livius Kooy, 

Joris Lemckert, Miny en Henny Westendorp, Caroline en Gerard Terpstra, Arthur Morriën, Harrie en 

Marianne Lentelink, Bridget Pettit, Frans en Truus Lentelink, Wilmink en Muijs VOF, Joost ter Doest, 

Melvin en Susanne Koenderink, Sabine en Martin Bloemen, Dan and Jocelyne Donaghue, W. 

Broshuis, W. Karseboom, J. Wibbelink, fam. Oosterholt, fam. De Boer, fam. Horck, fam. Voortman, 

fam. Willink, fam. Wentink, Vitatron B.V., fam. van Dijk, Slotman-Hilderink, fam. Gronert en mevr. 

Plein, Nysingh (Advocaten en Notaris praktijk te Zutphen). 

 

In Nepal: 

Devi Prasad Gurung (Programma coördinator), Kewal Sharma (Leraar), Tara Sharma (Lerares), Om 

Kumari Gurung (Treasurer), Jam,Mr Nanda Bdr Gurung (VDC representative), Hari Prasad Gurung 

(ouder vertegenwoordiger, vaders), Sita Upadhaya (ouder vertegenwoordiger, moeders), Bel Kumari 

Gurung (Moedergroep vertegenwoordiger.) 

 

 

 
Sanam, Bishal, Ganesh, Dil Maya, Prakash, Shristi, Krishna 

 

 


