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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 

 
 

Yampa Phant 
•  Volledige Steun (hostel) 

•  Korte Termijn Studiebeurs 

• Hoger Onderwijs 

Studiebeurs 

Mauja 

•  Korte Termijn Studiebeurs 

•  Hoger Onderwijs Studiebeurs 
 

Arunkhola 

•  Korte Termijn Studiebeurs 

•  Hoger Onderwijs Studiebeurs 

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

Ook dit jaar willen we met dit jaarverslag een overzicht geven van de stand van 
zaken in Nepal en Nederland. Allereerst willen we alle sponsoren bedanken voor de 
steun waardoor we ook dit jaar weer veel kinderen en studenten hebben kunnen 
helpen met goed onderwijs. Ons jaarverslag sturen we altijd in april-mei uit omdat 
rond die tijd het nieuwe schooljaar in Nepal begint.  

Nepal 

 In april 2015 vond een zware aardbeving plaats waar we daarna veel activiteiten 
hadden gestart om te helpen met medische zorg en herstel van gebouwen. 
Afgelopen jaar zijn de Montessori schoolgebouwen voor de Manaslu school klaar 
gekomen. De kinderen hoeven nu niet meer in een tent les te krijgen! 

    

 Goed nieuws dit jaar voor onze vrienden in Nepal: 

- Krison zoontje van Sumiti, Eva dochtertje van Om Kumari en dochtertje Rubi 
van Ritu zijn alle drie in 2016 geboren. Prachtig! 

     

- Gakul en Ishu zijn getrouwd. Gefeliciteerd! 
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 Een belangrijke mijlpaal voor het Kiran Fonds hebben we dit jaar gehaald. In 
Nepal hebben we onze Stichting en Bestuur geformaliseerd. We zijn nu een 
Nepalese NGO, met als doel om naar de toekomst toe meer bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden te geven naar het team in Nepal. Het bestuur van 
Nepalese NGO is: 

- Voorzitter: Hari Prasad Gurung 

- Secretaris: Om Kumari 

- Penningmeester: Gauy Maya Gurung 

- Bestuursleden: Khasmiri Gurung, Sumiti Gurung, Sarmila Pariyar (ex FSP 
student), Binod Chhetri(ex FSP student en leraar Patedega) 

- Adviseurs: Jum Gurung (mede oprichter Kiran), dr Gakul Bhatta (HES 
student) 
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 Momenteel zijn we bezig met de officiële registratie van het hostel. Het hostel 
gaat een samenwerking met Manaslu English boarding school aan. Dit is tot 
stand gekomen met medewerking van Santoshi (als coördinator ,  foto rechts), 
Hari Chandra Adhikari (hoofd vd school, links) en de schooladvocaat. 

 

 

Volledige Steun Project (Full Support Program): 

 Binnen dit project hebben studenten Shristi en Juna het middelbare school 
diploma gehaald. Geweldige prestatie! Shristi studeert nu 
management/ontwerpen en Juna is Montessori lerares op Shanti Villa hostel en 
hulp voor de staff. 

  

 Er zijn 2 nieuwe kinderen in het hostel gekomen  
Surbarna (links) en Karishma (rechts) 

   

 

  



 

 

 6 

 

 We hadden vorig jaar afscheid genomen van Sumiti, onze ‘Mommy’ en lerares. 
Daarna hebben ex-FSP studenten (Sarmila, Dil Maya en Bishal) van ons deze 
taak op zich genomen:. Nu zijn we op zoek naar een vaste kracht. Momenteel is 
de staf van het hostel: Coördinator Santoshi, ‘Daddy’ Bishal Baram, kokkin Maya, 
schoonmaakster Yamuna, lerares Montessori Juna, huiswerk leraar Vikram 
Bastakoti, PATEDEGA begeleider Binod Chhettri. 

 De bus die we hadden aangeschaft bevalt zeer goed. Dagelijks worden de 
kinderen hiermee naar school gebracht en weer opgehaald. Tevens worden er 
regelmatig uitstapjes mee gemaakt.  

 Er zijn veel Nepalese feestdagen  waar dansen aan verbonden is. De studenten  
willen hier graag aan deelnemen . 

      

 De kinderen doen het allemaal zeer goed op het hostel.                                          
Hieronder een paar foto’s van de spelletjes, soms georganiseerd door onze 
bestuursleden en vrijwilligers! 
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 Binod (ex- FSP student) die een opleiding heeft gedaan tot assistent vee arts 
komt regelmatig op het hostel om te les te geven in landbouw (PATEDEGA 
project) en de dieren te behandelen. 

  

 

 Onze voormalige FSP student Sarmila is nu Montessori lerares op de  Manaslu 
secondary English boardingschool. 

 

 

 Op het hostel zijn momenteel 4 Montessori klassen met een totaal van 26 
kinderen.  
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 Caspar, een vrijwilliger uit Nederland, is 5 weken op het hostel geholpen  en 
heeft les gegeven op de Manaslu school. Bij zijn afscheid heeft hij 2 fietsen 
gedoneerd. Hier waren de kinderen en staf erg blij mee.   

   

          

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

 

 Ook een aantal donateurs ( Monique Boerhof, Angelin Keemers, Christine 
Frank, Ingrid Wekking, Guus Schaperclaus en familie Nibbelink hebben                                                                                                  
een bezoek gebracht aan de verschillende projecten/locaties in Nepal.  
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Korte Termijn Studiebeurs (Short Term Scholarship): 

 In totaal zijn er nu 60 studenten (40 in Mauja, 10 in Yampa en 10 in Arunkhola) 
die gesteund worden met een Korte Termijn Studiebeurs.  

 Onze coördinatoren  zijn: Om Kumari (Mauja), Bishal Thapa (Yampa), Ram 
Prasad Kafle and Hom Raj Gautam (Arunkhola). 

 Alle kinderen met deze studiebeurs zijn dit jaar overgegaan naar de volgende 
klas of hebben hun eindexamen gehaald. Zie hieronder foto’s van studenten in 
Arunkhola (links) en geslaagde studenten in Mauja (rechts). 

   

 

 STS in Yampa loopt nu goed sinds de coördinatie van Bishal Thapa als 
vrijwilliger (rechts). 

   

 Diverse voormalige studenten hebben hun lening terugbetaald en daarvoor 
hebben ze allemaal een certificaat ontvangen. Over het algemeen loopt de    
terugbetaling langzaam maar gestaag.       

        

 De zonnepanelen die we bij de studenten 
hebben geïnstalleerd doen het goed. 
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Hoger Onderwijs Studiebeurs (Higher Education Scholarship): 
 
De volgende studenten worden momenteel gesteund met een Hoger Onderwijs 
Studiebeurs: 

 Prakash (web programmeur) 

 Santosh (electricien) 

 Shristi (management/ontwerper) 

 Sanam (tandarts) 

 Gakul (chirurg)  

 Rama (verpleegkundige) 

 

De HES studenten die klaar zijn: 

 Binod heeft een baan als dierenartsassistent in Pokhara. 

 Puran heeft een baan als bewaker bij een school. 

 Sarmila heeft een baan als Montessori lerares op de Manaslu school.  

 Dil Maya is klaar met SLC +2 en wil verder studeren (financiën). 

 Ganesh is klaar met SLC +2 en wil het leger in. 

 Bimal is klaar met SLC +2 en zit in Nepalese leger. 

 Bishal is klaar met SLC +2 en werkt nu in het hostel als “Daddy” en ondersteunt 
bij de lessen in de Montessori school. 

 

Status terug betaling: Bishal, Dilmaya, Binod, Juna, Sarmila betalen terug via hun 
salaris. Gakul heeft een deel terug betaald. Alle terugbetalingen gaan naar een 
aparte rekening. Hierop komt ook de maandelijkse bijdrage van ouders. (Elke 
student wordt ook voor een deel financieel gesteund door ouders of familie). 

Hieronder Ellen, Jeroen en Guus met Puran, Ganesh, Rama, Prakash en Binod.  

  



 

 

 11 

 

Nederland 

 

 Sponsor acties: 

- Prins Maurits school in Enschede (kinderen haalden geld op na een 
voorlichtingsdag op school door kleine klusjes op te knappen). 

- Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven (studenten van klas 1 en 2 
schaatsen voor donatie). 

- Voorlichting over Kiran Fonds en Nepal bij KBO Rietmolen. 

- Nederlandse hervormde Diaconi Haaksbergen: donatie en collecte. 

- Een oudere dame doneerde door haar zelf gebreide warme kindertruien.  

- De door Quick’20 gesponsorde tassen en voetbalkleding werd uitgedeeld aan 
de STS studenten in Mauja. 
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 We hebben een nieuwe website gemaakt! Kijk ernaar voor de laatste informatie 
en deel het met anderen: www.kiranfonds.nl  

 

 We houden jullie op de hoogte met Kiran Fonds Facebook. Ga naar Facebook, 
zoek op Kiran Fund en volg ons! 

 

http://www.kiranfonds.nl/
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Financiële stand van zaken in 2016  
 

   
   Overige inkomsten: akties van scholen, verenigingen.  

 

In 2016 is € 41.835,- ingezameld en is € 50.000,- naar Nepal overgeboekt (dit in 
inclusief geld voor de aardbevingssteun, registratie en zonnepanelen). 99% van 
alle inkomsten gaan rechtstreeks naar Nepal (1% is bankkosten, website, KvK). 
Eindsaldo bank 2016 is € 60.347,-. Vaak wordt gevraagd waarom we zoveel geld 
op de bank hebben. De reden is dat we een buffer bij tegenvallende giften in een 
bepaald jaar moeten hebben om de kinderen tenminste 1 jaar extra kunnen 
ondersteunen. 

     

 
In 2016 is 6,1 miljoen roepies (ca. € 53.250,-) uitgegeven in Nepal. 
 

€ 69.115,37  
€ 25.798,00  

 € 
15.850,94  

 € 186,77  

Inkomsten Nederland 

Totaal op bank eind
2015

Sponsoren

Overig

FSP 
56% 

Salaris staff 
7% 

STS 
6% 

HES 
18% 

Overige 
13% 

Uitgaven Nepal 
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- 56% Volledige Steun Project (FSP) 
- 6% Korte Termijn Studiebeurs (STS) 
- 18% Hoger Onderwijs Studiebeurs (HES) 
- 13% O.a. steun aardbeving, registratie en zonnepanelen (Overige) 
- 7%Salaris van de staf in Nepal 

 Studenten gesteund door het Kiran Fonds 

Hieronder zie je een grafiek van het aantal kinderen dat sinds 2004 gesteund 
wordt door onze programma’s dankzij jullie giften. 
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Plannen 2017 
 

Voor 2017 hebben we de volgende doelstellingen:  

 

Nepal 

 3 nieuwe kinderen (Volledige Steun) opnemen in het Shanti Villa hostel. 

 Afronden registratie Hostel. 

 Mommy/Daddy als vaste kracht voor langere periode aannemen. 

 Terugbetaling regeling verder doorvoeren. 

 NGO in Nepal bestuur begeleiden en resultaten volgen van overleg en acties.  

 

Nederland 

 Sponsorgeld binnenhalen met acties op scholen, clubs e.d. 

 Opzetten lange termijn plan, w.o. zelfvoorzienende stichting/NGO in Nepal. 

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

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

 PCBD Op Den Akker 

 KBO Rietmolen 

 Nederlandse Hervormde Diaconie 

 Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven  

 Prins Maurits school 

 ALLE INDIVIDUELE SPONSOREN BEDANKT!! 
 
In Nepal: 
 
Jum Gurung (oprichter, adviseur), Santoshi Gurung (hostel manager), Om Kumari 
Gurung (scholarship manager Mauja, secretaris NGO), Maya Nepali (kok), Juna 
(lerares Montessori), Ram Prasad Kafle en Hom Raj Gautam (coördinatoren STS 
in Arunkhola), Mr. Nanda Bdr Gurung (VDC representative), Hari Prasad Gurung 
(voorzitter NGO), Gauy Maya Gurung (penningmeester NGO), Khasmiri Gurung, 
Sumiti Gurung, Sarmila Pariyar (bestuursleden NGO), Bel Kumari Gurung 
(vertegenwoordiger Moedergroep), Hari Chandra Adhikari (hoofd van de Manaslu 
school), Vikram Bastakoti (huiswerk leraar), Binod Chhettri (PATEDEGA 
begeleider, bestuurslid NGO), Bishal Thapa (STS coordinator in Yampa), Yamuna 
(schoonmaakster), Gakul Bhatta voor alle hulp bij de registratie en samen met 
Dilly Ram Bhatta voor de hulp acties na de aardbeving. 
 
Namaste 
 
Het Bestuur: Ellen, Annemarie, Mirjam, Yvonne, Jeroen, Hans, Henk 


