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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 
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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 uit omdat rond die tijd het 
nieuwe schooljaar in Nepal begint.  

 

NEPAL 

De kinderen 

De kinderen doen het allemaal zeer goed op het hostel. Hieronder groepsfoto’s met 
Gakul, Jordy, Ellen en Jeroen en van een gezamenlijk uitstapje naar CG tempel in 
Chitwan. 
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Hostel onderhoud 

Dit jaar is het onderhoud van het hostel afgerond. Alles is geschilderd, kapotte deuren 
en ramen zijn vervangen, nieuw muggengaas is aangebracht, het hekwerk is gemaakt 
en nog veel meer. De kinderen hebben goed geholpen! 

  

  
Bestuur in Nepal 

Drie jaar geleden zijn we met een officieel bestuur gestart in Nepal. Het bestuur 
vergadert nu regelmatig en doet verslag van de onderwerpen en actiepunten. We zijn 
erg blij met deze ontwikkeling. De doelstelling is om ze meer verantwoordelijkheden te 
geven aangaande budget hanteren en terugbetaling van de studie beurzen. Er is dit 
jaar door henzelf een ex-studenten commissie opgericht. Ze zijn o.a. begonnen met het 
inzamelen van geld in Nepal. 
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SLC 

Dit jaar heeft Asmita haar SEE (middelbare) diploma gehaald. Gefeliciteerd! 

          

Terugbetaling 

Het aantal studenten wat afgestudeerd is en dat begonnen is met het terug betalen van 
de studie beurs neemt gestaag toe. We hebben daarvoor een aparte rekening opgezet 
zodat we dit goed bij kunnen houden.  

 

Steun Oud-studenten 

Onze oud-studenten spelen een belangrijke rol binnen het Kiran Fonds: 

- Gakul (medische opleiding) heeft geholpen met het opzetten van de NGO.  

- Prakash (IT opleiding) komt maandelijks naar het hostel om de kinderen te helpen 
met leren omgaan met computers. 

  

- Binod (assistent veearts) komt maandelijks naar het hostel om de kinderen te 
trainen in omgang met dieren en de dieren op het hostel te controleren. 

- Juna werkt in het hostel in de Montessori school. Ze heeft dit jaar een Montessori 
leraren opleiding gedaan. Ze begeleidt dagelijks de kinderen ook met huiswerk. 

Voor de studenten die een baantje hebben is dit ook een mooie manier om een deel 
van hun studieschuld terug te betalen. 
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Kiran gemeenschapsruimte in Mauja 

Nu we de formele stichting in Nepal hebben opgezet, is er een wens van het bestuur 
om een ontmoetingsplek te hebben in Mauja. Een gemeenschapsruimte waar de STS 
studenten en moedergroepen samen kunnen komen voor activiteiten en besprekingen. 
We hebben een huis van Annemarie (bestuurslid in Nederland) opgeknapt kunnen om 
te gebruiken als kantoor en vergaderruimte 

     

Manaslu School en sportfaciliteiten  

Dit jaar hebben we geld gekregen van de Rotary in Haaksbergen/Neede om sport 
faciliteiten zoals volleybalveld, tafeltennis op te zetten in de Manaslu Boarding School. 
De ouders, leraren en studenten hebben geholpen met het opbouwen en is een grote 
openingsceremonie gehouden met een volleyball toernooi. 
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Art and Soul workshop: 

In augustus hebben Sunita en Srijana Gurung een workshop georganiseerd met hun 
Art & Soul project op het hostel en in de Manaslu Boarding school. Ze hebben met 
Jum, de leraren en de kinderen creatief geknutseld. Het was een groot succes!  

  

  

Bezoek uit Nederland 

Ook dit jaar hebben commissieleden Ellen en Jeroen, een bezoek gebracht aan het 
Shanit Villa hostel. Daarnaast hebben Jordy en Marcel, twee sponsoren uit Nederland 
het hostel en de Manaslu school bezocht. 
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Ellen, Jeroen, Jordy en Marcel hebben ook een bezoek gebracht aan Mauja. 

  

 

Volledige Steun Project (Full Support Program):  

 Er zijn door onze lokale staf in samenwerking met de moedergroepen 2 nieuwe 
kinderen geselecteerd en in het hostel opgenomen; Naisha en Dipson. De ouders 
van Naisha en Dipson zijn zeer arm en hebben niet genoeg geld om hun kind naar 
school te laten gaan. 

  

 Op het hostel zijn momenteel 4 Montessori klassen met een totaal van 40 kinderen. 
Hiervan worden 6 kinderen gesteund door het Kiran Fonds, overige kinderen komen 
van ouders uit de directe omgeving. Dit laatste is een goede inkomstenbron voor het 
hostel. 
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Korte Termijn Studiebeurs (Short Term Scholarship): 

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

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

 Alle kinderen met deze studiebeurs zijn dit jaar overgegaan naar de volgende klas of 
hebben hun eindexamen gehaald. Hieronder foto’s van studenten in Yampa Phant. 

  

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

 

Hoger Onderwijs Studiebeurs (Higher Education Scholarship): 

 
De volgende studenten worden momenteel gesteund met een Hoger Onderwijs 
Studiebeurs: 

• Prakash (IT/web programmeur) 

• Gakul (chirurg) 

• Shristi (management/ontwerper) 

• Sanam (tandarts) 

• Ritu (science +12, gezondheidszorg) 

• Srijana (science +12, landbouw) 

• Juna (Montessori training) 

• Asmita (science +12, gezondheidszorg) 

Status terugbetaling: Prakash en Juna betalen terug via hun salaris. Sinds oprichting 
student commissie zamelen zij 100NRP per maand in. 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). 
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Er zijn 2 studenten afgestudeerd dit jaar; Gakul (chirurg) en Prakash (web 
programmeur). Hieronder een collage over Gakul. 

  

Hieronder een collage over Prakash. 
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NEDERLAND 

 Dit jaar is Purnima Gurung (dochter van Jum en Annemarie) lid geworden van 
het bestuur. Ze vervangt Annemarie die tijdelijk in Zuid-Afrika werkt. 

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

 Elk jaar houden wij een Informatie bijeenkomst in de school ‘Op den Akker” in 
Haaksbergen. Ook dit jaar werd het weer goed bezocht en waren een leuke 
presentaties. 

 We hebben deelgenomen aan Nederlandse Federatie Nepal (NFN), een 
overkoepelende organisatie voor stichtingen die werkzaam zijn in Nepal. 

 Jeroen en Annemarie hebben deelgenomen aan een Spellingswedstrijd die 
georganiseerd was door Rotary Haaksbergen/Neede vanwege hun 25 jarig 
bestaan. Hiermee is geld ingezameld voor het Kiran Fonds waar onder andere 
de sportfaciliteiten op de Manaslu Boarding school zijn gebouwd. 
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 Financiële stand van zaken in 2018 
  

    
   Overige inkomsten: akties van scholen, verenigingen.  

 

In 2018 is € 44.343,47 ingezameld en is € 60.000,- naar Nepal overgeboekt.  
99% van alle inkomsten gaan rechtstreeks naar Nepal (1% is bankkosten,  
website, KvK). Eindsaldo bank 2018 is € 41.271,62. We hebben € 9,33 rente 
ontvangen. 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 te kunnen ondersteunen.  

     

 
 In 2018 is 8,3 miljoen roepies (ca. € 66.608,-) uitgegeven in Nepal. 
- 49% Volledige Steun Project (FSP) 
- 4% Korte Termijn Studiebeurs (STS)  
- 12% Hoger Onderwijs Studiebeurs (HES) 
- 14% Overig is training en zonnepanelen 
- 14% Hostel renovatie 
Kosten van de renovatie worden terugbetaald via een verlaging van de huur. 

 
 

  

In bank eind 
2017,  

€ 57.593,87 Sponsoren;  
€ 29.194,75 

Overig,  
€ 15.148,72 

Rente 
€ 9,33 

Inkomsten Nederland

FSP
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Salaris staff
7%
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Kinderen en studenten gesteund door het Kiran Fonds 

Hieronder een grafiek die de trend laat zien van het aantal kinderen die sinds 2004 
worden gesteund door de Kiran programma’s dankzij de giften van de sponsoren. 
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Plannen 2019 
 

 

Voor 2019 hebben we de volgende doelstellingen:  

 

Nepal 

• Verdere ontwikkeling NGO bestuur in Nepal door o.a. verantwoording budget en 
geldinzameling. 

• Opzetten Kiran gemeenschapsruimte en Montessori in Mauja. 

 

Nederland 

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

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

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

 

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

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

 PCBD Op Den Akker 
 Rotary Club Haaksbergen 
 Jordy en Marcel voor jullie bezoek 
 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 (coördinator STS in Arunkhola), Hari Prasad Gurung 
(voorzitter NGO), Gauy Maya Gurung (penningmeester NGO), Khasmiri Gurung, Sumiti 
Gurung, Binod Chhettri (bestuursleden NGO), Hari Chandra Adhikari (hoofd Manaslu 
school), Prakash Sunar (bestuurslid NGO, leraar ICT hostel), Bishal Thapa (STS 
coordinator in Yampa), Manita Thapa (schoonmaakster), Ram Prasad Bhatta (advisor), 
Gakul Bhatta voor alle hulp bij de registratie en leden van de studentencommissie. 

 
                 Namasté, 
                 Het Bestuur: Ellen, Annemarie, Mirjam, Yvonne, Jeroen, Hans, Purnima en Henk 

 

  


