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Wat doet het Kiran Fonds? 
 
 

Stichting Kiran Fonds is opgericht in 2004 en heeft als doel om kinderen van 
kansarme gezinnen in Nepal te steunen bij het volgen van goed onderwijs. Kiran 
betekent “lichtstraal”. Dit fonds wil een “lichtstraal” betekenen 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 drie projecten opgezet: 
1) Volledige Steun; kinderen wonen in een hostel, ze 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. 
 

Het Kiran Fonds ondersteunt tevens projecten die bijdragen aan de ontwikkeling 
van een kind. Bijvoorbeeld door het opzetten van Montessorionderwijs of een mini-
boerderij voor landbouwlessen. Al deze projecten verbeteren de kansen van arme 
kinderen en die van hun naaste familie. Uiteindelijk zal dit leiden tot een betere 
ontwikkeling van de hele gemeenschap en van het land.  
Betrokkenen in Nepal zijn de lokale moedergroepen, gemeentelijke afgevaardigden 
en een lokale staf van het Kiran Fonds. We hebben zelfs een lokale NGO en 
bestuur sinds 2015. Het Kiran Fonds werkt in Nederland uitsluitend met vrijwilligers 
en daardoor wordt maximaal resultaat en rendement 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.  
Ook kunt u ons volgen op Facebook Kiran Fund en Instagram kiran_fund.  
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar info@kiranfonds.nl.  
 
Stortingen kunt u doen op rekeningnummer NL65 RABO 010.90.78.780. 

 
Het jaarverslag komt altijd uit in april/mei, omdat rond die tijd het nieuwe schooljaar 
in Nepal begint. We verzenden het dan aan al onze donateurs en onze staf in 
Nepal. 
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Beste vrienden van het Kiran Fonds, namasté! 
 

 

Hierbij het jaarverslag met een overzicht van alle projecten waar wij kinderen en 
studenten ondersteunen in Nepal en onze activiteiten in Nederland in het jaar 2021. 
Ondanks de Covid19-pandemie zijn veel donateurs ons trouw gebleven. Daar zijn 
we ontzettend dankbaar voor. We hebben daardoor onze steun voor alle 
onderwijsprojecten kunnen continueren. En we konden onze lokale staf hun salaris 
blijven doorbetalen. 

NEPAL 
COVID-19 
In 2021 werd Nepal ook nog steeds geraakt door verschillende besmettingsgolven 
van het coronavirus. De Nepalese overheid voerde richtlijnen in en ook dit jaar 
moesten de scholen, winkels en bedrijven tijdelijk dicht. Echter, mensen houden 
zich er niet altijd aan en vieren nog steeds festivals en bruiloften. Wel worden er 
mondkapjes “gebruikt” en is er een groot vaccinatie programma uitgerold, maar het 
is onduidelijk of mensen in afgelegen gebieden ook gevaccineerd zijn. Gelukkig zijn 
onze staf en de oudste kinderen allemaal gevaccineerd en hebben ze geen Corona 
opgelopen. Tijdens de lockdown van de school waren de Kiran kinderen thuis en 
hielpen in het huishouden, zoals te zien in de foto’s hieronder. 
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Een aantal scholen probeerden nog enige vorm van onderwijs te geven op locatie in 
kleine groepjes buiten zoals in Mauja (links) en in het hostel (rechts).  

   
Door financiële ondersteuning van sponsoren en het Kiran Fonds was voor de 
Manaslu school in 2020 een video systeem aangeschaft en kregen de kinderen 
onder andere in het Shanti Villa hostel toegang tot online les.  

   
Vanaf november werden de restricties opgeheven en konden de kinderen allemaal 
weer naar school.  
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Shanti Villa hostel in Yampa-phant 
Ramesh 
Aan het begin van het schooljaar, op 9 mei 2021, vond er een verschrikkelijk 
ongeval plaats. Ramesh, één van de kinderen uit het hostel, verdronk in de rivier 
tijdens een reddingsactie van kleine kinderen uit zijn dorp. Ramesh was bij zijn 
ouders en zag kleine kinderen die aan het spelen waren in de rivier in de problemen 
raken. Hij redde ze, maar verdronk hierbij zelf. Een dramatische gebeurtenis die 
veel verdriet gaf voor zijn familie, de staf en kinderen van het hostel. We hebben in 
die tijd veel contact gehad met Santoshi en Hari (hoofd van de school) om de 
familie en onze staf bij te staan. We zullen Ramesh altijd blijven herinneren 
vanwege zijn energie, gulle lach en behulpzaamheid.  
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Ramesh wordt hierboven herdacht op het hostel op zijn verjaardag op 21 
december. 
 
Er werd een actie gestart om het gezin te helpen aangezien Ramesh een slimme 
jongen was die naar verwachting het gezin later zou onderhouden. Zijn moeder is 
blind en verlamd en zit in een rolstoel. Zijn vader en broer hebben beide problemen 
met een been en kunnen niet volledig werken. Ze zijn daardoor zeer arm en hebben 
een schamel huisje op de grond van de lokale overheidsschool. 
 

   
 
Door de hulpactie is er genoeg geld opgehaald om een huis voor het gezin te 
bouwen. De lokale overheid heeft grond geschonken en er is kort geleden 
begonnen met de bouw met hulp van de lokale bevolking. Het duurde even voordat 
we konden beginnen vanwege corona en de lange procedure om de grond te 
krijgen. Hierbij danken we Hari, het hoofd van de Manaslu school, en Santoshi voor 
de hulp bij het organiseren van de bouw van het huis. 
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Volledige Steun Project (Full Support Program, FSP):  
 
Door de Corona pandemie zijn er 2 nieuwe kinderen halverwege het schooljaar  
door de moedergroep en onze staf geselecteerd: Dhan Prasad en Priti Sunar.  
 
Dhan komt uit een gezin met 6 kinderen. Zijn oudste zus heeft een slechte mentale 
en fysieke conditie. Zijn familie heeft geen eigen land en ze zijn zeer arm. Als ze 
kunnen, werken ze op het land van anderen om wat geld te verdienen. Ze kunnen 
hun kinderen echter niet naar school laten gaan vanwege hun armoede.  
 
Priti komt uit een gezin met 9 kinderen. Haar moeder is bij haar geboorte 
overleden. Haar vader heeft geen land en werkt ook voor andere mensen en 
verdient daarmee een klein beetje geld. Vanwege de armoede kan haar vader Priti 
niet naar school laten gaan en is ze gekozen door de moedergroep voor het FSP 
programma. 
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Momenteel zitten er 22 kinderen in het hostel. Hieronder wat mooie groepsfoto’s. 

 

 
Dit jaar heeft niemand van onze studenten uit het FSP programma examen 
hoeven doen. 
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Montessori  
Op het hostel zijn 4 Montessoriklassen met een totaal van 50 kinderen.  
Hiervan worden 3 kinderen gesteund door het Kiran Fonds, de overige kinderen 
komen van ouders uit de directe omgeving en betalen een eigen bijdrage. Dit laatste 
is een welkome inkomstenbron voor het hostel. Hieronder een foto van deze 
kinderen tijdens het Holi festival. 

 
Festivals 
Holi is een kleurrijk festival waarbij de lente, liefde en nieuw leven wordt gevierd. 
Tijdens dit festival wordt er met kleurpoeder gegooid, gedanst en gezongen.   
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Hieronder en op de volgende pagina foto’s van het Teej festival. Hierbij wordt de 
komst van de monsoon gevierd.  
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Raki festival is een Hindu festival dat wordt gevierd in augustus. Tijdens dit festival 
wordt de band tussen broer en zus bevestigd. Ze wisselen kralen en armbandjes uit 
en geven elkaar snoepjes en kaartjes. In het hostel doen ze dat tussen de kinderen 
die aan elkaar gekoppeld zijn; dat is altijd een koppel van een oudere en jongere 
student. 
 

     
 

Kerstmis 
Ook in het Shanti Villa hostel komt elk jaar de kerstman langs! 
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PATEDEGA 
Het moestuinproject PATEDEGA in Gerard’s Garden is nog altijd geslaagd als 
leertuin en goed voor de nodige vitamines, want de kinderen op het hostel eten van 
de oogst. Het hostel heeft naast vee, ook honden en katten. Hieronder wat foto’s 
waarbij goed te zien is dat de kinderen meehelpen. 
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Uitje 
De staf van het hostel had een uitje georganiseerd naar de rivier met een picknick. 
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Korte Termijn Studiebeurs (Short Term Scholarship, STS): 

• In totaal zijn er 40 studenten die door dit programma worden gesteund: 30 in 
Mauja en 10 in YampaPhant. In Arunkhola zijn we in 2019 gestopt. 

• Onze coördinatoren zijn: Om Kumari (Mauja), Bishal Thapa (Yampa),  

• 6 studenten in Arunkhola, 4 in YampaPhant en 8 in Mauja hebben met deze 
studiebeurs hun eindexamen gehaald.  

Hieronder een foto van de 8 STS studenten in Mauja die hun examen hebben 
gehaald en onze coördinator Om Kumari. 

 
 
De jonge STS studenten deden mee aan een dans competitie in Mauja. 
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Hoger Onderwijs Studiebeurs (Higher Education Scholarship, HES): 

De HES-studenten krijgen een studiebeurs in de vorm van een renteloze lening.  
Hierbij moet 25% van de kosten door ouders/familie meebetaald worden.  
We ontvangen ‘terugbetalingen’ van oud-studenten die een baan hebben.  
Deze terugbetalingen gaan naar een aparte rekening. 

Sinds de oprichting van de oud-studentencommissie in 2018 verloopt het 
terugbetalingssysteem beter. Tevens zamelen zij geld in als een bijdrage voor de 
activiteiten van het Kiran Fonds in Nepal.  

De volgende studenten worden momenteel gesteund, waarbij +12 een verlenging 
van het middelbare onderwijs betekent en dat is voor bijna elke vervolgstudie 
wenselijk: 

Sanam Gurung; Zij is klaar en nu officieel tandarts. Gefeliciteerd met deze 
prachtige prestatie!. 
Prakash Sunar; Hij doet een Masters in IT in Japan. Hij is in februari 2021 
gestart met het 1ste jaar. 
Ritu Thapa; Zij doet een studie IT engineering en zit nu in het  2de jaar. 
Asmita Bastola;Zij heeft +12 science afgerond en is gestart met vervolgstudie 
voor chemisch laborante. 
Srijana Sapkota; Zij heeft de +12 lerarenopleiding afgerond. 
Dipesh Nepali;Hij heeft de +12 lerarenopleiding afgerond. 
Yamuna Thapa; Zij heeft de +12 science afgerond en doet een vervolgstudie 
bank management. 
Susmita Magar; Zij zit in het laatste jaar van de +12 lerarenopleiding. 
Kashi Ram Pariyar; Hij zit in het laatste jaar van de +12 Managementopleiding. 

Hierna meer informatie over twee studenten die een vervolgstudie starten. 
Yamuna heeft haar +12 science afgerond. Ze gaat nu Bank Management studeren 
in Kathmandu voor 4 jaar. Hieronder wat mooie foto’s van haar toen ze bij het 
hostel kwam en nu ze haar schooldiploma heeft en de vervolgopleiding doet. 
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Asmita is begin 2021 geslaagd voor +12 science en is gestart met een 4 jarige 
vervolgstudie chemisch laborant en microbiologie in Pokhara. 

 
Oud-Kiran Studenten 

Onze oud-studenten doen het goed en de meesten zijn nog steeds nauw betrokken 
bij het Kiran Fonds. Sinds enkele jaren houdt een oud-studentencommissie zich 
bezig met de terugbetaling van de studiebeurzen en ze onderhoudt zelf de 
communicatie onderling en met het lokale bestuur. 

Hierbij een aantal voorbeelden van oud-studenten: 

- Gakul (arts, chirurg) volgt momenteel een opleiding tot chirurgisch specialist in 
oncologie in Engeland. Hij is adviseur voor het bestuur. 

- Binod (assistent veearts) komt regelmatig op het hostel om de kinderen te 
trainen in omgang met dieren en controleert de veestapel en de huisdieren op 
het hostel. Hij is bestuurslid oud-studentencommissie en algemeen bestuurslid 

- Santoshi Nepali (lerares) werkt nu bij de Montessori school op het hostel. 

- Rama (verpleegster) werkt in een ziekenhuis in Pokhara. 

- Prakash (IT) heeft een studiebeurs gekregen om in Japan te gaan studeren. Hij 
is bestuurslid oud-studentencommissie en algemeen bestuurslid. 

- Sharmila (lerares) werkt als Montessorilerares in Mauja. Zij is ook bestuurslid. 

 

Hierna volgen brieven van oud-studenten Sarmila Pariyar en Santoshi Nepali. 
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Namaste Everyone , 
A warm good greeting to you all from my inner core of my heart. As we believe that 
mothers are the world best gifts but you all the founders hostel members are the best 
gifts our parents only gave use the birth but you are our god parents without your 
efforts we aren't able to think about our life . 
  Me as long term scholarship students. I was born on the poor family from a small 
village called Mauja. There was very critical problems. But with the help of society 
group and you all. I am able to get the education in Yampa ( Manaslu Shanti Villa 
Hostel). My hostel life was very good after we get Santoshi Gurung (As hostel 
Manager) Sumiti Gurung ( as Hostel mummy)  Maya Nepali  ( cook) Ritu Nepali ( 
Cleaner). I had a very good studies, food, clothing and so on. The staffs were very 
loving and caring. I never felt that I am away from my family. The staffs never let us 
to feel we are alone. 
 I passed my childhood and teen age at my hostel .Then I passed my SLC from 
Manaslu Boarding School. After passed SLC I got a huge opportunity to help Kiran 
fund as the staff. I started teaching in MSV Montessori Home as a teacher along with 
this, I even cleared Montessori Training from Pokhara Montessori Training Center in ( 
CTVT). Along with job, I even joined my collage with the faculty of education. Even I 
worked as hostel mummy after Sumiti Gurung. But on the half year I got married. I 
started new life , My life was very difficult after leaving the hostel. I faced many 
problems.  
Even I had a badly. I struggle a lot 
after my baby for 6 months. 
After all the struggle I got job in 
Shree Himalaya Ma. School with 
the help ,support from Kiran fond, 
Om Kumari, Santoshi and the 
entire team. I am very lucky 
because I have got a lots of help 
from you all. I work for my best in 
Shree Himalaya Ma .VI. School. It 
has been 6 year since I am working 
in Himalaya School as Montessori 
teacher. I am happy for my 
teaching. Now I am preparing form 
my teaching license through which I 
can get fixed job. 
This all credit to my success goes 
to you all. I want to thank you all for 
your supports. 
 
Thank you 
Sarmila Pariyar 
 
 
Namaste  
I am Santoshi Nepali .In 2008 AD I came in Manalsu Shanti Villa hostel and joined 
my big family the Kiran  funds. I  was only 8 years then I started my schooling from 
grade 2 in Manaslu English Boarding school. My mother started her job as a cook in 
this hostel from the same year. I took my S.L.C exam in the year 2012 AD. During 
these 9 years of stay I was known as the most energetic children in the hostel. All of 
the hostel family love me. Then after my S.L.C. I studied at Chitwan taking sub 
electrical subject. At first it was bit difficult to stay like that but time pass away and I  
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gratuded  from that college and began to work as an electrical boy 
in Avinash Hatchary in Beldhia, Nawalparasi.I worked there for 
nearly 1.5years and left.  
After that I again start to learn driving and then worked as a driver 
helper for nearly 2 years. Now Currently I am teaching in M.S.V 
Montesori Home as well as trying to make driving license. 
I got new family the Kiran Fonds. I am always grateful for the 
support and love .I will always stay connected to the family and 
help for the up liftmen of the ,fund directly or indirectly. Thank you 
for the wonderful rays of education in my life. I have been able to 
write this experience only because of u all. I hope to get the same 
love and support through out my life. 

 
Regads 
Thank you 
Santoshi Nepali 

 
 

Bestuur in Nepal 

Het gaat goed met het Kiran bestuur in Nepal. Het bestuur vergadert regelmatig en 
houdt ons op de hoogte. We hebben ze ook in 2021 weer een vast jaarbudget 
gegeven. Voorlopig blijven ze de uitgaven verantwoorden aan het Nederlandse 
bestuur, maar ze worden gestimuleerd beslissingen te nemen over waar te 
investeren, te bezuinigen en hoe ze zelf meer geld kunnen inzamelen. Geld 
inzamelen gebeurt lokaal via de studentengroep en door het stimuleren van de 
terugbetaling van de studenten die ondertussen een baan hebben. Het bestuur 
heeft de opdracht zeer goed volbracht en is opnieuw binnen het afgesproken budget 
gebleven in 2021! 

Montessoriklassen in Mauja 

Op verzoek van Sharmila, één van onze oud-studenten die Montessori-lerares en 
bestuurslid is, zijn we begonnen geld in te zamelen voor het opzetten van een 
aantal Montessoriklassen in Mauja. Hiervoor hebben we gezamenlijk een 
sponsorverzoek ingediend bij Wilde Ganzen en deze is in 2021 toegewezen. 

Hieronder Sarmila met enkele STS studenten tijdens een danswedstrijd in Mauja..  
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Nederland 

 

Bezoek 

Vanwege de corona pandemie was er geen bezoek van ons vanuit Nederland naar 
Nepal mogelijk.  

Sponsor acties 

Op het Assink, middelbare school in Haaksbergen, hebben ze een prachtige 
sponsorloop voor het Kiran Fonds gehouden en die heeft 5.000 euro opgebracht! 

    
 

Wilde Ganzen 

In 2020 hebben we met succes een sponsoraanvraag gedaan bij de organisatie 
Wilde Ganzen. Doel van het project, dat door de staf in Nepal werd bepaald, is om 
de Montesorri school in Mauja te voorzien van schoolmateriaal, nieuwe toiletten, 
speelruimte en een training voor nieuwe docenten.  

 
Dit jaar hebben we het geld (bijna 4.000 euro) van Wilde Ganzen ontvangen en ze 
zijn in januari 2022 begonnen met het project in Nepal.  

We hebben ook meegedaan aan een andere actie van Wilde Ganzen: de grootste 
mislukking. We hebben een mooie presentatie gemaakt van onze lessen uit het 
Higher Education Scholarship project en kregen daarmee derde prijs ter waarde 
van 5.000 euro! Prachtige presentatie gedaan door Yvonne en hierboven toont ze 
samen met Hans de prijs. 
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Financiële overzicht 
 
 
Het jaar 2021 was financieel gezien een goed jaar voor het Kiran Fonds ondanks 
de Corona pandemie. Er is €43.311,60 binnengekomen uit sponsorgelden en 
acties. Er is €44.236,04 overgemaakt naar Nepal waarvan ongeveer  €4.500 euro 
van Wilde Ganzen voor het project dat het team gaat uitvoeren in 2022.  
 

 
 
Het eindsaldo in 2020 was €49.153,44 en in 2021 is €37.392,00 ingezameld van 
individuele sponsoren en acties (scholen, sportvereniging e.d.), zonder het geld van 
Wilde Ganzen. 99% van alle inkomsten gaat rechtstreeks naar Nepal, 1% is 
overhead (bank, website, KvK etc.). We hebben een vrij grote buffer om bij 
tegenvallende giften in een bepaald jaar de kinderen tenminste nog een heel 
schooljaar te kunnen ondersteunen. 
 
Dit jaar hebben we opnieuw het bestuur in Nepal een vast budget gegeven van 
€40.000,- Op basis van ontvangen rekeningen is dit bedrag gedurende het jaar in 
delen naar Nepal overgeboekt. Ze hebben zich keurig aan het budget gehouden 
met minder uitgaven dan voorgaande jaren o.a. door lagere schoollasten vanwege 
lockdown. Daarnaast is er 885.000 roepies oftewel ongeveer € 6.500,- in Nepal 
terugbetaald door de oud-studenten ter aflossing van hun studieschuld. Dit is goed 
nieuws voor de groeiende verantwoordelijkheden van het lokale bestuur en de 
toekomst voor het Kiran Fonds! Dit geld wordt gebruikt om nog meer arme kinderen 
naar school te laten gaan en te laten studeren voor een betere toekomst. 
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Verdelingspercentage per kostenpost en project in Nepal. 
 

 

 Kinderen en studenten gesteund door het Kiran Fonds 
 
Hieronder een grafiek die de trend laat zien van het aantal kinderen dat sinds 
2004 worden gesteund per programma dankzij de giften van de sponsoren. 
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Plannen 2022 
 

 

Voor 2022 hebben we de volgende doelstellingen:  

 

Nepal 

• Uitbreiden Montessoriklassen in Mauja. 

• Wilde Ganzen-project uitvoeren. 

• Huis voor de familie van Ramesh bouwen. 

 
Nederland 

• Geld binnenhalen met acties op scholen, clubs e.d.  
Indien jullie ideeën hebben, of bereidwillig zijn om te helpen, houden wij ons 
aanbevolen. 

• NGO 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 graag op de hoogte via de website, en volg ons op Facebook en 
Instagram.  
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BEDANKT! 
 
 
Hierbij willen we alle mensen bedanken voor hun bijdrage. Met name: 
 
In Nederland: 

• ALLE INDIVIDUELE SPONSOREN BEDANKT dat jullie ons trouw zijn 
gebleven in 2021 ondanks de coronapandemie!! 

• School Het Assink in Haaksbergen voor de sponsorloop actie. 
• Christina Hiltscher voor de sponsor actie voor Ramesh’ familie. 

 
 

In Nepal: 
Jum Gurung (oprichter, adviseur), Santoshi Gurung (hostel manager, bestuurslid 
NGO), Om Kumari Gurung (scholarship manager Mauja, bestuurslid NGO), Sumiti 
Gurung (secretaris NGO), Hasila Gurung (bestuurslid NGO), Maya Nepali (kok), 
Shova Gurung (mommy), Hari Prasad Gurung (voorzitter NGO), Khasmiri Gurung, 
Binod Chhettri (bestuursleden NGO), Hari Chandra Adhikari (hoofd Manaslu school), 
Prakash Sunar (bestuurslid NGO), Sarmila Pariyar (bestuurslid NGO, Montessori 
lerares Mauja) Bishal Thapa (STS coordinator in Yampa), Manita Thapa 
(schoonmaakster), Ram Prasad Bhatta (adviseur), Gakul Bhatta (adviseur) en alle 
leden van de oud-studenten commissie. 

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

 

 


