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Wat doet het Kiran Fonds?
Het Kiran Fonds is opgericht om mensen in Nepal te steunen bij tegenslagen of
toekomstplannen. Kiran betekent “lichtstraal”. Dit fonds moet een “lichtstraal” zijn in hun
leven.
De stichting Kiran Fonds ziet onderwijs als een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling
van het land. Ontwikkeling begint niet met goederen, het begint met mens en onderwijs.
Onderzoeken in ontwikkelingslanden hebben aangetoond dat het investeren in onderwijs,
training en opleiding vaak productiever is dan het investeren in andere sectoren. Het
Kiran Fonds heeft een aantal projecten opgezet dat kinderen uit de armste gezinnen
ondersteunt bij het volgen van modern onderwijs. Dit verbetert hun kansen (en dat 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, gemeenteafgevaardigden en een lokale coördinator van het Kiran
Fonds. Het Kiran Fonds werkt in Nederland alleen 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 die nog niet
hebben, te sturen naar info@kiranfonds.nl
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Beste vrienden van het Kiran Fonds
Er is vorig jaar weer veel werk verzet door ons, natuurlijk met hulp van jullie steun. In
deze brief willen we een aantal hoogtepunten met jullie delen.
De hoogtepunten waren als volgt:
NEPAL
-

Bestuursleden Ellen en Jeroen zijn begin 2007 vier weken in Nepal geweest en hebben
de nieuwe staf ingewerkt en tezamen met hen richtlijnen en regels opgesteld voor de
kinderen en de staf. Daarnaast is er een start gemaakt met het verbeteren van faciliteiten
op de zorgboerderij in Yampa Phant. Deze zijn bekostigd door een aantal grote
inzamelingsacties in 2006 en met hulp van sponsoring door Wilde Ganzen en Impulis.
Bestuurslid Mirjam en haar vriend Chiel hebben vervolgens drie maanden in Nepal
doorgebracht om de verbouwingswerkzaamheden voort te zetten. Hierdoor zijn o.a. de
keuken, slaapzalen, studieruimte, douches en toiletten uitgebreid en verbeterd. Jum is
momenteel in Nepal bezig om de laatste hand hieraan te leggen.

-

Alle kinderen in het hostel zijn in april 2007 (nieuwe Nepali schooljaar) overgegaan naar
de volgende klas!

-

In diezelfde maand zijn het aantal kinderen voor het project Volledige Steun (hostel)
uitgebreid van 14 naar 16 kinderen.

-

Van de studenten met een studiebeurs voor de middelbare school zijn er vier van vijf
geslaagd. Drie daarvan zijn geselecteerd voor het Hoger Onderwijs Studiebeurs project
(zie hieronder)

-

Dit jaar zijn we officieel begonnen met het Hoger Onderwijs Studiebeurs project, dankzij
steun van Wilmink en Muijs Financiële Diensten. Getalenteerde studenten uit arme
gezinnen, die hun middelbare school succesvol hebben afgerond, krijgen middels een
studiebeurs kans om een HBO of Universitaire opleiding te volgen.
• In april zijn 2 meisjes gestart met de eenjarige opleiding Ecotoerisme. Beide zijn nu
klaar waarbij de één inmiddels een goede baan heeft gevonden in een
gerenommeerd hotel en de ander graag wil doorstuderen.
• In september zijn 3 net afgestudeerde middelbare scholieren in Mauja geselecteerd
en gestart met een lerarenopleiding. Deze studie duurt 2 jaar.
• Eind 2007 hebben we daarnaast een zeer getalenteerde Nepali jongeman kunnen
toezeggen een deel van zijn medicijnenstudie te sponsoren. Hij is inmiddels
begonnen aan zijn artsenopleiding in Kathmandu, die 5 jaar duurt.
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NEDERLAND
- In Nederland hebben we verschillende gastlessen gegeven op scholen, gekoppeld
aan sponsoracties; Bilthoven (de Werkplaats), Enschede (Prins Mauritsschool),
Haaksbergen (Theo Scholteschool).
- Wederom waren we vertegenwoordigt op de Meimarkt, het Watermolle festival en
de Kerstmarkt om sponsorgeld binnen te halen. De actie op de Kerstmarkt “Voor 1
euro naar Nepal” was zeer geslaagde. Veel mensen lieten zich, voor het goede
doel, vastleggen op een olifant of een bergtop. Tijdens de markten werden we ook
ondersteund door Mevr. Bax en Mevr. Doeve, die de opbrengst van hun
kaartverkoop aan ons schonken.
- Dhr. Muller heeft wederom geld ingezameld door, tijdens een aantal presentaties die
hij heeft gehouden over zijn reizen, te collecteren onder de aanwezigen.
- De politieke situatie in Nepal is dit jaar ook verbeterd. Er zijn net (11 april 2008)
verkiezingen gehouden en dit zal de democratie zeker ten goede komen.
- Een nieuwe kracht, Yvonne Ordelmans, is het bestuur komen
versterken. Zij is lerares Engels op de middelbare school “de
Werkplaats” in Bilthoven.

Voor 2008 hebben we de volgende plannen:
•

Evaluatie van onze huidige projecten.

•

Continuering van het professionaliseren van de organisatie in Nepal en in
Nederland.

•

Uitbreiding van het aantal sponsors.

•

Ontwikkeling van 5-jaren plan.

•

Aanpassen van de website.

•

Uitbreiding aantal kinderen volledige sponsoring met 4 extra kinderen.

•

Inventariseren opstarten studiebeurs project naar andere plaatsen.

Hierbij zouden we graag een beroep willen doen op mensen die met hand- en
spandiensten zouden willen helpen. Indien u hiervoor belangstelling hebt, neem gerust
contact met ons op. Voor op- en aanmerkingen houden wij ons ook aanbevolen.
Door middel van onze nieuwsbrieven en de sponsorbijeenkomst zullen we u ook het
komende jaar op de hoogte houden van onze ontwikkelingen in Nederland en Nepal.
Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur (Henk, Ellen, Mirjam, Yvonne, Jum, Annemarie, Jeroen)
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Stand van zaken in 2007
In 2007 is er bijna € 60.000 ingezameld (inclusief subsidie van Wilde Ganzen € 9.842 en
Impulsis € 12.425) en ca. € 32.500 uitgegeven, waarvan 97% rechtstreeks naar Nepal is
gegaan.
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Bedankt!
Tot slot willen we alle mensen bedanken voor hun bijdrage. Met name:
In Nederland:
• Alle individuele donoren
• St. Jorisschool, Nijmegen
• Dhr. Muller, Haaksbergen
• De Werkplaats, Bilthoven
• Wilmink en Muijs Financiële Diensten, Haaksbergen
• Prins Mauritsschool, Enschede
• Mevr. Bax en Mevr. Doeve
• Gemeente Haaksbergen Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
• Joost ter Doest
In Nepal:
Jum Gurung, Santoshi (hostel manager), Sumiti Gurung (mommy), Maya Nepali (kok),
Kamala Thapa (schoonmaakster), Udhaya Adhikari (leraar), Khim Gurung
(boerderijbeheerder), Om Kumari Gurung (Treasurer), 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), Ajeeb (adviseur), Nar
Amgai (adviseur), Renuka Gronert (vrijwilligster vanuit NL)

Alle kinderen en de staf van de zorgboerderij in Yampa Phant.
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