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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 ontwikkeling van het land.
Ontwikkeling begint niet met goederen, het begint met mensen en hun 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 project opgezet dat
kinderen uit de armste gezinnen ondersteunt bij het volgen van modern onderwijs. Dit verbetert hun
kansen voor de toekomst en dat van hun naaste familie en zal uiteindelijk leiden tot een betere
ontwikkeling van hun gemeenschap en het land. Betrokken zijn de lokale Moedergroepen,
gemeenteafgevaardigden en een lokale coördinator van het Kiran Fonds. Het Kiran Fonds werkt
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
1. Het oude ABN-AMRO rekeningnummer is niet meer in gebruik. U kunt uw geld nu alleen nog
overmaken op Rabobankrekening 10.90.78.780 t.n.v. Kiran Fonds te Haaksbergen
2. Om geld te besparen zouden wij graag de nieuwsbrieven via mail willen versturen. Daarom willen
wij u verzoeken uw e-mailadres, indien wij die nog niet hebben, te sturen naar info@kiranfonds.nl
1e Kwartaal: januari-maart
Het eerste kwartaal van 2005 stond in het teken van veel positieve ontwikkelingen voor het Kiran
Fonds. We hebben de taken in het bestuur formeel verdeeld en onze werkwijze en doelstellingen
vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Vervolgens zijn de statuten opgesteld, in samenwerking
met notaris Nysingh in Zutphen, die hier kosteloos haar medewerking aan heeft verleend. Het
bestuur heeft vervolgens een actie- en communicatieplan voor 2005 gemaakt. Dit alles om meer
structuur te geven en de stichting te professionaliseren.
In februari zijn we naar de Nederlandse Nepaldag te Amstelveen geweest om daar informatie te
verzamelen over andere stichtingen in Nederland die werkzaam zijn in Nepal.
In maart is het eerste jaarverslag uitgebracht met daarin de balans en de resultaten van 2004. Tevens
is besloten het aantal kinderen in het EFG project met 3 uit te breiden. Samen met de lokale
moedergroep zijn vervolgens Sharmilla, Rama en Puran geselecteerd.
2e Kwartaal: april-juni
Het schooljaar in Nepal begint altijd in april. De 3 nieuwe kinderen zijn aan de groep in het hostel
toegevoegd. Vanaf dat moment ondersteunt het Kiran Fonds dus 11 kinderen met onderwijs en
opvang in het hostel.
Ook zijn dan de resultaten van de andere kinderen
over het afgelopen jaar bekend. De kinderen doen het
uitstekend. Twee (Sanam & Krishna) zijn zelfs zo
goed dat ze een klas over mogen slaan.
Het bestuur in Nederland werkt dit kwartaal vooral
aan het verbeteren van alle promotie en
communicatie materialen. Er wordt o.a. een nieuwe
brochure, een film op DVD en een presentatie
voorop de computer gemaakt.
Hostel in Yampha, Nepal
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Daarnaast heeft de website www.kiranfonds.nl een nieuwe uitstraling gekregen (in het Nederlands
en Engels!). De nieuwe promotie materialen worden o.a. gebruikt bij een stand op de Meimarkt in
Haaksbergen.
3e Kwartaal: juli-september
In juli is een nieuwsbrief gemaakt en rondgestuurd. Ook is begonnen met het maken van sieraden
van Nepali kralen om te verkopen voor het Kiran Fonds.
In dezelfde maand komen twee Nederlandse vrijwilligsters (Marloes en Kim) terug uit Nepal. Ze
zijn daar 3 maanden geweest om het project te ondersteunen. Ze hebben geholpen op het hostel en
de school. Tevens hebben ze het geboortedorp van de kinderen bezocht. Naar aanleiding hiervan
hebben ze een verslag geschreven met aanbevelingen.
In augustus is Jum Gurung naar Nepal gegaan om het project te bezoeken. Ook hij heeft een
overzicht gemaakt van zijn bevindingen en van mogelijke verbeterpunten. De kinderen doen het
allemaal erg goed en ook de staf is tevreden. Er zijn met name verbetering mogelijk in de
organisatie ten aanzien van het helpen van de ouders op het land. Daarnaast moet er kritisch
gekeken worden naar de inkoop van goederen die nodig zijn in het hostel. Jum heeft hier met de
desbetreffende verantwoordelijke personen afspraken over gemaakt. Jum heeft daarnaast onderzoek
gedaan in het dorp Mauja naar het opstarten van een studiebeurs programma voor oudere kinderen.
Veel kinderen verlaten in de hogere klassen de school vanwege geldgebrek (men moet meer
schoolgeld betalen in de hogere klassen). Het Kiran Fonds wil uitzoeken hoe we deze kinderen
kunnen helpen zodat ze toch hun middelbare school af kunnen maken. Het idee van een studiebeurs
wordt enthousiast ontvangen en daar gaat het bestuur in NL dus mee aan de slag.
In september staat een deel van het bestuur een paar dagen in het provinciehuis van Brabant om het
Kiran Fonds te presenteren. Medewerkers van de provincie kunnen het bedrag van hun kerstpakket
doneren aan een goed doel en het Kiran Fonds is hier één van.
4e Kwartaal: oktober-december
Om meer bekendheid te creëren in de omgeving van Haaksbergen wordt de publiciteit gezocht. Jum en
Mirjam hebben een interview op de lokale radio en er staan 2 artikelen in de krant.
Mirjam Groten, onze secretaris, gaat in november
naar Nepal om het project te bezoeken. Ze is erg
onder de indruk van de toewijding van de staf in het
hostel en geniet volop van de enthousiaste kinderen,
die als een groot gezin gezamenlijk in het hostel
wonen. Daarnaast bespreekt ze lopende zaken met
de staf, bezoekt ze de school en krijgt ze inzicht in
alle financiën. Ook heeft ze de ouders van de
kinderen opgezocht in het dorp Mauja. De ouders
zijn enorm blij en dankbaar met de steun die hun
kinderen krijgen van het Kiran Fonds.
De ‘Kiran’ kinderen

In december is de jaarlijkse informatie bijeenkomst gehouden. De opkomst (ruim 50 volwassenen en 20
kinderen) is groter dan verwacht. Er zijn veel enthousiaste reacties en diverse mensen hebben zich als
nieuwe sponsor aangemeld. Midden december geven Jum, Henk (voorzitter) en zijn vrouw Mariëlle een
gastles op de lagere school Op den Akker in Haaksbergen. De kinderen van de klassen 5 t/m 8 krijgen
hierbij informatie over Nepal en het Kiran Fonds waarbij ze tekeningen maken voor de kinderen in
Nepal. Vlak voor Kerst staat het bestuur met een stand op de Kerstmarkt in Haaksbergen. Daarbij
worden mensen geïnformeerd en € 205 opgehaald door o.a. sieraden te verkopen.
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Eind december kregen we het fantastische bericht dat de stichting € 3.600 van de Provincie Brabant
krijgt i.v.m. de kerstpakket actie.
Conclusie
Het afgelopen jaar is er veel bereikt. We zijn professioneler gaan werken o.a. door het vastleggen
van de statuten en een duidelijke taakverdeling. Het bestuur werkt goed samen en iedereen is erg
enthousiast en positief over de voortgang. Door onze bezoeken aan het project in Nepal krijgen we
een sterkere band met de betrokkenen, zien we de resultaten en kunnen verbeteringen bespreken. Er
is flink aan de weg getimmerd door communicatie en reclame naar buiten toe, waardoor er meer
sponsorgeld is binnengekomen dan in 2004. Voor 2006 wacht ons de uitdaging deze vooruitgang
vast te houden en de band met de organisatie in Nepal nog sterker te maken. Tot slot zijn we erg blij
dat het zo goed gaat met de kinderen die we ondersteunen en te merken dat de ouders ontzettend
dankbaar zijn voor de steun. Dit geeft ons nog meer reden om ons in 2006 weer voor de volle 100%
in te zetten.
Balans 2005
Uitgaven 2005 (€)

Inkomsten 2005 (€)
2.850

424

4.403

126 350 11

2.920

7.720

6.291

In kas januari 2005

Volledige sponsoring

Donaties

Overige inkomsten

kosten kinderen
bankkosten
diversen

salaris coordinator
communicatiemiddelen

In 2005 is er bijna € 15.000 ingezameld en ca. € 7.200 uitgegeven, waarvan 93% rechtstreeks naar
Nepal is gegaan. Overige inkomsten betreft voornamelijk de inkomsten van de kerstpakket actie bij
de Provincie Noord Brabant (zie uitleg 4e kwartaal). Communicatiemiddelen betreft kosten voor de
brochure, internetsite etc.
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Kiran kinderen in 2005
Naam kind

Geslacht Leeftijd

Algemene familie details

Sanam Gurung

Meisje

10

Dil Maya Acharya

Meisje

8

Prakash B.K.

Jongen

8

Ganesh Gurung

Jongen

8

Shristi Gurung

Meisje

7

Bishal Baniya

Jongen

7

Krishna Paudel

Jongen

11

Sharmilla Pariyar

Meisje

8

Sanam's moeder heeft het gezin verlaten en haar vader kan niet
voor haar zorgen. Sanam zat in klas 1 en deed het uitstekend. Zij
had in het eindexamen de hoogste resultaten van de klas en ook de
beste score van alle studenten op de Manaslu school. Zij behaalde
93.44% van de totale score in het laatste examen. Dit levert haar
een plek op in klas 3. Hiermee slaat ze klas 2 over!
Dil Maya’s vader is zeer slechtziend. Hij werkt wel, maar heeft een
zeer laag inkomen. Dil Maya is goed in haar studie. In de 1e
termijn was zij 14de in haar klas, maar in de 2e en 3e termijn werd
ze eerste. Zij kreeg een puntentotaal van 90.45%. Door haar inzet
en goede resultaten, slaat ze klas 1 over en is toegelaten tot klas 2.
Prakash's vader is in december 2004 overleden. Zijn moeder is
nauwelijks in staat om het gezin te onderhouden. Prakash is een
goede student, hij behaalde 86.17% in de 1e klas. Hij werd de op
twee na beste van de klas. Hij is getalenteerd en heeft een goede
discipline. Hierdoor is hij, voor volgend jaar, geplaatst in klas 3.
Ganesh’ vader loopt mank, kan daardoor niet veel werken en
zodoende heeft de familie weinig inkomen. Ganesh presteert
redelijk tot goed. In het laatste semester behaalde hij 76.86% score.
Zijn ontwikkeling is een beetje langzamer dan die van de andere
kinderen. Hij klom van positie 19, via de 8ste naar de 5de plek in
zijn klas. Hij is nog vrij jong en komt nu in klas 2.
Shristi komt uit een erg arm gezin. Ze is een erg actief meisje. Zij
is goed in het studeren, zingen en dansen. Zij is de jongste student
van alle Kiran kinderen. In het eerste trimester was zij 13e v/d klas.
Tijdens het tweede trimester werd ze 3de en bij de laatste eindigde
ze als eerste. Totaal had ze 87.61 punten van de 100.
Bishal is een jongen van 7 jaar. Zijn moeder is overleden en z'n
vader moet hard werken om z'n gezin te onderhouden. Bishal doet
het ook goed. Hij heeft de basis in Engelse school en behaalde
daardoor 85.45% van de totale score. Hij belandt hierdoor in klas 2
zodat hij klas 1 overslaat.
Krishna heeft alleen een vader, die hem op jonge leeftijd heeft
verstoten. Krishna is op de zorgboerderij in Yampa sinds augustus
2003 en doet het goed op school. Hij behaalde bij zijn examen
72.87 punten van de 100. Zijn wil om te studeren en goed te
oefenen levert hem een plek op in klas 3.
Sharmilla is een recent geselecteerde student van het EFG project.

Rama Devi Sapkot

Meisje
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Rama is een recent geselecteerde student van het EFG project.

Puran Gurung

Jongen

9

Puran is een recent geselecteerde student van het EFG project.

Binod Baniya

Jongen

12

Binod heeft basis in Engelse school en heeft het goed gedaan. In
het eerste examen is hij gezakt voor 1 onderwerp. Tijdens het 2e
trimester heeft hij een inhaalslag gemaakt en is 8ste van de klas
geworden. In het laatste trimester is hij als 6de geëindigd met een
totaalscore van 62.13. Hij is de oudste van alle kinderen. Door het
harde studeren heeft hij nu recht op een plek in klas 5.
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Artikel uit Tubantia november 2005

“Haaksbergs geld komt goed terecht in Nepal”

Het gaat goed met de Nepalese kinderen, financieel geadopteerd door het Haaksbergse Kiran Fonds.
Met die blijde boodschap kwam vrijwilligster Mirjam Groten van het fonds onlangs terug in Twente.
Zondag doet ze verslag van haar reis aan donateurs en andere belangstellenden.
De Enschedese Groten, in het dagelijkse leven trademarketeer bij Grolsch, ging op eigen kosten naar Nepal.
Ze bezocht de boerderij, waar de elf adoptiekinderen wonen en sprak met hen. Het gaat om kinderen van zes
tot en met twaalf jaar, waarvoor Haaksbergse donateurs een euro per kind per dag betalen. Daarvoor gaan de
kinderen naar school. Maar ze krijgen ook kost en inwoning. De kinderen zijn afkomstig uit bergdorpen waar
bittere armoede heerst. “De meesten zouden, zonder hulp va het Kiran Fonds niet naar school gaan” verteld
Groten die een beetje Nepali spreekt. Ze werkte eerder een half jaar als vrijwilligster in Nepal. Groten is nu
bestuurslid van het Kiran Fonds wat is opgericht door Jum Gurung:een Haaksbergenaar met Nepalese
wortels. Gurung komt zelf ook uit een arm bergdorp, maar slaagde er dankzij de financiële hulp van anderen
in om zich te scholen en te ontwikkelen. Dat voorrecht gunt hij ook zijn jonge landgenoten en dat is de reden
dat hij het Kiran Fonds oprichtte. We zijn begonnen met negen vaste donateurs en dat zijn er inmiddels
twaalf. Daarnaast kennen we inmiddels tientallen mensen die ons sinds dit jaar met een jaarlijks bedrag
ondersteunen.
Op de informatiebijeenkomst, aanstaande zondag in basisschool Op den Akker, laat Mirjam Groten foto’s
zien van haar reis en vertelt ze hoe het met de kinderen gaat. Het mooie van ons fonds is dat er geen
overhead kosten zijn. De donateurgelden gaan rechtstreeks naar de boerderij waar de kinderen wonen. Ze
worden tot hun zestiende jaar onderhouden door ons en moeten als ze werk hebben, vijftig procent van het
geld betalen. Daarvan adopteren wij dan weer nieuwe kinderen.
De bijeenkomst in Op den Akker begint om 15.00 uur. Entree is vrij.
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Artikel uit Haaksbergse Koerier november 2005

“Een beter perspectief voor Nepalese kinderen”
Haaksbergen. Het Kiran Fonds is een Haaksbergse stichting die kansarme kinderen in Nepal
ondersteunt bij het volgen van goed onderwijs. Het bestuur van het Kiran Fonds bestaat uit zes
vrijwilligers die allemaal afkomstig zijn uit Haaksbergen. Op zondag 18 december staan ze op de
Haaksbergse kerstmarkt.
Ze hebben allen een ruime tijd in Nepal gewoond en gewerkt en weten uit ervaring dat onderwijs van
cruciaal belang is voor de ontwikkeling van het land. Het Kiran Fonds werkt in nauwe samenwerking met de
lokale bevolking van Mauja, een bergdorpje in de bergen van Nepal. Deze samenwerking is van wezenlijk
belang om het project goed te laten verlopen.
Het Kiran Fonds ondersteunt inmiddels elf kinderen. De organisatie wil graag meer kinderen helpen en daar
is geld voor nodig.
Het Kiran Fonds ziet onderwijs als cruciaal onderdeel bij de ontwikkeling van een land. Ontwikkeling begint
namelijk niet met goederen maar met de mensen en hun opleiding. De roots van de stichting liggen bij Jum
Gurung. Hij heeft zelf ondervonden hoe belangrijk goede opleiding is. Met steun van buitenaf heeft hij een
agrarische opleiding in Nepal en Engeland kunnen volgen. Gurung is afkomstig uit het bergdorp Mauja.
Om wat extra geld binnen te halen en om meer bekendheid te verwerven staat het Kiran Fonds met een
informatiestand op de kerstmarkt in Haaksbergen. Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze stand
voor extra informatie over het werk van de stichting. Tevens kunnen belangstellenden er terecht voor het
kopen van artikelen en sieraden uit Nepal. Al het geld komt geheel ten goede aan de kinderen in Nepal.
Bestuurslid Mirjam Groten van het Kiran Fonds tussen de Nepalese kinderen
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Nieuwe penningmeester
Als nieuw lid van het bestuur wil ik mij graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Rob
Wielens, 31 jaar, geboren in Nepal en opgegroeid in Nederland. Op mijn 6e ben ik geadopteerd door
mijn Nederlandse ouders, die mij een leven met toekomst hebben gegeven. Hierdoor heb ik enorm
veel geluk gehad. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik als kind uit een arm gezin nauwelijks te
eten had en in een hutje woonde. Nepal is wat dat betreft
nauwelijks veranderd, want armoede overheerst er nog steeds.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als commercieel
medewerker (financieel advies) bij een grote bankorganisatie.
Toen ik in juli 2005 werd gevraagd of ik rol van de
penningmeester wilde overnemen, hoefde ik niet lang na te
denken, want het doel en de missie van het Kiran Fonds spreken
me namelijk enorm aan. Het sponsoren van onderwijs en
ontwikkeling is van essentieel belang voor een land als Nepal.
Dankzij onze donateurs kunnen we een deel van de kinderen een
hoopvolle toekomst geven.

Activiteitenplan 2006
Januari-maart
• structuur organisatie Nepal beschrijven en taken vastleggen
• financiën 2005 afronden
• maken van jaaroverzicht 2005 en uitsturen naar sponsoren
• korte termijn studiebeursprogramma voor Mauja uitwerken
• nog meer bekendheid creëren (artikel n.a.v. bezoek Jum aan Nepal)
April-juni
• aantal kinderen uitbreiden vanaf begin schooljaar (april)
• studiebeursprogramma voor Mauja opstarten
• contact zoeken met andere vrijwilligers organisaties voor Nepal om samen te werken
• subsidies aanvragen bij vb. ICCO
• nieuwsbrief
• stand op meimarkt
Juli-september
• opstarten voorlichting op scholen, bedrijven e.d.
• update internetsite
Oktober-december
• organiseren van informatie bijeenkomst
• stand op Kerstmarkt
• maken van nieuwsbrief
• brief aan bedrijven voor sponsoring
Gedurende het hele jaar zal het vinden van nieuwe sponsoren onze aandacht hebben.
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Bedankt!
Tot slot willen we alle mensen bedanken voor hun bijdrage. Met name:
In Nederland:
Annemarie Westendorp, Mariël Lentelink, Nysingh (Advocaten en Notaris praktijk te Zutphen),
Wilmink &Muijs financiële diensten
In Nepal:
Devi Prasad Gurung (Programma coördinator), Kewal Sharma (Hostel manager), 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.)

Krishna, Puran, Ganesh, Prakash, Binod
Bishal, Shristi, Dil Maya, Sanam, Sharmilla, Rama
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