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BESTUUR. 
Vanwege Corona was er dit jaar geen Jaarvergadering. Het bestuur werd echter wel via mail geraadpleegd en 
op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Medio 2020 begon Jaap van de Pol onze website bij te 
houden. We zijn erg blij met zijn inbreng. Daarnaast bood Mieke van den Berg aan om Infografieken voor ons 
te maken. Zij heeft dit eerst voor de projecten gedaan. Ook daar zijn we blij mee. Nu zie je in een oogopslag 
wat er in 2020 binnen de projecten gerealiseerd is.  
 

 
Samen doen we meer voor kinderen 

 
PROJECTEN. 
NEPAL: Sathya Uddhyan School. 
Sathya Uddhyan is een initiatief van Rashmi Kafle, die zich het lot van op straat zwervende kinderen van 
afvalverwerkers aantrok. De school die zij stichtte bestaat in 2020 al weer 10 jaar. Wij kennen het project sinds 
2012. Onze ondersteuning bestaat uit de medefinanciering van de herbouw van de school na de aardbevingen 
in 2015. Daarnaast geven wij training aan de leerkrachten over interactieve leermethoden en hygiëne. 
In 2020  kregen we de financiën voor het laatste onderdeel rond en is Rashmi met de bouw van de 
aktiviteitenhal begonnen. Alle kinderen en bouwvakkers kregen een T-shirt met logo. Ook doneerde we  
€ 1000,- voor de salarissen van de juffen, omdat die vanwege Corona tijdelijk gestopt was door de organisatie 
die ze normaal betaald. 
 

   
Developed Nepal T-shirts voor Sathya Uddhyan Start bouw Aktiviteitenhal  

 
NEPAL: Developed Nepal. 
De vrijwilligers  van deze kleine Nepalese NGO hebben ook in 2020 op scholen lessen in hygiëne  gegeven. 
Daarnaast deelden ze ook hulpgoederen uit. Onze eerder gegeven training was vanwege Corona natuurlijk 

http://www.perspective3000.org/


heel erg actueel. Het jaarlijks budget van € 500,-. hadden zij dit jaar niet nodig. Ook zij ontvingen een T-shirt 
met logo. 
 
BANGLADESH: Sun Child Sponsorship Programma. 
Wij werken sinds 2010 samen met Rights and Sight for Children [RSC] in dit hun project. Kinderen van arme 
gezinnen in het Patuakhali District in Bangladesh worden via een sponsor programma naar school gestuurd. 
Een vaste groep van donatoren sponsort via ons een Sun Child.  
In 2020 waren dat er 32, waarvan er aan het eind van het jaar 30 over waren. Een meisje stopte met school na 
haar 18de en een ander werd uitgehuwelijkt. We begonnen het jaar met het uitdelen van warme dekens. 
 

 
Sun Children krijgen dekens 

 
Eyanur, een van de bonus meisjes van 2020 

 
BANGLADESH: Bonusprogramma van het Sun Child Sponsorship Programma. 
Het Bonusprogramma is in 2014 opgezet door Perspective 3000 om de ouders van meisjes te stimuleren hun 
dochters te laten doorleren na de basisschool. Voor elk voltooid schooljaar na de basisonderwijs ontvangen zij 
een klein geldbedrag, waarmee zij hun gezinsinkomen kunnen aanvullen.  
Net als in 2019  ontvingen wij de financiering in 2020 voor dit programma van AFAS Foundation.  
 
BANGLADESH: Bibliotheekproject. 
Door Corona mag de Bibliotheek niet open. Ook alle scholen zijn dicht. De kinderen ontvangen nu huiswerk 
thuis en ook de boeken worden thuis afgeleverd. Zo kan het leren toch doorgaan.  
 

 
Huiswerk inleveren en ontvangen 

 
De boekenruil gaat door 

 
BANGLADESH: COVID-19 actie 
In april werd duidelijk dat ook Bangladesh veel te lijden had van de Corona pandemie. Niet zozeer in aantallen 
besmettingen, maar wel viel voor veel arme gezinnen het inkomen weg door de lockdown. We startten een 
hulpaktie met daaraan gekoppeld een mikro-kredit, die door Stichting Wilde Ganzen werd verdubbeld en 111 
gezinnen profiteren hiervan. De nazorg loopt nog door tot medio 2021. 
 



   
4x hulp Start mikro krediet Start mikro krediet 

 
BANGLADESH: SUKP 

Dit jaar gingen we een nieuw project ondersteunen. SUKP staat voor Samajik Unnayanee Karmo 
Prochesta, dat betekent zoveel als: “Ontwikkel de samenleving door goed te werken”. Het centrum 
is opgezet door Dr Amin en zijn vrouw Rina. 
Het is een dagcentrum voor 28 jongens en 22 meisjes in de leeftijd van 5 tot 18 jaar met een  
of soms meerdere beperkingen (lichamelijk, geestelijk, cerebral palsy, Down). De kinderen worden 
gehaald en weer naar huis gebracht met een simpele transportriksja. Op het centrum krijgen ze 
eenvoudige lesjes, handarbeid, zang en dans. De lunch wordt gezamenlijk genoten en de kinderen 
worden zoveel mogelijk ingeschakeld bij het uitdelen van het eten. Voor en na het eten worden de 
handen goed gewassen en het vaatwerk schoongemaakt. Er wordt naar gestreefd om de kinderen 
omtrent hun 18e een handvaardigheid geleerd te hebben, waarmee ze iets kunnen produceren en 
een beetje geld kunnen verdienen. 
De kinderen komen van gezinnen met verschillende religieuze achtergronden: Moslim, Hindoe, 
Christen, Boeddhist. De staf bestaat uit 4 vrouwelijke en 2 mannelijke leraren. 
Dr Amin ontvangt geen subsidies, maar wilde erg graag een eigen centrum bouwen. Hij was al 
begonnen op een stuk grond dat Rina’s vader geschonken heeft. Met een eigen centrum hoeven ze 
geen gebouw meer te huren.  
Perspective 3000 stuurde € 1000,- voor het dak en ging op zoek naar subsidiemogelijkheden. Het 
Bischop Bekkers Fonds was bereid om € 2394,- te doneren [het bedrag van de exacte aanvraag] voor 
de aanschaf van aangepast school - en lesmateriaal. 
 

   
Handen wassen Nieuw centrum in aanbouw  Transportriksja 

 
BOLIVIA: La Aldea Cristo Rey. 
Ook dit project is nieuw in 2020. Wij kennen het echter al langer. Het betreft hier een project, waarin kinderen 
worden opgevangen, wier ouders in de gevangenis van Cochabamba, Bolivia zitten. Zij willen hun 
bibliotheekruimte renoveren en ombouwen tot een multi-functionele leer-, lees- en speel ruimte. De 



aanvulling bestaat bovendien in de uitbreiding van kinderleesboeken, een paar computers en plekken waar 
therapeuten met kinderen kunnen werken. Ook wil men de gemeenschappelijk keuken renoveren.  
In 2020 kwam de financiering voor dit project rond, met Wilde Ganzen wederom als onze partner en intussen 
is men druk bezig met de renovatie. 
 

  
La Aldea Cristo Rey Tijdelijke opvang voor kinderen 

 

Financieel Jaarverslag 2020 Reserve Uitgaven Inkomsten 

Balans (01-01-2020) reserves   12.517 

Reserve project Nepal Aula 10.647   

Reserve project Bangladesh Bonusmeiden  1.870   

Donatie diverse   25.366 

Donatie Sponsor Marathon Pepijn Lagerwey   2.000 

Donatie Marijke Fonds    18.586 

    

BANGLADESH:    

Sun Children Shoula  6.200  
SUKP  3.595  
COVID-19 Noodhulp  12.512  

    

NEPAL:    

Sathya Uddhyan Project Aula  18.798  
Lesmateriaal  138  
COVID-19 Noodhulp  1.000  

    

Developed Nepal.   0  

    

BOLIVIA:    

La Aldea renovatie bibliotheek en keukens  13.835  

    

DIVERSEN:    

Patience Nigeria, Ramo Niger,  1.875  

    

KOSTEN:    

Website  231  
Bank- en transactiekosten  285  

      

TOTAAL    58.469 58.469 
 



FINANCIEN. 
Zoals hierboven te zien is, is 2020 een bijzonder goed jaar geweest, waarin we naast de reeds bestaande 
projecten in Bangladesh en Nepal een extra COVID-19 actie hebben gehouden voor Bangladesh. Eveneens in 
Bangladesh hebben we een nieuw project ‘SUKP’ ondersteund. Daarnaast kregen we ook de financiën voor La 
Aldea in Bolivia rond. 
 
WEBSITE. 
Onze website werkte weer vanaf voorjaar 2020 en is intussen weer helemaal bijgewerkt.  
 
ACTIES. 
In 2020 waren er geen fysieke bijeenkomsten mogelijk. Wel hadden we een inlichtingenstand bij de 
sponsorloopactie van Pepijn Lagerwey.  Daarnaast zijn we mondkapjes en vlaggetjes-slingers gaan produceren. 
Het levert nog niet veel op, maar het wordt wel heel positief ontvangen. 
 

   
Sponsorloop Pepijn Vlaggetjesslinger Een van de mondkapjes 

 
 
SAMENWERKING. 

In Nederland:  
 

• Stichting Wilde Ganzen 

• AFAS Foundation 

• Stichting Jong 

• Bischop Bekkers Fonds 

• Stichting KOOK 

• Jan van der Pauw Kraan Fonds 

• Hofstee Stichting 

• Dr HJM Hofsteefonds 

• Weeshuis der Doopsgezinden 

• Stichting PsySHI 

• SHBN 
 

In Bangladesh  
 

• Distressed Children International 

• Rights and Sight for Children 

• SUKP 
 

In Nepal: 
 

• Sathya Uddhyan School 

• Developed Nepal 
 

In Bolivia: • La Aldea Cristo Rey 
 

 


