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VAN HET BESTUUR. 
Voor het 2de jaar op rij was er vanwege Corona geen Jaarvergadering. Natuurlijk hielden we elkaar via mail en 
telefoon op  de hoogte. Jaap van de Pol heeft aardig wat problemen van onze website op kunnen lossen, maar 
we zijn er nog niet helemaal uitgekomen dit jaar.  
 

 
Samen doen we meer voor kinderen 

 
PROJECTEN. 
NEPAL: de Sathya Uddhyan School is klaar! Totaal heeft dit € 118.100,- gekost. 
Sathya Uddhyan is op initiatief van Rashmi Kafle in 2010 gestart. Zij trok zich het lot van op straat zwervende 
kinderen van afvalverwerkers aan. 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 2021 werd gestart met de bouw van de activiteitenhal, het laatste onderdeel van deze school.  
De activiteitenhal is prachtig geworden en ook de extra versteviging en het hekwerk achter de school, nodig 
vanwege ersosie, is klaar. Dit jaar ontvingen de kinderen nogmaals een t-shirt. Een gele en in december nog een 
warm winterjack. De winterjacks zijn trouwens ook aan het personeel uitgedeeld. In principe kunnen we 
hiermee dit project afronden, hoewel we natuurlijk wel contact zullen houden. Rashmi is een vriendin geworden 
en de kinderen zijn intussen ook een beetje onze kinderen. 
 

   
Welkom in de nieuwe hal Gele school T-shirts  Maaltijd in de Aktiviteitenhal  

 
NEPAL: Developed Nepal. 
De vrijwilligers  van deze kleine Nepalese NGO zijn een beetje uit beeld. De meesten zijn intussen afgestudeerd 
en hebben een baan gevonden, hetgeen hun vrijwilligerswerk lastiger maakt.  

http://www.perspective3000.org/


BANGLADESH: Sun Child Sponsorship Programma. 
Wij werken sinds 2010 samen met Rights and Sight for Children [RSC] in 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 2021 ondersteunden we 34 Sun Children, waarvan 3 in de Higher Secundary School [HSS] waarvan Rikta nu 
eindexamen heeft gedaan. 16 Sun Children zaten op de middelbare school en de overige 15 zitten nog op de 
basisschool. In totaal zijn 26 van de door ons gesponsorde Sun Children meisjes. Hiervoor hebben we een 
speciaal Bonusprogramma opgezet. 
 

  
Rikta, 1ste Sun Child dat HSC examen heeft gedaan Special Support 2021 

 
BANGLADESH: Bonusprogramma van het Sun Child Sponsorship Programma. 
Dit 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. Het start als de meisjes de basisschool 
met succses hebben afgerond en in klas 6 doorleren. Zij ontvangen dan Taka 5000, hetgeen ongeveer gelijk is 
aan € 50,-. Elk jaar dat de meisjes doorleren wordt dit met Taka 1000 verhoogd tot een maximum van Taka 
10.000. Klas 10 is het laatste jaar van de middelbare school. Daarna kunnen zij nog 2 extra jaren doorleren, 
waarna ze op een hogeschool of universiteit kunnen gaan studeren. Dit jaar deed het 1ste meisje eindexamen 
VWO. De enige extra voorwaarde is dat zij niet mogen trouwen voor hun 18de verjaardag. 
De financiering voor dit programma komt 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.  
 

 
Lezen in de nieuwe Bieb De boekenruil gaat door in Coronatijd 

 
  



BANGLADESH: SUKP 
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 jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot 18 jaar met meerdere beperkingen 
(lichamelijk, geestelijk, cerebral palsy, Down). De kinderen worden zo nodig gehaald en weer naar huis gebracht 
met een simpele transportriksja. Op het centrum krijgen ze lesjes, handarbeid, zang en dans. De lunch wordt 
gezamenlijk genoten en de kinderen worden zoveel mogelijk ingeschakeld bij alle activiteiten. 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 heeft in 2020 op een stukje eigen grond een fysio- oefenruimte gebouwd, waaraan wij  
€ 1000,- voor het dak bijdroegen. Het Bischop Bekkers Fonds doneerde in 2020 ook € 2394,- voor de aanschaf 
van aangepast school - en lesmateriaal. 
In 2021 ontvingen zij van Perspective 3000 het symbolische bedrag van € 3000,- om een extra klaslokaal te 
bouwen. We verwachten in voorjaar 2022 de verantwoording hiervoor. Binnen dit bedrag werden ook warme 
dekens aan de families van de kinderen uitgedeeld, omdat het een bijzonder natte en koude winter is. 
 

   
Buitenles Nieuw leslokaal Nieuwe dekens 

 
BOLIVIA: La Aldea Cristo Rey is afgerond. 
Het betreft hier een opvangcentrum voor kinderen wier ouders in de gevangenis van Cochabamba, Bolivia 
zitten. In 2020 gingen we een overeenkomst aan om hun bibliotheekruimte te renoveren en om te bouwen tot 
een multi-functionele leer-, lees- en speel ruimte. Ook werd de gemeenschappelijke keuken gerenoveerd.  
Wilde Ganzen werd wederom onze partner en intussen is is dit project afgerond. 
Omdat we meer geld genereerden dan in eerste instantie nodig was, besloten we ook de kleine unit-keukens 
van nieuw kookgerei te voorzien. Het is prachtig geworden en wordt nu veel beter gebruikt. 
 

   
  Nieuwe boeken uitzoeken          De nieuwe keuken      Knutselen 
 
FINANCIEN. 
Zoals hieronder te zien is, is 2021 een prima jaar geweest, waarin we de projecten in Nepal en Bolivia succesvol 
hebben kunnen afronden. Wederom hebben we in Bangladesh het project ‘SUKP’ kunnen ondersteunen. Ook 
hebben we in alle projecten wat extra’s kunnen doen voor de kinderen. Daarnaast zijn de jaarlijkse Bonussen 
weer uitgedeeld in het SCSP in Bangladesh. 
 
  



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021    

     

  Inkomsten Uitgaven 

     

 Ontvangen donaties 19539    

 Bijdrage Marijke Fonds 3261   

     
BANGLADESH Sun Children Shoula: Sponsoring en bonussen    8450 

 SUKP: Kleding, dekens en lesmateriaal   3000 

NEPAL Sathya Uddhyan: Bouw 2e Verstevigingsmuur   5000 

                                 Winterjacks en shirts voor kinderen en staf   900 

                                  Aanvulling salarissen juffen   1100 

 Developed Nepal: T-shirts   253 

     
BOLIVIA La Aldea: Kleding voor de kinderen   3000 

     
DIVERSEN: Support Patience Nigeria   700 

 Bedankkaarten, Porti etc   41 

     

     

     
KOSTEN Website   64 

 Bankkosten inclusief overmaken naar buitenland     292 

     

     

 TOTAAL   22800   22800 
 
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 

 


