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1) Voorwoord.
Stichting Kiran Namaste, gestart in juli 2004, is een vrijwilligersorganisatie die als doelgroep heeft
alleenstaande moeders en hun kinderen in Nepal en als doelstelling voor deze alleenstaande
moeders en kinderen een waardige toekomst en zelfstandigheid.
Dit jaarverslag geeft een inhoudelijk beeld van de ontwikkelingen van de Stichting Kiran Namaste.
Wij zijn ervan overtuigd en dat is ook ons uitgangspunt dat kinderen het beste ondersteund worden
als zij in hun eigen gezinssituatie kunnen blijven en van daaruit de steun ontvangen die zij nodig
hebben. Daarom richten wij ons op onderwijs en ontwikkeling, niet alleen van de kinderen, maar ook
van de moeders.
Gedurende drie jaar worden de moeders en de kinderen in het Kiran Namaste huis begeleid.
Na deze periode kunnen de moeders beter voorzien in het levensonderhoud van het gezin en
zelfstandig wonen in een menswaardiger leefomgeving. Daarnaast zullen de kinderen- tot het einde
van hun schoolperiode- dagelijks begeleid worden in hun onderwijs en sociale vormgeving,
gedurende de tijd dat de vrouwen aan het werk zijn.
In 2008 hebben we een stuk grond gekocht en komend jaar gaan we onze plannen omzetten in een
tekening van het “eigen” Kiran Namaste huis en een plan de campagne opstellen voor het benaderen
van fondsen om de gehele bouw financieel mogelijk te maken.
In de toekomst moet het huis groot genoeg zijn voor zo’n 60 kinderen en voldoende gelegenheid
bieden tot training en begeleiding van de moeders naar een menswaardig, zelfstandig bestaan.
Stichting Kiran Namaste is niet alleen succesvol geweest in haar projectbeleid. Het is ook een project
dat door velen vol belangstelling en positieve ondersteuning gevolgd wordt.
Daarnaast zal Kiran Namaste zich blijven inzetten en wegen zoeken naar creatieve groei en
ontwikkeling van de moeders en de kinderen.
Een kleine organisatie die in 2004 gestart is en door een grote positieve inzet een draagvlak heeft
gekregen waardoor de moeders en hun kinderen een waardige toekomst en zelfstandigheid krijgen.
Namens het bestuur van Kiran Namaste hartelijk dank voor Uw steun in 2014.
Iet Schilder-Verboom - voorzitter / initiatiefneemster van de Stichting Kiran Namaste
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2. Organisatie Stichting Kiran Namaste.
2a) Statutaire doelstellingen.
De statutaire doelstellingen van Stichting Kiran Namaste zijn als volgt:
1. De geestelijke als fysieke situatie van de alleenstaande noodlijdende vrouwen in Nepal te
verbeteren, zodat ze samen met hun kinderen een stabiel leven kunnen leiden.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
1. Het geven van onderdak aan vrouwen en kinderen.
2. Opvang en scholing van de kinderen.
3. Opleiding tot een beroep, waardoor de vrouwen in staat zijn in hun eigen onderhoud te
voorzien.

2b) Visie.
De achterliggende visie achter onze doelstelling is dat één van de oorzaken van armoede – bij onze
doelgroep- veroorzaakt wordt door de positie van de alleenstaande vrouw in Nepal. Daarnaast is er
een gebrek aan onderwijs en voorlichting op gebieden als algemene ontwikkeling, gezondheidszorg,
hygiëne. Mn. op het gebied van onderwijs en ontwikkeling van deze achtergestelde groep probeert
Stichting Kiran Namaste een bijdrage te leveren. Zij doet dit door de groep vrouwen en kinderen
gedurende drie jaar in het Kiran Namaste huis op te nemen.
Voor de vrouwen: leren en verdienen, ontwikkelen van zelfstandigheid en emanciperen, waardoor
vrouwen én kinderen los kunnen komen uit de uitzichtloze maatschappelijke situatie.
Voor de kinderen van deze moeders zijn middel en doel: het naar school kunnen gaan, waardoor zij
de kans krijgen zich in de maatschappij een waardige plek te verwerven.

2c) Werkwijze.
Door opvang van meerdere moeders en kinderen in één huis, kunnen deze doelstellingen
gerealiseerd worden. Het project richt zich op alleenstaande moeders uit de lage en midden kaste,
en hun kinderen in de leeftijd vanaf drie jaar.
De deelname is voor een periode van drie jaar, waarna de vrouwen zelfstandig in hun onderhoud
kunnen voorzien.
Voor de groep die het huis heeft verlaten heeft het project een andere invulling. De extern wonende
kinderen worden overdag zes dagen per week in het huis opgevangen, totdat zij de middelbare
school hebben afgerond. Kiran Namaste wil hiermee voorkomen dat de kinderen opnieuw op straat
terecht komen wanneer hun moeder aan het werk is. Deze opzet geeft een grote zekerheid dat
hetgeen voor de kinderen in werking is gezet tot een goed einde wordt gebracht.
Kiran Namaste heeft een eigen opleidingscentrum en atelier, waar de vrouwen (een vak) leren en
producten vervaardigen. Omdat de economische situatie in Nepal erbarmelijk is, stellen we ons
tevens ten doel zoveel mogelijk van de artikelen die we nodig hebben daar ter plaatse te kopen.
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2d) Bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur van Stichting Kiran Namaste bestaat uit de volgende vrijwilligers:
Algemeen bestuur:
Mevr. I.J. Schilder-Verboom
Hr. J.J. Schilder
Mevr. J. van den Hoek Ostende

Voorzitter
Penningmeester / Secretaris
Bestuurslid

Raad van Toezicht:
Ir. Mevr. J.E. Sanders

Vrijwilligers:
Mevr. A. Raanhuis
Hr. P.J.M. van der Meij
Mevr. E. Noorlander ANETO te Utrecht
Hr. G. van Schaik
Notaris Mr. A.J.W. Kuiper
Ir. Hr. G van Batenburg

vrijwilliger nieuwsbrief
vrijwilliger lay-out nieuwsbrief, nieuwsflits etc.
vrijwilliger opmaak / onderhoud website
vrijwilliger opmaak financieel jaarverslag.
vrijwilliger voor de 5 jarige schenkingsaktes van de:
"Vriend Van Kiran Namaste”.
vrijwilliger contactpersoon / adviseur in Nepal bouw
Kiran Namaste huis.

Geregistreerd als NGO in Nepal bij:
Social Welfare Council No: 16970
District Administration Office No: 55/1844
Permanent Accountant number of Tax No: 301707059

3. Projecten.
3a) De nieuwbouw
Eind mei 2012 zijn we van start gegaan met de bouw van ons ‘eigen’ Kiran Namaste Huis. Het stuk
grond heeft de vorm van een driehoek waarbij de hypotenusa (= schuine zijde) een ronding heeft.
Door die ronding heeft ook het huis een gebogen vorm. Het perceel is niet groot, maar in overleg
met de Nepalese architect is het goed benut. Om een zo groot mogelijke binnenplaats te creëren
moest de hoogte in gebouwd worden, vijf etages, inclusief de begane grond.
Het huis is aardbeving bestendig gebouwd, een verplichting van de overheid omdat Kiran Namaste
een officieel geregistreerde stichting is, waardoor er aan de bouwconstructie hoge eisen gesteld
worden. Mocht er ooit een aardbeving plaatsvinden dan zal het huis een functie krijgen in het
rampgebied.
Op de binnenplaats is ruimte voor spel en in de hoek achter de woonruimte van de nachtwaker, de
guardroom, worden de waterpomp en waterfilterinstallatie geplaatst, om daarmee zelf in onze
waterbehoefte te kunnen voorzien. Buiten komen ook drie toiletten.
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Op de begane grond zijn de guardroom, het naaiatelier, een grote hal met trappenhuis en met een
opslagruimte voor het buitenspeelgoed, de eetzaal met doorgeefluik naar de keuken en een aparte
opslagruimte voor eten. De provisie wordt achter slot en grendel geplaatst om te voorkomen dat
ongewenste ‘huisdieren’ ervan gaan nuttigen.
De 1e verdieping bevinden zich het kantoor voor de staf en twee grote studiezalen, één voor de
grote en één voor de kleine kinderen. Dat zijn ruimtes voor totaal zo’n zestig kinderen met dertig
tweepersoons tafels.
De 2e verdieping zijn de grote recreatieruimte en de computerkamer, die mogelijk uitgebreid kan
worden wanneer de kinderen de computerlessen in de praktijk uitvoeren. In eerste instantie is het
plan met tien computers te beginnen. Dan is er op de 2e verdieping nog een grote open wasruimte,
waar de moeders kleding kunnen wassen en te drogen kunnen hangen.
De 3e verdieping telt twee grote sanitaire ruimtes met wastafels: één voor de moeders en de meisjes
en één voor de jongens. Er zijn twee toiletten op deze etage en zeven slaapkamers, variërend in
grootte.
De 4e verdieping bevindt zich de ruimte waar Iet gedurende de drie à vier maanden dat ze in Nepal
werkt kan vertoeven. Bovendien is op deze verdieping de opslag van de watertanks en zonnepanelen
Bij het nieuwe huis staat een grote, lelijke muur. De studenten van de kunstacademie krijgen er een
project aan: een kunstmuur!
De watertank beneden is van belang in verband met hygiënisch drinkwater, om ziektes te
voorkomen. Het eigen energiesysteem voorkomt dat we afhankelijk blijven van de paar uur stroom
die er vanuit de centrale per dag is. Dat is momenteel echt niet te doen.’

3b) Oplevering nieuwbouw en verhuizing.
In februari 2014 is het nieuwe Kiran Namaste huis opgeleverd.
Twee dagen voordat we gingen verhuizen vond er, vgls. Nepalese hindoeïstische traditie, een
“kleine” puja ( inwijding) plaats. Naast twee moeders, die de inzegening leidden, moesten er 5
meisjes uit het huis aanwezig die de noodzakelijke handelingen verrichten. Het regende tijdens de
puja en naar men zegt is dat een zeer positief teken. De eerste nacht, direct volgend op de puja,
moesten er twee –toekomstige- bewoners van het huis er de nacht doorbrengen, alvorens we het
pand definitief zou betrekken. De volgende dag vond de grote verhuizing plaats. Vele handen zorgen
voor licht werk en iedereen was enthousiast, want het moment was daar dat we nu echt het pand
gingen bewonen. Behalve de inboedel uit het oude huis, was er ook veel nieuwe inventaris nodig,
zoals houten tafels, stoelen, banken, opbergkratten, naaimachines … Een week na de verhuizing
volgde er voor alle bewoners en uitwonende moeders en kinderen een grote puja: een vijf uur
durende hindoeïstische ceremonie door een Nepalese priester. Een grote gebeurtenis voor iedereen.
Tijdens deze inwijding werd aan de goden gevraagd om bescherming van het huis, de moeders en
hun kinderen, de stafmedewerkers .De ceremonie heeft eveneens tot doel boze geesten te verjagen,
waar offerandes voor gegeven werden.

3c) Officiële opening Kiran Namaste huis.
Op 22 mei vond de officiële opening van het huis plaats, waarbij ook de buurt was uitgenodigd.
Moeders en kinderen hebben een presentatie zang en dans gegeven en een paar vrouwen hebben
de bediening verzorgd met eenvoudige hapjes en drankjes.
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3d) Uitbreiding van de groep in 2014
De nieuwbouw geeft de kans om de grootte van de bewonersgroep uit te breiden met vier moeders
en kinderen. In totaal wonen er vanaf april 2014, 54 moeders & hun kinderen in het huis. In juli zijn
Iet Schilder, samen met cultureel werker Narayan, weer het Nepalese binnenland is ingetrokken om,
in nauwe samenwerking met hulpverleningsorganisaties ter plekke, vrouwen en kinderen te
bezoeken op hun huidige verblijfplaats en hun motivatie en mogelijkheden voor begeleiding door
Kiran Namaste te toetsen.
Iet: ‘We hebben de tocht door de binnenlanden voorbereid en zijn een aantal dagen op stap gegaan
om vrouwenorganisaties te bezoeken en met hen een aantal noodlijdende alleenstaande moeders en
hun kinderen. “We” zijn coördinator Narayan en de leerkracht voor de jongere kinderen, Rojina en ik.
In het kader van de aankomende verkiezingen was het toen onrustig in het land met ondermeer
stakingen waar we rekening mee moesten houden. We zijn op prachtige plekken geweest maar het
was ook afzien, omdat we daar alleen te voet konden komen. En wat een ongelooflijke armoede ...
Tijdens deze tocht hebben we vier alleenstaande moeders met kinderen gevonden, die er vanaf april
in ons huis bijgekomen zijn.’ In totaal zijn er op 6 april zeven ‘nieuwe’ moeders met hun veertien
kinderen in huis komen wonen. Waarmee de groep nu bestaat uit 24 moeders en vierenvijftig in- en
externe kinderen.

3e) Eerste opvang nieuwe moeders.
Er is een maand uitgetrokken om de nieuwe groep in te werken in het nieuwe huis. Iet: ‘ … mede
door te starten met trainingen, zoals de huishoudtraining van vijftien dagen. Deze training hadden we
al eerder laten geven en na evaluatie aangepast, waardoor er dit keer meer tijd aan besteed is.’ Vijf
dagen waren de vrouwen in het trainingscentrum met een staflid erbij. De stafwerker heeft rapport
opgemaakt en foto’s gemaakt van het trainingsproces. Aansluitend kregen de vrouwen vijf dagen
training in Het Kiran Namaste Huis, met opnieuw observatie en rapportage, nu van een andere
stafmedewerker. Deze periode werd gevolgd door een vijfdaagse stage bij mensen thuis, waarbij
weer een andere stafkracht heeft geobserveerd en verslag heeft uitgebracht. Iet: ‘Door aanwezigheid
van de stafwerkers tijdens de opleiding is het mogelijk het geleerde in huis te integreren en te
anticiperen op wat er geleerd is. Dat blijkt een grote meerwaarde te hebben.’ De scholing wordt
gegeven door een goed gekwalificeerd instituut, waardoor de vrouwen ook een certificaat krijgen.
Bovendien draagt het instituut zorg voor het vinden van passend werk bij particulieren. ‘Narayan, de
manager van Kiran Namaste en Ranyu, de supervisor, hebben kennis gemaakt met de werkgevers van
de vrouwen en informeren hen over Kiran Namaste. In geval van calamiteiten kan contact met ons
project worden opgenomen en omgekeerd kunnen wij contact opnemen met de hen’, aldus Iet.

3f) Structuur.
Het is van groot belang een goede structuur en discipline in het huis te realiseren.
Door de komst van de nieuwe groep en meer kinderen in het huis, moesten we opnieuw kritisch
gaan kijken of de structuur en timetable nog pasten.
Het heeft enkele serieuze bijeenkomsten met de stafmedewerkers en met de vrouwen gekost, om in
de nieuwe setting weer een goede structuur in het huis te krijgen. Men heeft ook daar, net zoals
overal ter wereld, soms moeite met veranderingen. Maar … nu ze allen het verschil merken en er
meer rust is, zijn zowel de staf als de vrouwen helemaal tevreden. Nu rinkelt het hoofd van de
huishouding, Dol Kumari, ’s-avonds om tien voor zes de bel voor het avondeten en hangen er drie
grote klokken in huis.’

3g) Activiteiten in het huis,.
In ons naaiatelier wordt meer professionaliteit gebracht, wat mogelijk is nu er een betere ruimte is.
Al eerder noemden we Dol Kumari en Jamuna die gekwalificeerd zijn om te naaien. Jamuna, die in
een atelier werkzaam was, is sinds kort ook in het eigen atelier aan het werk voor het maken van
uniformen. Iet: ‘De eigenaar en kleermaker (‘Master Tailer’) van een naaifabriekje in de omgeving
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geeft inmiddels les in ons huis met een grote betrokkenheid. We starten met deze naailessen ( 3x per
week) om 6.30 uur.
In een periode van acht maanden willen we hiermee het niveau op een hoger plan brengen. Met
eenvoudige en voordelige stoffen oefenen de vrouwen nu met het maken van simpele modelletjes
voor de kinderen. Voor naaien is ook rekenen nodig; het is een flinke route voor de vrouwen om dat
allemaal onder de knie te krijgen, maar wij en zij zetten door en uiteindelijk kunnen we/ze misschien
zelfs uniformen maken voor kinderen buiten ons eigen project. Dat is onze ambitie.’
3x per week worden de moeders van 7.00 tot 8.30 uur ‘s ochtends door leerkracht Dipendra
geschoold in lezen, schrijven en rekenen. De nieuwe groep moeders krijgt iedere drie maanden een
klein examen om te zien hoe de vorderingen zijn. Deze toets wordt door een ander staflid
afgenomen dan door degene die de lessen verzorgt. ‘Op een ochtend vroeg om 7.00 uur werd tijdens
mijn aanwezigheid het eerste examen afgenomen. Ik zag de vrouwen blokken. Het is heel wat voor
hen want de vrouwen moeten qua leren van heel ver komen en door de vernederingen die ze hebben
meegemaakt is ook hun zelfvertrouwen veelal nihil ’, vertelt Iet hierover.
Ook communicatie en sociale vaardigheden komen aan de orde; er worden rollenspellen gespeeld,
bijvoorbeeld over de omgang met elkaar in huis en de huisregels. Iet: ‘We stimuleren een open
communicatie met elkaar; belangrijk voor de sfeer en de rust in huis. En we hebben een aantal uitjes
gehad in de eerste maand om de omgeving te leren kennen en om de weg te weten naar belangrijke
plekken, zoals de tempel en markten. Ook hadden we een uitstapje naar de dierentuin.’ Iet vervolgt:
‘Op een dag zijn de in- en externe vrouwen en de kinderen samengekomen om kennis te maken. Met
name studiebegeleider Dipendra, die heel creatief is, heeft daarvoor allerlei spelvormen ingebracht.
Er is toen samen voor het eten gezorgd, de Dahl Bat, de Nepalese maaltijd die ’s ochtends en ‘s
avonds gegeten wordt: groenten, rijst en ajaar, een pittige tomatensaus.
Alle vrouwen krijgen onderricht in hygiëne. Ratten zijn al gauw ongewenste huisgenoten, waar in de
vorige woning veel hinder ondervonden is. ‘… en krijg ze maar eens weg, als die zich eenmaal
genesteld hebben. Voor de grote voedselvoorraad die in huis noodzakelijkerwijs aanwezig is, hebben
we goed afsluitbare, grote voorraadtrommels en kratten. Ook voor de voedingsmiddelen van de
vrouwen persoonlijk zijn afsluitbare bakken beschikbaar; er mag geen eten op de kamers bewaard
worden. De vrouwen moeten leren hoe groot het belang is voedsel én afval zorgvuldig op te bergen,
ook in verband met ziektepreventie. Dat is voor hen zeker geen vanzelfsprekendheid en herhaling van
deze boodschap blijft nodig, zo is gebleken … ’, vertelt Iet.
Bij de start van het nieuwe schooljaar, half april, zijn bijna alle kinderen naar de nieuwe school
gegaan, vlak in de buurt. Deze school heeft andere uniformen dan de vorige school, maar onze
kinderen mochten nog even hun oude aan totdat de nieuwe uniformen gemaakt zouden zijn. Dat
naaien gebeurt zoveel mogelijk door de vrouwen zelf.
Iet: ‘Het hoofd van de nieuwe school is een prettige persoon met visie, die deze school heeft opgericht
voor arme kinderen, omdat hij van mening is dat ook zij kwalitatief goed onderwijs horen te krijgen.
Het niveau van de school is zelfs beter dan de vorige en de prijs ternauwernood hoger, wat
gerealiseerd wordt door het werven van fondsen. Het schoolgebouw is simpel en er zijn frisse kleuren
gebruikt, wat het geheel toch een redelijk aanzien geeft.’ Iet en Narayan hebben er verschillende
gesprekken gevoerd en voelden zich welkom. Eenenvijftig kinderen zijn aangenomen. Het hoofd van
de nieuwe school wilde dat alle kinderen van tevoren een toets zouden doen om duidelijkheid te
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krijgen over hun niveau, wat mogelijk consequenties zou kunnen hebben voor de klas waarin ze
zouden komen. Iet heeft duidelijk gemaakt dat terugplaatsen naar een lagere klas wel goed begeleid
moet worden, omdat de kinderen daar zeer gevoelig voor zijn. Het heeft haar voorkeur dit niet
doen, ook na een signaal dat ze hierover kreeg van één van de bestuursleden. Alles tegen elkaar
afwegend zijn uiteindelijk drie kinderen niet naar de volgende klas gegaan en dat proces is goed
verlopen.
De twee oudsten zijn op de andere school gebleven, in de eindexamenklas. ‘Zij zijn inmiddels groot
en zelfstandig genoeg om het eind erheen te lopen.’
De jongere kinderen vinden het fijn op de nieuwe school. De wat oudere kinderen moeten erg
wennen ‘want’ zeggen ze ‘we hebben onze kindertijd op die andere school doorgebracht’.
Iet: ‘Het is zo fijn dat de kinderen zo dichtbij op school zitten; er is totaal geen tijdverlies meer. Het is
nu vijf minuten lopen, terwijl dat bij de vorige school al gauw een half uur heen en een half uur terug
was, met ook nog een grote weg die overgestoken moest worden.’
In mei/juni heersten de waterpokken in het Kiran Namaste Huis. Er is een speciale kamer ingericht als
ziekenboeg voor de zieke kinderen, zodat ze ongestoord konden slapen.
Iet: ‘juist ook op zo’n moment zijn we allen zo blij met de ruimte die er nu is in het nieuwe huis. En
gelukkig zijn de kinderen na een paar weken weer helemaal opgeknapt.’
Door een toevallige ontmoeting met de Nepalese Muziekacademie heeft er een muziek- en
dansmiddag plaatsgevonden in de grote ‘creative room’ van het Kiran Namaste Huis. Onder
begeleiding hebben we gezongen en gedanst. De eigenaar van de muziekschool stelt zich ten doel
Nepalese muziek breed onder de aandacht te brengen. ‘Wie weet heeft dit nog een vervolg’, mijmert
Iet ‘Het was ontroerend om te zien hoe de kinderen in vervoering raakten.’
Iet vertelt verder: ‘Nog een mooie ervaring … de kapster die tegenover ons huis woont, is met een
aantal collega’s langsgekomen om alle meisjes te knippen. Voor het eerst van hun leven maakten de
kinderen dat mee. Trotse dametjes waren het! Geweldig toch, zo’n spontaan aanbod uit de
omgeving.’

3h) Professioneel sport- en spelproject.
Het woord is aan de twee enthousiaste sportdocenten van de Hogeschool Zwolle, die gedurende
twaalf dagen actief waren in Het Kiran Namaste Huis, Corine en Christha:
‘Een prachtig beschilderde vloer op de binnenplaats, een berging met sport- en spelmateriaal, een
nieuwsgierige staf en vooral verwachtingsvolle kinderen troffen we aan bij de start van ons sport- en
spelproject van twee weken in het Kiran Namaste huis. Het doel was om de kinderen en de staf kennis
te laten maken met de mogelijkheden die de binnenplaats en het sportmateriaal biedt.
Wij geloven dat sport en spel een krachtig middel is in hun ontwikkeling. Tijdens een potje voetbal en
bij het spelen van allerlei spelletjes leren de kinderen om zelfvertrouwen te krijgen, hun emoties te
uiten, samen te werken met anderen en contact te maken. Daarnaast hebben we ervaren dat het ook
simpelweg lachende en genietende gezichten geeft bij de kinderen, hun moeders en de
stafmedewerkers. Wat waren kinderen enthousiast en fanatiek. Elke dag weer opnieuw. Ze zijn
leergierig, motorisch vaardig en heel sociaal ingesteld. Wat we willen bereiken met het project is dat
er elke dag voor deze kinderen ruimte is om te spelen en te sporten in het huis en dat sport en spel
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deel gaat uitmaken van het dagritme. Kinderen in heel de wereld hebben in onze ogen 'the right to
play'. Ook deze kinderen.’

3i) 4e Spinningmarathon.
Onlangs, op woensdagmiddag 10 september, vond alweer de 4e Capital Value Spinningmarathon
plaats. Piazza Sport te Houten had geheel belangeloos ruimte en veertig fietsen ter beschikking
gesteld. Vivienne van den Assem, de ambassadrice van Kiran Namaste gaf ook deze keer weer het
startschot, waarna zo’n veertig teams met totaal honderdtwintig deelnemers in drie uur tijd een
bedrag van € 10.000,-- bij elkaar hebben gefietst. Dit vond plaats onder de bezielende, opzwepende
leiding van de drie spinninginstructeurs die ieder verantwoordelijk waren voor één uur
spinningonderricht.

3j) Financiële verslaglegging.
M.i.v. 2014 zal een Nepalees accountantskantoor, in samenwerking met de stafmedewerkers, de
financiële verslaglegging gaan verzorgen en controleren. Kiran Namaste, als geregistreerd NGO en
ook geregistreerd SWC lid, zal voortaan voldoen aan alle voorwaarden van financiële verslaglegging
volgens de Nepalese richtlijnen. Daarvan zal jaarlijks een eindrapport worden afgegeven welke in
Nederland aan het financiële rapport kan worden toegevoegd.

3k) Publiciteit
Kiran Namaste verzorgt 1x per jaar een papieren nieuwsbrief en 4x per jaar een e-mail nieuwsflits.
Daarnaast wordt sinds april 2012 ook Facebook gebruikt om informatie uit te zenden over Kiran
Namaste, op dit moment zo’n 135 volgers.

3l) Planning 2015.
Nederland:
- Uitbreiding “Vriend van Kiran Namaste” zou beter kunnen. Het is duidelijk merkbaar dat de
mensen voorzichtig zijn met het toezeggen van een 5 jarige donatie middels een zg. Schenkings
Acte welke tegenwoordig direct bij de belastingdienst kan worden afgesloten.
- Kijken waar onze mogelijkheden liggen in het bedrijfsleven geoormerkte donatie toezeggingen
toegezegd te krijgen. Bv, een kippenfarmer die toezegt 5 jaar lang garant te staan voor het
nuttigen van de wekelijkse kippenvlees maaltijd.
- Ook voor 2105 staat er weer een spinningmarathon op de agenda.
- Verslag uitbrengen aan Wilde Ganzen, voor hun bijdrage in het gehele project.
Nepal:
- Uitbreiden van de groei naar een professioneel naaiatelier.
- Sport – en spel als een dagelijkse bezigheid implementeren.
- 31 maart 2015 definitieve oplevering van het huis na een “jaar garantie periode”.
- Blijven begeleiden van de gezinnen die buiten Kiran Namaste gaan wonen.
- Werken aan een zgn. Nepalese “ANBI”status.
- De gehele financiële verslaglegging wordt vanaf 2014 in overleg met een Nepalees accountants
kantoor verzorgd vgls de Nepalese wet. Er zal ook jaarlijks een financieel rapport worden
opgemaakt.
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