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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
Mevr. E.Fijan
Mevr. C.F.M. van Essen

Voorzitter
Penningmeester / Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid ( beëindigd 30 juni 2015)
Bestuurslid ( sinds 1 juli 2015)

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
Jaarlijks verslag van Iet Schilder.
De nieuwbouw en het verder ontwikkelen van de activiteiten in ons nieuwe huis, dát zou natuurlijk
het allerbelangrijkste zijn in het afgelopen jaar. Dat dat zo anders uitpakte weet iedereen: Nepal is
getroffen door twee enorme aardbevingen in april en in mei en de aarde schokt er, bij het schrijven
van deze Nieuwsbrief, nog steeds. We zijn intens begaan met de Nepalezen.
Alhoewel ik ten tijde van de eerste aardbeving, net een week in Nederland was vanuit Kathmandu,
ben ik eind mei met mijn man Just, voor negen dagen teruggegaan om de bewoners en stafleden
zoveel mogelijk bij te staan en ook om te kijken wat we als stichting kunnen doen in breder verband.
De puinhopen zijn onbeschrijflijk; die heeft u ongetwijfeld gezien op TV. Veel mensen in Kathmandu
leven nu in noodtenten van zink of stof.
We keken er verbijsterd rond … Hoe komt dit land ooit weer op orde? Hoe krijgen mensen weer
vertrouwen? En … wat is het Nepalese volk krachtig en optimistisch onder deze dramatische situatie.
Is het omdat zoveel mensen met ontberingen zijn opgegroeid? Met een onwaarschijnlijke veerkracht
pakken vrouwen en mannen het dagelijkse leven en de wederopbouw van het zo zwaar beschadigde
land weer op, ondanks de angst die er nog altijd is en ondanks het leed dat door verliezen van familie
en bezittingen geleden is. Het is nog steeds vooral puinruimen en hier en daar wordt weer wat
opgebouwd.
Ons huis is, door de aardbevingsbestendige bouw, overeind en veilig gebleven.
Binnenmuren zijn wel beschadigd, maar die vormen geen bedreiging voor de veiligheid. Wat zijn we
onze vrijwillige aannemer/adviseur Gert dankbaar voor het nauwkeurig volgen van de bouw, juist
ook ten aanzien van aardbevingsbestendigheid! Ondanks dat het huis gespaard is gebleven, hebben
de moeders en kinderen meerdere periodes buiten geleefd op een nabijgelegen open veld. Hun
angst was zo groot. Vier van onze vrouwen zijn ternauwernood aan de dood ontsnapt toen het
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restaurant waar ze werkten instortte, en twee kinderen die inmiddels met hun moeders zelfstandig
wonen zijn lichtgewond geraakt. Op geringe afstand van het Kiran Namaste Huis zijn huizen ingestort
en doden gevallen.
Na de periode buiten onder een dak van bamboe en plastic, waarbij het ook nog enorm regende,
hebben moeders, kinderen en stafleden eerst samen in de ‘creatieve room’ geslapen, veiligheid
zoekend bij elkaar.
Later hebben moeders en kinderen die zelfstandig wonen tijdelijk hun toevlucht in ons huis
genomen, en van een enkele bewoner heeft ook de familie bij ons onderdak gehad. De naschokken
zijn angstaanjagend, dat hebben Just en ik aan den lijve ondervonden. Met een beving van 5.2 op de
schaal van Richter voelden we schokken door het huis gaan, maakte het huis vreemde geluiden,
blaften de honden en klonken angstige stemmen binnen en buiten het huis. En dan hebben wij de
‘echte’ aardbevingen (7,9) nog niet meegemaakt … Inmiddels durft iedereen in huis weer de voor
haar of hem bestemde ruimtes te betrekken, en is ook in het Kiran Namaste Huis de draad weer
opgepakt.
Met de stafleden samen hebben we een plan gemaakt waarbij onze bewoners, moeders en kinderen,
meehelpen in de omgeving van ons huis. De eerste periode zijn er vooral stenen gesorteerd en
gestapeld. Zoveel mensen in Kathmandu hebben het op dit moment minder als onze bewoners …
Na de eerste aardbeving hebben we u in de eerste weken, middels drie e-mail Nieuwsflitsen, op de
hoogte gehouden van de situatie in Nepal, in het bijzonder van het Kiran Namaste Huis en haar
bewoners. We kregen daarop van meerdere donateurs de vraag waar Kiran Namaste mee geholpen
zou kunnen worden. Wat hartverwarmend was dat! Omdat de schade aan ons huis relatief meevalt,
hebben we daarvoor geen geld aan u gevraagd. Wel zijn er zoveel verliezen bij de families van onze
vrouwen: meerdere van hun familieleden zijn omgekomen en in bergdorpen, waar een aantal van
onze moeders vandaan komen, zijn de verwoestingen groot.
We hebben voorgesteld om uw aangeboden bijdrage daaraan te leveren. Het eindresultaat van deze
spontane actie is € 16.000,00.
Tijdens mijn bezoek aan Nepal in mei/juni hebben Just en ik met één van de stafleden meerdere
omliggende dorpen bezocht om met eigen ogen te kunnen vaststellen wat en hoeveel er nodig is.
Het was zo aangrijpend
om te zien hoeveel er kapot is. En mensen zijn hun koe kwijt, of hun enige geit. We werken ook hier
met beleid. Stapsgewijs bieden we met uw middelen ondersteuning; ons Nepalese bestuur speelt
daar een belangrijke rol bij. Uw geld wordt ook hiervoor zeker goed besteed.
Gedurende de periodes dat ik in Kathmandu ws, heb ik uiteraard intensief contact met de moeders
en kinderen, maar ook heb ik de school van de kinderen bezocht, stafvergaderingen geleid,
meegeholpen om van de opslagruimte een gelegenheid te maken die geschikt s voor sport en spel,
heb ik verschillende keren overleg gehad met de schooldirecteur in verband met de productie van
schooluniformen, hotels bezocht in verband met de mogelijkheid waszakken te vervaardigen … En
wat dacht je van een picknick met 90 ‘familieleden’!
Nieuw bij ons huis zijn de zonnepanelen. Wat is het voor het naaiatelier en voor de studie van de
kinderen belangrijk dat we nu over zonne-energie beschikken, waardoor er in de avond doorgewerkt
kan worden. Er is zoveel tijd mee gewonnen, vooral in de winterperiode.
Net als de rest van de Nepalese bevolking werken Kiran Namaste en haar bewoners verder aan de
opbouw; de opbouw van de eigen ontwikkeling. De scholen zijn alweer snel geopend (in tenten) en
onze kinderen doen het er goed. Gedurende de eerste weken is op school vooral aandacht besteed
aan het emotioneel verwerken van de aardbevingen.
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Voor de meeste kinderen is het uiteraard een groot trauma, hoewel één van onze kleintjes, de
driejarige Samir, op de binnenplaats een dansje maakte tijdens de eerste aardbeving: ‘de aarde
danst!’ … Zo onbevangen kan de beleving van een klein kind zijn.
Eén van de vorderingen in huis is dat de naailessen aan onze vrouwen weer een upgrade hebben
gekregen. Ook zijn er verschillende contacten met Nepalese organisaties die op één of andere wijze
hulp bieden. We schrijven er meer over.
Ook onze bewoners zijn veerkrachtig en ik heb bewondering voor de stafwerkers, die in deze barre
periode in staat bleken en blijken moeders en kinderen bij elkaar te houden, te motiveren en te
steunen met woord en daad. Narayan, Dipendra en Rojina hebben het geweldig gedaan!
Ze gaan het redden, onze 53 kinderen en hun moeders.
Per 1 juli 2015 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Na 5 jaar bestuurslid te zijn geweest
heeft Emilie Fijan het stokje overgedragen aan Caroline van Essen. Emilie bedankt voor je inzet!
Nu het huis in maart definitief opgeleverd is danken we Gert van Batenburg voor zijn deskundige
inzet gedurende de voorbereidende plannen en tijdens de gehele bouw van het Kiran Namaste Huis.
Mede dankzij zijn kennis staat er een stevig gebouw met vele mogelijkheden.

Garantie periode:
De garantieperiode van de nieuwbouw liep op 1 april af, dus voor die tijd moest er een zorgvuldige
inspectie plaatsvinden. De Nederlandse aannemer en Just Schilder zijn daarom in februari naar
Kathmandu gegaan. De eerste periode hebben zij in samenwerking met de Nepalese aannemer en de
architect inventarisatie gedaan van allerlei ongerechtigheden die er nog waren.
--De locatie achter het huis waar het water opgepompt en gefilterd wordt voordat het naar de
opslagtank wordt getransporteerd, is verbeterd en een derde filtercilinder – van belang voor de
kwaliteit van het water - is geplaatst.
--Het kook– en drinkwater in de keuken heeft een aparte opslagtank gekregen waaraan een extra
UV-filtering is gekoppeld. De elektriciteitskamer is veiliger ingedeeld en de bijkeuken, de plek waar
de afwas gedaan wordt, is betegeld en voorzien van grote droogrekken.
--De tegels, die aan de buitenkant van het huis loslieten en op de binnenplaats vielen, zijn er allemaal
afgebikt en de muur is geheel opnieuw gestuukt. Na de moesson zal de muur geschilderd worden
met de originele bordeauxrode kleur.
Dat waren wel de belangrijkste klussen die nog gedaan moesten worden.
‘Het huis is zó praktisch qua indeling en inrichting. Er is van tevoren goed over nagedacht, er is veel
gepuzzeld, maar dat heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen! Iedereen is er blij mee!’
Maar wat we toen, bij de feestvreugde om ons nieuwe onderkomen en bij het plaatsen van de
puntjes op de i van de bouw nog niet wisten: aardbevingen zouden binnen een paar weken het hele
leven in Nepal op z’n kop zetten ... En al is het Kiran Namaste Huis daar behoorlijk goed vanaf
gekomen, er is wel degelijk schade: flinke scheuren in het stucwerk van de binnenmuren.
Dit gaan we opknappen als het leven weer wat meer zijn gewone beloop heeft.
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De aardbevingen
We kunnen er niet omheen, want de impact was en is op alle niveaus van het dagelijks leven zo
gigantisch. Eén van de stafleden - die die dag vrij was en met haar familie elders vertoefde verwoordde wat er gebeurde in de volgende e-mail:
Dear Iet, good morning,
Thanks for your mail. It made us little bit relief. It was a very very big earthquake. We all were at
picnic out of Kathmandu. After visiting a temple at the top of a mountain, we were coming down.
Suddenly we heard a big sound like bomb blast under the ground and the mountain started to shake
very badly, stones fell down toward my son, I screamed holding my daughter tightly, running down,
houses around us collapsing one by one, dust coming out of those houses, people were crying, oh! it
was a huge earthquake ...
We tried to contact our family in Kathmandu but couldn't. Firstly we saw a picture of the Bhimsen
pillar (Dharahara) near Army headquarter . It was completely collapsed. It rocked our heart very
badly. We thought Kathmandu had finished.
Trying to contact to all at mobiles, phones, but all in vain. At last we could contact a neighbour and
knew that all our family were safe. It made us a great relief. Thank God. We finished our picnic
quickly, coming back to Kathmandu, saw most of the houses fell down very badly. When we entered
Kathmandu, the scene of Kathmandu, oh I cannot describe. It was terrible. Lots of earthquakes
coming back continuously. We are spending all the nights outside under a big plastic. This is a very
cruel natural catastrophe.
Now we are very much worried about coming days. Tourism will be badly affected. Poor country is
again going backward.
Lots of countries are helping us. Thanks all of them. Now we pray for eternal peace for demised souls,
victims, all people and hope for no earthquake in future.
Thank you. from Nepal
Op zaterdag 25 april om 12.10 uur werd Nepal getroffen door de eerste aardbeving. Als geluk bij een
ongeluk vond deze plaats op een zaterdag, midden op de dag. De mensen werden dan ook niet in
hun slaap overvallen want dan waren er zeker nog véél meer slachtoffers gevallen. Op dit moment
van de dag vond het leven vooral op straat plaats. De meeste kinderen van ons huis waren op de
binnenplaats aan het spelen. De muren van het huis gingen, volgens ooggetuigen, met een flinke
uitslag heen en weer, de aarde golfde als een woeste zee en de paniek was groot. Iedereen die nog
binnen was is gelijk naar buiten gerend. De eerste dagen zijn onze bewoners dag en nacht buiten
gebleven en leefden ze onder een met bamboe gestut afdak van plastic op een open terrein achter
het huis, de staf was hierbij geweldig! Voor velen heeft de tweede aardbeving, 1½ week later, het
vertrouwen echt geschonden. Er was al angst, maar langzaam was men na de eerste beving toch
weer overeind gekrabbeld en probeerden de mensen de draad op te pakken - en dan plots een
tweede, weer heftige aardbeving
Toevallig had Just Schilder, twee weken voor de aardbeving, met de staf doorgenomen hoe te
handelen bij een aardbeving. Want dát er een aardbeving zou komen was voor Nepal niet de vraag;
de vraag was meer wannéér dat zou gebeuren.
We hebben toen ook gebruik gemaakt van pamfletten die de overheid voor dit doel verstrekte. Maar
iedereen zal het begrijpen … de werkelijkheid is zoveel erger dan wat je je voor kunt stellen ….’
Ongepland zijn Iet en Just na de aardbevingen terug gegaan naar het Kiran Namaste Huis. Wat waren
de moeders, stafmedewerkers en kinderen verbaasd toen ze de binnenplaats opliepen, verwonderd
en ontroerd … Tja, in goede én in slechte tijden ben je er.
Kiran Namaste jaarverslag 2015 ©
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Eén van onze moeders, Parwatti was bezorgd om haar familie en ze verlangde er zo naar hen te
bezoeken. Het bleek dat zij nu met weinig of geen voedsel in een tent leefden. Samen met een
staflid, voedsel voor drie weken en een paar matrassen is ze naar haar familie gereisd. Twee dagen
later kwam ze terug en ze straalde weer.
Er is zoveel werk te doen in Kathmandu, rond het huis van Kiran Namaste. De stafleden Rojina en
Dipendra hebben de kinderen meegenomen in het fenomeen ‘helpen’ en ‘gemeenschapszin’. Helpen
is niet alleen geld geven, maar ook iets voor elkaar dóén. De kinderen zijn ingedeeld in vier groepen,
onder leiding van een groep oudste, om zo beurtelings in de omgeving van
het Kiran Namaste Huis mee te helpen om op te ruimen: stenen sorteren en stapelen.
De school van de kinderen heeft vooral op de begane grond schade opgelopen en dáár stonden de
computers … We besloten de school drie computers te schenken met zes beeldschermen. Inmiddels
zijn ze geplaatst in het geheel gerestaureerde computerlokaal.
In Nederland is spontaan een bedrag van € 16.000,-- bijeengebracht. Wanneer de moesson voorbij is
zal met dat geld 7 getroffen families van de moeders geholpen met de wederopbouw van hun
onderkomens. Deze gehele actie zal in overleg met bestuur en accountant uitgevoerd worden.

Nieuwe moeders én hun kinderen
Afgelopen voorjaar jaar hadden er nieuwe moeders en hun kinderen in het huis bij zullen komen.
Door de aardbevingen hebben we dat helaas moeten uitstellen medio 2016. Dit alles in overleg met
Nepalese vrouwenorganisaties

Najaar 2015
Het laatste kwartaal van 2015 en dat zal nog wel even doorgaan tot in 2016 is Nepal getroffen door
een grote energie crisis tgv stakingen in het Zuiden van Nepal. De Indiase regering levert al maanden
geen gas en brandstof, waardoor Nepal economisch en in het dagelijks leven zwaar getroffen is. Er is
geen gas, geen brandstof voor auto’s niets. Ook in het Kiran Namaste huis is het aanpassen aan deze
omstandigheden. Aangezien er geen gas is is er een grote rijstcoocker gekocht om toch maar iets van
warm voedsel te krijgen. Daarnaast wordt er op het stukje land naast het Kiran Namaste huis,
bestemd voor het naaiatelier, op een houtvuur nu ook simpel gekookt. Er is ook besloten dat de
kinderen die extern wonen en overdag in het Kiran Namaste huis verblijven ’s avonds hun warme
maaltijd thuis moeten nuttigen. Een zware dobber voor het land, eigenlijk nog heftiger dan de
aardbeving.
Houten versus Kathmandu
De kinderen uit het Kiran Namaste huis hebben tekeningen gemaakt van hoe ze de aardbeving en de
periode daarna beleefd hebben. Daar zijn schitterende tekeningen uitgekomen en het verrast je om
te zien wat er in die koppies omgaat.
Kinderen van basisschool ‘De Plantage’ in Houten hebben na de aardbeving tekeningen en brieven
gestuurd aan de kinderen in Nepal.
Naar aanleiding van deze twee verschillende kinderwerelden is er in Houten een kleine expositie
ingericht in en druk bezocht in de periode Oktober t/m December 2015.

Naaiatelier
Het naaiatelier zal volgend jaar worden uitgebreid, want in het huidige 1 kamer-atelier is er
onvoldoende ruimte om het naaien op een hoger professioneel plan te brengen. Bovendien is het
verstandig om het naaigebeuren gelijktijdig met de uitbreiding gescheiden van het woonhuis te
Kiran Namaste jaarverslag 2015 ©
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situeren. In overleg met het Nederlandse en Nepalese bestuur is besloten om achter het huis een
stukje grond te kopen.
Daar zal een eenvoudig gebouw (alleen begane grond) neergezet worden. Samen met het
Nederlandse bestuur zijn we bezig om de plannen verder uit te werken: hoe wordt de indeling, waar
zitten de verlichtingspunten etc. De bedoeling is dat er in dit gebouw ruimte is voor tenminste 15
professionele naaisters. Als alles volgens plan verloopt, beginnen we medio 2016 met de bouw en we
hopen 3 maanden later te kunnen starten.
Het streven van Kiran Namaste is om uit het naaiwerk ook inkomsten te genereren voor onze
stichting. Er wordt van alles in het werk gesteld om het naaiatelier en de prestaties van de vrouwen
die daar werken op een hoger peil te brengen. Doel is uiteindelijk dat de vrouwen inkomen hebben
én dat er geld wordt verdiend voor Kiran Namaste. En natuurlijk gaat ook dat stap voor stap. We zijn
goed op weg. Mastertailor Bhim vindt het nodig dat de vrouwen fulltime oefenen, maar dat is nu
nog niet mogelijk, omdat er door een aantal van hen ook op een extern atelier gewerkt wordt of in
een andere branche.
En dat houden we even zo, zolang er geen nieuwe opdrachten zijn. Tenslotte moet er voor de
vrouwen wel geld in het laadje komen. Vijf vrouwen zijn nu, deels parttime, actief in ons eigen
atelier: Jamuna, Dol Kumari, Laxmir, Sabita en Gita. Ze hebben zich steeds beter bekwaamd in het
vak.
In november hebben ze allemaal een naaiexamen afgelegd, mn om te zien hoever ze gevorderd zijn
en dat was een groot succes. Allen zijn geslaagd.
Onze eerste klant is de school van de kinderen, waarvoor we een groeiend aantal schooluniformen
mogen naaien; we begonnen met 30, maar inmiddels nemen we een groot deel van de productie
voor onze rekening
In april is het nieuwe schooljaar begonnen en dat betekent ook: veel nieuwe uniformen. Afgelopen
december hebben 2 stafleden een lezing op school mogen houden over Kiran Namaste en over ons
belang om schooluniformen te kunnen naaien. De presentatie is enthousiast ontvangen! Verder zijn
we in contact met hotels voor het naaien van waszakken. En Alexis en Kachen, twee van oorsprong
Canadese ontwerpsters, hebben het plan volgend jaar in huis een training te starten om T-shirts te
leren naaien.
En er gebeurt meer, want één van de leden van het Nepalese bestuur heeft voor zijn bedrijf een
bestelling gedaan voor tassen, en is te zijner tijd ook geïnteresseerd in de T-shirts.
Qua voorzieningen is er een stoomstrijkijzer gekocht, een overlockmachine en is het licht in het
atelier verbeterd ‘om de ogen van onze vrouwen te sparen’.

Korte mededelingen:
--De bibliotheek van het Kiran Namaste Huis wordt steeds meer professioneel door de hulp van de
Nepalese organisatie ‘Room for Read’. Er staan twee gekleurde boekenkasten met wel honderd
prachtige tweedehands boeken, geschonken door die stichting, die ook een middag uitleg heeft
gegeven over het gebruik ervan. Staflid Rojina zal de bibliotheek beheren.
--In 2014 al is contact gelegd met de Nepalese Muziekacademie. Deze ontmoeting heeft interessante
ontwikkelingen tot gevolg. Stafmedewerker Dipendra en Iet hebben er gesprekken gevoerd, waarna
afgesproken is dat vijf meisjes dans- en zangles zullen krijgen op de academie. Deze lesmodules zijn
een gift van de academie aan Kiran Namaste. Andere mogelijkheden om de kinderen in hun
kunstzinnige ontwikkeling te ondersteunen zijn nog in overleg.
--Van één van de werkgevers van onze vrouwen – iemand die in de gezondheidszorg werkt - is een
‘eerstehulp box’ ontvangen. Mochten we iets nodig hebben waarbij deze vrouw ons zou kunnen
helpen, dan kunnen we haar benaderen.
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--Een Nepalese K.N.O.-arts heeft de neusoperatie van één van onze kinderen geheel voor zijn
rekening genomen.
--Zoals we gewend zijn worden verjaardagen van de kinderen collectief gevierd. Zo kan er een groot
feest van gemaakt worden en de nieuwe ‘creative room’ is daar geweldig voor.
Er waren ook wat omwonenden uitgenodigd en een vijftal Nepalese vrienden van Kiran Namaste. Er
werd de hele middag gezongen en gedanst en de 90-jarige buurvrouw werd ‘gedoopt’ tot
grootmoeder van Kiran Namaste. Zo’n verjaardagsfeest, of een bingo-ochtend, een modeshow, of
sportdag in het weekend is een welkome en noodzakelijke afleiding, want de kinderen werken
doorgaans hard voor school; de oudere kinderen in repetitietijd wel tot 22.30 uur!
--De nieuwe kinderen moesten eerst een soort ‘proefexamen’ doen om voor de school te kunnen
bepalen welk leerniveau ze hebben, want ze hadden tot nu toe slecht onderwijs gevolgd en sommige
kinderen niet of nauwelijks.
--In juli, is Pratima geslaagd voor de tiende klas. Een mijlpaal, want ze is het eerste meisje uit ons huis
dat zover gekomen is. Patrima is de dochter van Jeewan, de straatarme stenensjouwster met drie
kinderen, die tegenwoordig kleine zelfstandige is met een momokraam.
(gestoomde ‘loempia’s’) Ze zal klas 10+2 van haar dochter voor een deel zelf bekostigen. Wat hebben
moeder en dochter veel bereikt!’ Behalve Pratima gaan ook de twee andere dochters van Jeewan,
Pratiba en Pratitia, nog naar school en komen voor de buitenschoolse opvang in het Kiran Namaste
Huis.
--Ook Manisha volgde de 10e klas, maar voor de tweede keer. Ze doet enorm haar best maar kan
moeilijk leren. En … ze heeft een droom: ze wil schoonheidsspecialiste worden. Ze zal hoe dan ook op
die opleiding aangenomen worden nadat ze de selectieprocedure doorlopen heeft, dat heeft Ranju,
van de staf al voor haar kunnen regelen. En…… Manisha is geslaagd! Wat een geweldige prestatie; ze
heeft er zo hard voor gewerkt. Inmiddels is besloten dat zij, alvorens de opleiding voor
schoonheidsspecialiste te gaan volgen, een jaar gaat assisteren op een dagopvangschool voor
Nepalese kinderen van werkende ouders. Dat lijkt nu het beste voor haar ontwikkeling.
--Bingo spel. Vorig jaar hebben we Rummicub en Stratego in het huis geïntroduceerd, wat inmiddels
geliefde spellen zijn geworden en … dit jaar hebben we weer iets nieuws … Bingo!
Op de
binnenplaats werd een grote tafel uit de eetzaal neergezet met twee stoelen voor de spelleiders. Op
de tafel werden kleine cadeautjes voor de winnaars uitgestald. Nadat de bingokaarten waren
uitgedeeld zat iedereen op de trappen van de binnenplaats steeds weer gespannen te wachten op de
volgende Bingoronde. Moeders die de cijfers nog niet goed konden lezen werden geholpen door de
kinderen met het snel zoeken van de cijfers die opgeroepen werden.
Wat vonden ze het allemaal leuk en wat hadden we een plezier met elkaar: kinderen, moeders én
ook de stafwerkers … Fanatiek dat ze waren!’

5e Spinningmarathon.
Woensdagmiddag 30 september, vond alweer de 5e Capital Value Spinningmarathon plaats. Piazza
Sport te Houten had geheel belangeloos ruimte en veertig fietsen ter beschikking gesteld. Het
startschot viel rond 13.30 uur, 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 zes spinninginstructeurs die in tweetallen verantwoordelijk
waren voor één uur spinningonderricht. Deze keer fietste men langs de Franse Riviera, de Alpen en
de Pyreneeën. Dat was mogelijk omdat we gebruik konden maken van virtueel spinnen. Op een groot
beeldscherm zien de spinner dan “de weg die ze volgen”. Ook nu weer een groot succes.
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Financiële verslaglegging.
Sinds juli 2014 controleert en verzorgt een Nepalees accountantskantoor, in samenwerking met de
stafmedewerkers, de financiële verslaglegging. Kiran Namaste, als geregistreerd NGO en ook
geregistreerd SWC lid, voldoet nu aan alle voorwaarden van financiële verslaglegging volgens de
Nepalese richtlijnen. Het jaarlijkse een eindrapport dat wordt afgegeven kan nu in Nederland aan
het financiële rapport worden toegevoegd.

Publiciteit
Kiran Namaste verzorgt 1 x 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.

Planning 2016.
Nederland:
- Uitbreiding “Vriend van Kiran Namaste” blijft belangrijk om aandacht aan te besteden. 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 2016 staat er weer een spinningmarathon op de agenda.
- April 2016 zullen de Nederlandse sport * spel docenten weer een week les geven aan de
kinderen
- Januari / Februari zal er bij Piazza Sports te Houten een Exclusieve 2 daagse basiscursus
trainingsleer voor wielrenners en spinners gegeven worden.
- Voorbereidingen en overleg bouw nieuwe naaiatelier.
- Fondsenwerf actie voor de bouw en inrichting van het naaiatelier.
Nepal:
- Uitbreiden van de groei naar een professioneel naaiatelier, nu de bouw van het professionele
naaiatelier start medio 2016
- Sport – en spel als een dagelijkse bezigheid implementeren. In april 2016 zullen weer twee
Sportdocenten uit Nederland Kiran Namaste bezoeken en een volle week sport- en spel
verzorgen.
- 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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