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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 in 2015 was het huis klaar, een “eigen” Kiran Namaste
huis; Intern: 22 moeders in het huis en 44 kinderen in het huis. Extern: 16 moeders & 29 kinderen.
Na de aardbeving, 25 april 2015, hebben we een klein stuk grond gekocht direct naast het Kiran
Namaste huis om daar een naaiatelier op te bouwen. In oktober 2016 is het opgeleverd en is er plaats
voor 16 vrouwen. Het doel is dat het Kiran Namaste naaiatelier een eigen inkomsten genereerd voor
de Stichting.
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 2016.
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 naaiatelier, 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.

Kiran Namaste jaarverslag 2018 ©

Pagina: 4-14

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. C.F.M. van Essen

Voorzitter
Penningmeester / Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Raad van Toezicht:
Ir. Mevr. J.E. Sanders
Hr.B.Vos
Vrijwilligers:
Mevr. A. Raanhuis
Hr. P.J.M. van der Meij
Hr.St.Jeths ELASTIQUE
Hr. G. van Schaik
Ir. Hr. G van Batenburg

vrijwilliger nieuwsbrief
vrijwilliger lay-out nieuwsbrief, nieuwsflits etc.
vrijwilliger opmaak / onderhoud website
vrijwilliger opmaak financieel jaarverslag.
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

3a: Jaarlijks verslag van Iet Schilder.
ACTUEEL
Bericht van Iet Schilder-Verboom
Namaste beste lezer,
Het is een tijd waarin voor ons Kiran Namaste Huis met name continuïteit, verdieping en verfijning
de thema’s zijn. Daarbij zijn voor het naaiatelier groei en uitbreiding topic één, samen natuurlijk met
kwaliteit.
Voor het huis waar vanuit moeders en kinderen na drie jaar zelfstandig gaan wonen, en steeds weer
‘nieuwe’ moeders en kinderen hun intrede doen, staat na ruim 15 jaar een goede structuur op poten,
wat de noodzakelijke Rust en Regelmaat geeft en, vooruit, ook de derde R … Reinheid. Want, weet u
nog uit eerdere Nieuwsbrieven hoe we gewerkt hebben aan hygiëne bij voorbeeld in en rond de
keuken voor voedselopslag en bij de afvalverwerking … ? Door beleid, een goede structuur, duidelijke
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afspraken en met een staf die hier steeds opnieuw de aandacht op vestigt en vaak ook voorlichting
geeft over het waarom, loopt het in huis naar wens. Als ik dit zo opschrijf realiseer ik me dat die drie
klassieke R’en ook hier inderdaad onmisbaar zijn om, aan alle moeders en kinderen, een veilige en
geschikte basis te kunnen bieden voor ontwikkeling op zoveel fronten. Wat hebben we met elkaar
veel opgebouwd!
“Het woord vooruitgang heeft geen enkele zin zolang er ongelukkige kinderen bestaan”
A.Einstein.
Kijkend naar de uitspraak van A. Einstein hiervoor zie ik de kinderen in het Kiran Namaste Huis voor
me die, als ze aankomen met hun moeders, schuw en angstig zijn en die gaande hun verblijf bij ons
zelfvertrouwen krijgen, (weer) kind mogen zijn, kunnen leren en spelen en … gaan stralen. Daarbij
werkt zeker mee dat hun moeders bij ons een vergelijkbare ontwikkeling doormaken, waardoor zij
angsten kunnen laten varen, groeien, talenten ontwikkelen en ook als moeder meer adequaat in het
leven staan. Dat dat op de kinderen afstraalt maken we mee. Prachtig! En het is dit geheel van
mogelijkheden voor moeders en kinderen dat het Kiran Namaste Huis tot een succes maakt.
Tweemaal ben ik een langere periode in Kathmandu geweest het afgelopen jaar, wat impliceert:
Intense samenwerking met de staf en het Nepalese bestuur, vele contacten met moeders en
kinderen, reizen om in ver gelegen gebieden hulporganisaties te bezoeken en met hen ‘nieuwe’
moeders en kinderen te bezoeken. De moeders die met hun kinderen zelfstandig zijn gaan wonen
houden we actief in beeld. En ook het naaiatelier heeft mijn volle aandacht en … ik wist niet eerder
dat er een businessvrouw in mij schuilging!
Het is en blijft hard werken ook voor het atelier, alle dagen van iedere week dat ik er ben. Het is
gelukt om steeds meer nieuwe klanten te werven en aan ons te binden, wat ook betekent dat het
voor meer vrouwen mogelijk is om 100% in ons eigen atelier te werken, wat een spannende afweging
is omdat we hun salaris natuurlijk wel moeten kunnen waarborgen.
Over al deze onderwerpen leest u uitgebreid verderop in deze Nieuwsbrief.
Het levensverhaal van de president van een hulporganisatie hebben we opgenomen, omdat het nog
eens laat zien dat doorzetten werkt, ook voor vrouwen met achterstand.
Op 26 april viel me een verrassing ten deel: een koninklijke onderscheiding. Voor mij is het
belangrijkste hiervan de waardering voor ons project Kiran Namaste!
Rest mij u allemaal te bedanken voor de hulp, op welke manier dan ook. Morele steun helpt mij
enorm om met vertrouwen door te gaan ook op moeilijke momenten: never give up. Financiële
steun is onmisbaar om alle voorwaarden voor een goede basis van ons project te realiseren.
Met groet en dank voor uw vertrouwen,
Iet Schilder-Verboom
Initiatiefnemer
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3b: Het Huis en haar bewoners.
Wat een smeerboel. In het najaar was er drie dagen ‘stront op de court yard’, zoals Iet met enige
schrik liet weten. Vermoedelijk door een constructiefout was de riolering overgelopen met enorme
vuiligheid en stank tot gevolg. Iet: ‘Tot overmaat van ramp hadden de kinderen net die week vrij en
konden de toiletten onmogelijk gebruikt worden. Dat betekende een dag met de hele bups op pad en
dat is best wat met zo’n groot gezelschap. Al onze creativiteit is uit de kast gehaald.’ Uiteindelijk
moest de speelplaats geheel opengebroken worden om het euvel te verhelpen. Laten we maar gauw
iets gezelligs gaan doen …
Het Dashain en het Tihar festival zijn de grootste feesten van het (na-)jaar in Nepal. Er worden veel
boterlampjes gebrand, overal is versiering, er wordt gedanst en gezongen er worden goden geëerd.
Ook het Kiran Namaste Huis besteedt uitgebreid aandacht aan deze rituelen wat kansen biedt voor
alle mogelijke kunstuitingen: er wordt getekend, geschilderd, gemusiceerd, gedanst, geknutseld …
Iet: ‘Naast deze traditionele feesten vieren we in huis een paar keer per jaar de verjaardagen van
meerdere kinderen tegelijk. De feesten bieden de mogelijkheid om buren en bestuursleden te
betrekken bij het huis. Ook dit jaar was Hajoer Ama, ‘oma’, aanwezig, de 90-jarige’ buurvrouw. Ze
draagt Kiran Namaste een warm hart toe.’
Drie moeders en hun kinderen zijn in het voorjaar zelfstandig gaan wonen: Bimala, Kalpana en Maya.
‘Royaal van tevoren worden de vrouwen daar op voorbereid en sowieso sparen zij gedurende hun
hele verblijf in het Kiran Namaste Huis ervoor om deze stap te kunnen zetten’, vertelt Iet. De kamers
die de vrouwen betrokken hebben zijn op loopafstand van Kiran Namaste, wat van belang is om de
kinderen voor de buitenschoolse opvang te kunnen komen brengen, waardoor zij zelf op tijd op hun
werk kunnen zijn.
Om 7.00 uur worden de kinderen gebracht en om 18.30 uur halen de moeders hen weer op. Iet: ‘Ik
heb de drie gezinnen in hun nieuwe optrekje bezocht. Tijdens een kop thee wordt nog van alles
besproken over wat het zelfstandig wonen voor hen betekent. Maya heeft extra steun nodig gehad
om deze stap te zetten.’
Sinds begin van dit jaar is er een pilot gestart waarbij de zelfstandig wonende moeders en hun grote
kinderen één dagdeel in de week komen meehelpen bij het reilen en zeilen van het Kiran Namaste
Huis. Samen met de stafmedewerkers hebben ze een schema gemaakt wanneer en waarmee ze het
huis van dienst kunnen zijn, minimaal 5 uur per week: helpen in de huiswerkklassen, helpen bij het
koken, helpen bij de afwas …. Met enthousiasme komen ze naar het huis toe om er een paar uur te
werken en na afloop nuttigen ze met de andere moeders en kinderen de maaltijd. ‘Belangrijk deze
afspraken’ vult Iet aan ‘om medeverantwoordelijk te blijven, om iets terug te geven én voor de
binding met het huis. Na een half jaar gaan we met elkaar om tafel om te bespreken hoe het bevalt.
We zijn benieuwd. De staf en ik zijn zeer gemotiveerd en tot dusver zijn de moeders en betreffende
kinderen enthousiast. Overigens, ook de grotere kinderen die in huis wonen hebben taken in huis.
Ook daarvoor werken we met een schema.’
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3c: De Clowns.
Kiran Namaste werd verrast met een aanbod van de ideële Nederlandse organisatie Bijouxxx die in
het najaar van 2017 met een groep clowns en muzikanten door Nepal trok om bewoners van allerlei
hulpverleningsorganisaties een leuke dag te bieden. Wat waren de kinderen blij met het vrolijke
optreden! Het was een voor-telling voor alle kinderen, die bovendien actief bij de show betrokken
werden.

3d: Nieuwe bewoners.
Waar de vertrekkende moeders en kinderen ruimte achterlaten, is er plaats voor nieuwe bewoners.
Iet: ‘In ver-west Nepal heb ik vrouwenorganisaties bezocht en drie noodlijdende moeders met hun
kinderen uitgenodigd om bij ons te komen wonen.’ Als altijd starten zij schuw en angstig, maar maakt
de sfeer in huis dat daar al naar een paar dagen positieve verandering in komt. Zo ontvingen we: Nira
met haar zoontje van 3, Sunita met een zoontje van 3½, Subakamana met een zoontje van bijna 4. Na
de komst van de nieuwkomers heeft voor hen de gebruikelijke gezondheidscheck in het ziekenhuis
plaatsgevonden, met aansluitend hepatitis injecties. Iet: ‘Deze activiteit valt onder de
verantwoordelijkheid van Ranju, de supervisor van het Kiran Namaste Huis. Samen met haar en de
nieuwe moeders en kinderen ben ik naar het ziekenhuis geweest.’

Afgelopen periode zijn er 3 kinderen geslaagd voor hun eindexamen na klas 10: Sanje, Ashmin en
Shyrana. Alle 3 kunnen ze goed leren en krijgen ze de kans verder te gaan met ‘klas 10 + 2’. Sanje staat
bekend als de bolleboos van de school en het is zijn droom om arts te worden. Ashmin wil onderwijzer
worden en Shryana verpleegkundige. Begin augustus starten ze met groep 11, op een school in de
buurt die goed én betaalbaar is.
‘Ook de zoektocht naar een geschikte vervolgschool is zo’n taak waar de staf en ik ons mee bezig
houden. Het ziet ernaar uit dat we een uitstekende aansluiting gevonden hebben’, vertelt Iet. Het
slagen van het drietal was reden voor een feest met toespraken van de kandidaten zelf, zowel als van
de moeders, de staf en van Iet: ‘Eén van de geslaagden, Ashmin, was ooit het jochie van 5 dat met zijn
zusje over straat zwierf omdat hun moeder, Bimala, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat stenen
sjouwde om de kost te verdienen. In geval van dit gezin geldt dat ik hen ben tegengekomen,
meermalen hetzelfde tafereel, van twee kleine kindjes alleen en een afgebeulde moeder elders aan
het werk. Op een dag ben ik naar Bimala toegestapt … en ze is met haar kinderen naar het Kiran
Namaste Huis gekomen, als één van de eerste bewoners. En nu? Wat hebben ze zich prachtig
ontwikkeld alle drie! Bimala heeft al jaren een functie in huis en kijk eens naar haar kinderen! Mooi
toch …’.
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3e: Eindexamen / Schoolresultaten.
Samykshya heeft met de afronding van klas 10 een mijlpaal bereikt en bovendien heeft ze daarin
het hoogste bereikt, ‘Grade A’. Iet: ‘Dat werd zoals gebruikelijk een feestje in de versierde ‘creative
room’, met toespraken en een cadeautje.’ In haar toespraak memoreerde Iet hoe de moeder en haar
dochters 11 jaar geleden in het Kiran Namaste Huis waren aangekomen: schichtig en de kat uit de
boom kijkend. Het gezin woont alweer jaren zelfstandig ‘en kijk nu eens naar deze stralende
bolleboos en haar zusje en moeder!’ straalt ook Iet. Kiran Namaste betaalt volgens beleid de schoolkosten t/m klas 10. Daarna probeert de stichting een oplossing te vinden voor de kosten van de
vervolgopleiding. In geval van Samykshya is dat gelukt: ze kan volgend jaar naar groep 11.
De kinderen doen het goed op school en zijn allen over naar de volgende klas. Geweldig! De
huiswerkbegeleiding die ze in het Kiran Namaste Huis krijgen draagt enorm bij aan het positieve
resultaat. Ook de kleine kinderen krijgen ’s ochtends en ’s middags begeleiding.
Met de kinderen die op het vervolgonderwijs zitten, klas 11 en 12, gaat het ook prima. Zij hebben
hun examens positief afgerond. Iet: ‘Met Sanjé die graag arts wil worden, heeft een interessant
gesprek plaatsgevonden met een net afgestudeerd arts, die zelf ook uit een onbemiddelde situatie
komt. Hij had tips, ook met betrekking tot mogelijke financiering en wil contactpersoon voor San-jé
blijven. Leerkracht Dhruba en ik waren bij het gesprek aanwezig. De arts, boeddhist, had een
belangrijk devies: never give up … Hij vertelde daarbij hoe moeilijk hij het soms had gehad om zijn
doel te bereiken.’
Leerkracht Dhruba is ook degene die de ochtendklas voor de vrouwen verzorgd, waarbij zij les
krijgen in schrijven, lezen en rekenen. Eenmaal per 3 maanden wordt er een examentje afgelegd om
de vorderingen te toetsen.

3f: Naaiatelier.
Iet: ‘Wat hebben we veel tijd besteed aan de werving van nieuwe opdrachtgevers! Samen met een
stafmedewerker en naaileraar Laxman ben ik een hele week lang iedere dag op pad geweest en met
succes. Sindsdien draait het atelier op volle toeren van 7.00 tot 20.00 uur, 6 dagen per week.’
Opdrachten die uitgevoerd worden: handschoenen, mutsen, slippers, waszakken, tassen voor
haardrogers, kruikzakken, schooluniformen, trainingspakken, poloshirts, reistassen, badjassen,
pyjama’s … Iet: ‘’t Is wel mooi om te vertellen hoe het ging om de opdrachten voor pyjama’s en
badjassen binnen te krijgen. In een winkel zag ik ze hangen en ik kreeg er een gesprek met de
eigenaar over het Kiran Namaste Naaiatelier. Ik heb een pyjama en een badjas gekocht, ben naar de
markt gegaan voor stof en heb de artikelen in ons atelier laten naaien. De eigenaar was zo
enthousiast over het resultaat dat we direct een bestelling van 300 exemplaren kregen en bij
tevredenheid, en die was er, iedere maand opnieuw. De bestelling is bestemd voor Denemarken. Een
topopdracht!’ En het was bij deze gelegenheid dat Iet ontdekte dat er een zakenvrouw in haar
verborgen was geweest.
Ook vanuit Nederland werkt Iet dagelijks met de stafmedewerkers aan de ontwikkeling van het
atelier ‘want’, weet zij ‘’business is níet denken dat het zomaar blijft stromen en afwachten. We
moeten actief en alert blijven om nieuwe opdrachtgevers te vinden en hen, blijvend, interesseren. We
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moeten goed organiseren, plannen en voortdurend werken aan kwaliteit. Dat is boeiend en ook
spannend. Het geïnteresseerd houden van iedere nieuwe opdrachtgever blijft een uitdaging en vraagt
veel inzet, alsook het proces om op tijd te zijn en kwaliteit te leveren, want concurrenten liggen op de
loer.’ De concurrentie maakt ook dat de prijzen scherp zijn. ‘We gaan ervanuit dat als we een tijd
betrouwbaar en naar verwachting leveren, de prijs wat kan stijgen. Dat lukt ook hier en daar’, aldus
Iet.
Scholen, een reisorganisatie, hotels, een winkel … Dat zijn de klanten. Daarvoor wordt met
enthousiasme gewerkt in het atelier. Behalve het naaiwerk, worden er logo’s gedrukt op verschillende artikelen. Aanvankelijk was dat zeer tijdrovend, ‘maar’ zegt Iet ‘ook daar worden we steeds
meer bedreven in en dan zal uiteindelijk ook die productie efficiënter en vlotter kunnen.’
Het succes van het naaiatelier maakt het mogelijk en nodig om meer capaciteit in te zetten. Twee
ervaren naaisters hebben hun baan in de huishouding opgezegd om fulltime aan het naaien te gaan.
In het totaal zijn er nu 8 vrouwen hele dagen aan het werk. Daarnaast werkt dagelijks een groep
vrouwen in het atelier van 7.00-9.00 uur, voorafgaand aan hun werk buitenshuis. Allen horen zij tot
degenen die de potentie hadden een uitgebreide naaitraining te volgen.
Vanaf 1 juni werkt Dhruba, de stafmedewerker die al diverse onderwijstaken heeft, ook voor het
naaiatelier. Hij houdt zich bezig met de marketting, de controle van het naaiwerk en hij helpt mee bij
het bedrukken van logo’s e.d. Eén en ander doet hij in samenwerking met Narayan, die al jarenlang
Kiran Namaste managet. ‘Ze vormen een goed team’ zegt Iet.

3g): Hulde
Geheel tot haar verrassing werd Iet in Nepal op 26 april op het Nederlandse consulaat in Kathmandu
overvallen door een telefoontje van burgemeester de Jong van Houten: zij is nu lid van de Orde van
Oranje Nassau. Degenen die haar gevolgd hebben met Kiran Namaste zullen niet veel uitleg nodig
hebben. Maar toch … Wat een doorzettingsvermogen, wat een inzet, en wat een kwaliteit heeft zij al
die jaren geleverd voor het Kiran Namaste Huis in Kathmandu én wat een fantastisch resultaat heeft
zij daarmee bereikt! Wat motiverend ook voor alle sponsors en donateurs, deze bekroning. Iet
Schilder-Verboom, een ‘gewone’ Houtense vrouw met hart, die de handen uit de mouwen steekt, die
niet alleen praat maar vooral ook doet, die kwaliteit levert, doelgericht; een vrouw met lef.
Kort na 26 april werd Iet bovendien, samen met een Nepalese hulpverlener, gehuldigd door de
Rotary in Kathmandu. Iet zelf vond hieraan het allerbelangrijkste dat ze interessante en voor de
toekomst mogelijk helpende nieuwe contacten heeft kunnen leggen. Zo is Iet. Altijd aan het werk
voor haar goede doel!
En wat zegt Iet zelf? ‘Inmiddels ben ik blij en vereerd, maar wat ben ik aanvankelijk geschrokken toen
ik nogal streng op het matje geroepen werd op het Nederlandse consulaat voor een onderhoud met
een Nepalese gezaghebber. En wat heeft iedereen die op de hoogte was goed zijn mond weten te
houden! Dank allemaal. Het meest gelukkig ben ik met de waardering die ons project met deze bekroning gekregen heeft: een lintje voor Kiran Namaste!
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3h: Speciaal Voor Bedrijven

‘Bedrijfsvriend’ worden van Kiran Namaste
Het is sinds kort ook mogelijk om bedrijfsvriend te worden van Kiran Namaste. Dit houdt in dat u
voor een periode van tenminste 5 jaar vanuit uw organisatie een vast bedrag doneert aan Kiran
Namaste, van minimaal € 350,-. Daarmee draagt u bij aan de continuïteit van ons werk zodat de
alleenstaande moeders en hun kinderen in het Kiran Namaste Huis in Nepal een kansrijke toekomst
tegemoet zien: na drie jaar hebben zij opleiding genoten en hebben zij de stabiliteit en rust gevonden om op eigen kracht hun leven vorm te geven. Overdag blijven wij dan alleen nog de extern
wonende kinderen begeleiden, totdat zij de middelbare school hebben afgerond.
Omdat we een kleinschalige organisatie zijn zonder strijkstok, is het voor ons eenvoudig om uw
bijdrage traceerbaar te gebruiken voor precies datgene waar u het liefst aan wilt bijdragen.
Misschien heeft u affiniteit met (duurzame) energie. Of juist met goed onderwijs voor de kinderen.
Of spreekt onderwijs voor de alleenstaande moeders u het meest aan? Of voeding, of gezondheid?
Wij nodigen u graag uit om als bedrijfsvriend van Kiran Namaste geoormerkte bijdragen te doen. Op
deze manier kunnen we u nog gedetailleerder laten zien waar en wanneer uw bijdrage het verschil
maakt. Als Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming (MVO) kunt u uw bijdrage wellicht inpassen
in de activiteiten van uw organisatie. Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën waar u een
specifieke bijdrage voor kunt doen.
Ieder jaar ontvangt u enkele Nieuwsflitsen en de uitgebreide Nieuwsbrief (in oktober) en kunt u lezen
wat ook úw donatie heeft kunnen betekenen in de levens van de moeders en kinderen. Natuurlijk is
dit mooie input voor uw MVO-rapportage. Maar belangrijker eigenlijk is het als hartverwarmende
inspiratie: dat we met vereende krachten, over landsgrenzen en cultuurverschillen heen, samen
werkelijk verschil kunnen maken, juist in de concrete alledaagse dingen die voor ons in Nederland zo
gewoon zijn, maar in Nepal vaak nog een ongekende luxe.
Wilt u ook bedrijfsvriend worden van Kiran Namaste? Schrijf u dan in. Of neem contact op voor meer
informatie: wij geven u graag persoonlijk meer toelichting of een presentatie over ons werk.
Scholing kinderen
De kinderen in het Kiran Namaste huis gaan dagelijks naar school. Ze genieten daar volop van, want
dat is niet vanzelfsprekend als je in Nepal geboren bent. ’s Middags maken ze gezamenlijk huiswerk
in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte in het huis. Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het
volgen van onderwijs: schoolgeld, uniformen, boeken, computers, schrijfwaar …
Inmiddels hebben enkele kinderen hun middelbare school afgerond. Ze dromen nu van een vervolg:
we hebben al een arts, verpleegkundige, en een leerkracht in spé. Het is niet meer onhaalbaar voor
ze, maar een concreet vooruitzicht dankzij de goede vooropleiding! En wij kijken voorzichtig en
hoopvol nog wat verder: wat gaan deze kinderen straks bijdragen aan de ontwikkeling van de
maatschappij van Nepal? Het land snakt naar goed opgeleide, gemotiveerde jonge mensen die
verschil kunnen gaan maken.
Wij geloven dat juist onze kinderen, die geen makkelijke start hebben gehad, maar met veel liefde en
professionele begeleiding hun leven hebben kunnen opbouwen, het karakter en de vaardigheden
ontwikkelen om deze uitdagende taak te vervullen. Helpt u ons mee om nog meer kinderen op de
weg te kunnen zetten naar een vervullend leven, waarin ze van betekenis kunnen zijn voor de wereld
om hen heen?
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Kies dan voor de geoormerkte bijdrage ‘scholing kinderen’.
En wie kan en wil onze bollebozen verder helpen, degenen die na groep 10 verder leren en
mogelijk zelfs een universitaire opleiding kunnen volgen? Voor de financiering van de leerroute
van deze jongeren hebben we tot nu toe nog geen oplossing, omdat Kiran Namaste zich in beginsel
beperkt tot de financiering van de opleiding t/m groep 10. Van de moeders wordt zeker ook een
bijdrage verwacht, maar 100% financiering van vervolgopleidingen is voor hen niet mogelijk.
Wilt u voor deze succesvolle jongeren financieel wat betekenen? Kies dan voor ‘vervolgstudie
jongeren’.
Scholing alleenstaande moeders
De moeders in ons Kiran Namaste huis zijn om verschillende redenen alleen komen te staan. Dan heb
je het in Nederland vaak al niet eenvoudig. In Nepal is het nog veel zwaarder: deze vrouwen hebben
in het algemeen geen kans op opleiding en werk en worden vaak volledig afhankelijk van de (schoon)familie. In het Kiran Namaste Huis leren de vrouwen niet alleen een vak zodat ze kostwinner kunnen
worden, ze herwinnen ook hun zelfvertrouwen en leren hun leven constructief in te richten voor
zichzelf en hun kinderen. Alle moeders die sinds 2002 na drie jaar het huis hebben verlaten, zijn in
staat om tot op de dag van vandaag in het levensonderhoud van zichzelf en de kinderen te voorzien.
Wilt u ons helpen meer alleenstaande moeders taal, rekenen en een vak te leren in ons naaiatelier
met alle vaardigheden die zij nodig hebben om zichzelf en hun kinderen een goed leven te geven?
Steun ons dan met uw geoormerkte bijdrage voor ‘scholing moeders’.
Uw bijdrage vergoedt de inzet van docenten, materialen en machines.
Voeding
We weten allemaal dat eten van levensbelang is. In het Kiran Namaste huis eten we sober, maar
voedzaam en lekker. Een wisselend team creëert dagelijks vanuit de basale ingrediënten weer een
fijne maaltijd voor alle bewoners en bezoekers van het huis. Deze momenten van samen eten zijn
niet alleen voedzaam voor lichaam en geest, maar ook voor de sociale binding. Elke week wordt er
170 kg rijst (€ 90,- p/w) , bereid in onze goed toegeruste keuken.
Wilt u ons helpen met gezonde voeding voor onze moeders en kinderen?
Maak uw donatie dan met een geoormerkte bijdrage voor ‘voeding’
Energie
We zijn er trots op dat we in ons nieuwe huis een duurzame energievoorziening hebben kunnen
realiseren. 16 zonnepanelen en accu’s voor de opslag zorgen voor de benodigde elektriciteit. Warm
water en verwarming hebben we niet, omdat dat in Nepal elders ook niet gebruikelijk is. Er wordt op
gas gekookt, waarbij we zoals vele Nepalezen gasflessen gebruiken. Deze voorziening is afgelopen
jaar kwetsbaar gebleken, omdat gas uit het buitenland moet komen, en politieke instabiliteit een
stagnerende toevoer veroorzaakt(e). Ook energie is hiermee niet vanzelfsprekend, maar wel een
basisvoorwaarde in het dagelijks leven in ons huis.
Wilt u ons steunen in de kosten die we maken om het huis te voorzien van de broodnodige energie?
Steun ons dan met een geoormerkte bijdrage ‘energie’.
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Gezondheid
Zoals overal hebben we ook in ons huis af en toe te maken met ziekte. Medische en tandheelkundige
zorg is daarom op regelmatige basis nodig voor moeders en kinderen, curatief en preventief.
Stichting Kiran Namaste ondersteunt in deze kosten zolang de moeders en kinderen in het huis
wonen, zodat zij gezond kunnen worden en blijven. Ook leren we moeders en kinderen een gezonde
levensstijl te creëren, door bewust bepaalde patronen en routines te cultiveren in het huis. Denk aan
handen wassen voor het eten en na de toiletgang.
Wilt u onze moeders en kinderen helpen gezond te kunnen leven?
Draag dan uw bijdrage op aan de categorie ‘gezondheid’

3i: 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.

3j: 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.

3k: Planning 2019.
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.
- Belangrijk wordt het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid voor diegenen die de 10e
en / of de 12e klas hebben afgerond om beroepsonderwijs te gaan volgen. Daarvoor dienen
speciale “bronnen” aangeboord te worden.
Er zal een aparte brief verstuurd gaan worden in 2019 mn. gericht op steun voor onderwijs.

Nepal:
- Uitbreiden van de groei naar een professioneel naaiatelier.
- Acquisitie voor het naaiatelier bij hotels, scholen etc Daarvoor is een speciale flyer gemaakt.
-

Het naaiatelier heeft nu een officiële PANB status, welke geldt voor een NGO.
Gevolg is nu ook dat het naaiatelier de VAT plicht. M.a.w dat is een BTW plicht voor de
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-

goederen ingekocht worden en geleverd aan de opdrachtgevers.
Het is van groot belang dat we in 2019 ons gaan richten op bedrijven die bereid zijn te willen
werken met VAT orders.
Sport – en spel als een dagelijkse bezigheid implementeren.
Blijven begeleiden van de gezinnen die buiten Kiran Namaste gaan wonen.
Zorgdragen dat de zgn. Nepalese “ANBI”status gewaarborgd blijft.

- 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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