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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: 20 moeders in het huis en 45 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 Pvt.Ltd naaiatelier jaarlijks de winst doneert aan
Kiran Namaste Foundation Nepal.
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 2019.
Iet Schilder-Verboom - voorzitter / initiatiefneemster van de Stichting Kiran Namaste

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. Draagt zorg voor de privacy van de moeders en de kinderen in het Kiran Namaste huis.
3. Opvang en scholing van de kinderen.
4. 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 Foundation Nepal heeft een eigen opleidingscentrum en naaiatelier, de Kiran Namaste
Tailory Pvt.Ltd, 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.

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 te Hilversum
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.
Graag wil ik u allen op de hoogte brengen van de situatie van het Kiran Namaste Huis en het naaiatelier
na het uitbreken van de Coronapandemie.
Al sinds begin maart hebben we vanuit Nederland intensief contact met Nepal, in verband met de
situatie rondom het coronavirus. In overleg met de stafmedewerkers en de voorzitter van het Nepalese
bestuur hebben we allereerst de hygiënevoorschriften in het huis en in het naaiatelier aangescherpt.
Op zaterdag 21 maart werd ik vroeg in de ochtend gebeld door de voorzitter van het Nepalese bestuur. Hij
vertelde dat de Nepalese regering had besloten dat er vanaf 23 maart, voor onbepaalde tijd, per
huishouding niet meer dan 25 mensen samen mochten wonen. Welnu, het Kiran Namaste Huis heeft rond
de 100 bewoners.
In goed overleg met het bestuur in Nepal en de Nepalese stafmedewerkers hebben we moeten besluiten
om meerdere moeders en hun kinderen onder te brengen bij familieleden. Er zijn 5 moeders met totaal
10 kinderen in het Kiran Namaste Huis blijven wonen. Voor hen was het niet mogelijk om voor onbepaalde
tijd onderdak te vinden.

In 2 dagen tijd moest veel, heel veel georganiseerd worden. Onder leiding van de stafmedewerkers in
Nepal en ondergetekende vanuit Nederland hebben we het voor elkaar gekregen om voor alle moeders
en hun kinderen een veilig onderkomen te vinden. Moeders en kinderen zijn enorm geschrokken van het
besluit, maar hebben er ook begrip voor. De kalme wijze waarop onze Nepalese medewerkers Narayan,
Ranju, Rojina en Dhruba hen in deze 2 hectische dagen hebben begeleid gaf moeders en kinderen
vertrouwen. Voor de korte termijn lijkt de oplossing te voldoen; we hebben wel vrees voor de situatie op
langere termijn. Laten we hopen dat dit niet lang hoeft te duren.
Structureel wordt er door de staf nu 1x keer per week contact gelegd met alle moeders en kinderen die
buitenshuis wonen, om te bespreken hoe het met hen gaat en om zicht te houden op hun veiligheid. Ook
is er wekelijks contact met mr. Shiva Dhakal, de voorzitter van het Nepalees bestuur. De moeders en
kinderen die bij families zijn onder gebracht lijken het, naar omstandigheden, goed te maken. Zij vinden
het wekelijkse contact fijn, maar de meesten maken zich ongerust over de situatie en hopen op een
spoedige terugkeer. Ze verlangen enorm naar hun veilige thuis, naar hun 'broertjes en zusjes', en de
kinderen willen zo graag weer naar school. Natuurlijk is dat ook onze grootste wens.
Samen met Narayan heb ik besloten dat hij het kantoor in het Kiran Namaste Huis voorlopig tot zijn
onderkomen maakt. Zijn bed staat er inmiddels. Narayan is degene die samen met mij het reilen en zeilen
van Kiran Namaste organiseert in regelmatig contact met het Nepalese bestuur. Dagelijks heb ik vanuit
Nederland contact met hem.
Voor de dagelijkse structuur in het Kiran Namaste Huis onder de nieuwe omstandigheden is een schema
gemaakt. Voor de 10 kinderen is er naast sport en spel, in de ochtend en in de middag les verzorgd door
Narayan en Dhruba. Naast deze 2 medewerkers mogen er geen stafmedewerkers in het huis komen
vooralsnog. Zij zijn thuis.
Tot nu toe draait het Kiran Namaste Huis met de kleine groep bewoners prima. Helaas heeft ook het
bestuur van het Kiran Namaste Tailory Pvt.Ltd vanaf 21 maart het naaiatelier moeten sluiten. De meeste
winkels, hotels en scholen zijn al sinds 23 maart gesloten vanwege de lockdown die is afgekondigd voor
de periode 23 maart tot 4 mei.
De grenzen zijn gesloten en alleen voor transport van bijvoorbeeld voedsel en gas krijgt vrachtverkeer
toestemming Nepal binnen te komen. Mensen mogen in de ochtend 2 uur naar buiten voor
boodschappen. Ben je daarna nog op straat dan word je opgepakt. Er wordt geadviseerd mondkapjes te
dragen.
Door het toeslaan van Covid-19 kon ik in het voor- en najaar niet naar Nepal afreizen voor mijn
werkzaamheden ter plekke. Wat een geluk dat, ondanks alle beperkingen, communicatie met de staf toch
goed mogelijk is, middels (beeld)bellen en e-mail. Desondanks is de informatie aan u dit jaar anders.
Half september van dit jaar hebben we besloten dat de kinderen die met hun moeders in de nabijheid
van het Kiran Namaste Huis wonen, in ons huis worden opgenomen. Deze kinderen zullen tot eind
november dag en nacht bij ons verblijven waarna we, afhankelijk van de situatie en

overheidsmaatregelen in Nepal, opnieuw een afweging maken en de noodzakelijke beslissingen nemen.
De kinderen hebben een coronatest ondergaan en zijn allen gelukkig negatief getest.
Een goed bericht is dat twee moeders en hun zes kinderen die vanaf half maart ver weg verbleven, op 2
oktober hebben kunnen terugkeren naar het Kiran Namaste Huis. Zij zijn op Corona getest, met een
goede uitslag. Dolgelukkig zijn ze: weer thuis in ons huis
De moeders die helaas nog niet hebben kunnen terugkeren maken het redelijk. Zij moeten iedere dag
zien te overleven, en hun kinderen missen de school en het Kiran Namaste Huis. We hopen uiteraard op
een spoedige terugkeer: veilig en gezond.
Kiran Namaste Nepal steekt dagelijks, óók voor u, een boterlamp aan, waarmee we alle betrokkenen in
Nederland sterkte, kracht en hoop toewensen.
Hieronder een verslag van onze twee stafmedewerkers, Narayan en Ranju. We hebben er voor gekozen
hun tekst ongewijzigd en dus ook in het Engels aan u door te geven: rechtstreeks uit het hart van het Kiran
Namaste Huis.

3b) Namaste: Kiran Namaste Netherland,
Mrs. Iet Schilder asked us both as Nepali staff of Kiran Namaste to write a report story of the
developments in Kiran Namaste house to Kiran Namaste Netherland and also to write what the corona
situation means for ‘our’ single mothers, children and staff members of Kiran Namaste.
We are happy and thankful with the fruitful guidance that Mrs. Iet has been providing for more than 17
years. Especially in these difficult times of corona pandemic we have close contact with her even at this
great distance, that supports us enormously. Unfortunately, because of corona situation this year she
cannot be physically present in Kiran Namaste house. We know she's sad about this and at the same
time we also know that Iet has confidence in us (staff team) that we will lead and guide Kiran Namaste
house well with her big support from Netherland.
We would like to thank You all in the Netherlands very much on behalf of all single mothers, children and
staff members for your support. Also with your great help we will do our best to keep developing &
improving Kiran Namaste, a fruitful project for needy Nepali single mothers and their children. Your
support means a lot to us in Kiran Namaste house.
3c: In 2004 Kiran Namaste foundation established.
After working for 14 years in Kiran Namaste and helping to build it up we (staff members) can honestly
say that Kiran Namaste is a beautiful and meaningful project. We will give you a few examples how much
Kiran Namaste means to ‘our ‘ single mothers and children.
In 18 years period of time, Kiran Namaste foundation developed and improved a lot resulting for many
single mothers and children. For example, Sanjay Ale who is a very sincere and hardworking boy, he is
studying Bachelor in agricultural engineering subject which has big value in Nepal, boy Ashmin Khadka,

he is studying Bachelor in IT(Information and technology) subject, Anita Adhikari, a sincere and
hardworking girl is studying Bachelor in Science subject, Bipana Adhikari a smart girl is now studying law
subject to become a lawyer.
Since Kiran Namaste is established, we all worked hard under the pleasant/fruitful guidance and leading
of Mrs. Iet Schilder and the great support of Mr. Just Schilder to grow this beautiful and fruitful project.
Because of teamwork and dedication to serve needy single mothers and children currently in 2020, we
became now a very big family in the shelter of Kiran Namaste's own good home and have their own
professional sewing workshop building. To empower single mothers in training and skill we established a
sewing workshop to train and guide them to make capable of tailoring work. Many single
mothers learned the skill of tailoring from this sewing workshop and became capable of tailoring
work/job. There are also single mothers and they learned different kinds of training like housekeeping,
handicrafts work etc and consultation and orientation to empower them mentally. For example, Jeevan
Bohora now became an entrepreneur of a small momo restaurant and she is giving job for 3 workers and
generating enough income for herself and for her daughters. Likewise Jamuna Ale now, head of our
Sewing Workshop ( tailor) . She changed and developed incredibly.
When we go back to 25 years, Nepal suffered a lot since 25 years of time. First because of the Maoist
war from 1996 to 2006 which was a very painful 10 years of time for the Nepali people. The Maoist
conflict was started to end the luxurious and autocratic monarchy and to bring people's republic. During
the Maoist war, it was the time of the kidnapping, murder, massacres, and other war crimes against
humanity from Maoist and government both side resulted in deaths over 17,000 peoples.
Nepal is highly vulnerable in terms of disasters like earthquakes, floods, landslides, fires, windstorms,
hailstorms, and dangerous weather events. Among these disasters - the earthquake of 25th April 2015
was the scariest and damaging which affected the Nepali people badly and left deep scars mainly in the
economy, livelihood, and infrastructure of the country.
Nepal tried to overcome the panic of the earthquake and started to build up the country but now again
the terrible disease Nobel corona virus COVID-19 global pandemic!!!
The first case of COVID-19 was detected in Nepal on 23rd January and the second case on 23rd March
and after the confirmation of second case of COVID-19, Nepal government locked down the country
which caused resulting in widespread of unemployment cases, loss of income, and threatened livelihood
of needy and poor Nepali peoples. It is a difficult time all over the world because entire world is facing a
crisis of COVID-19 global pandemic likewise Nepal is also facing a very difficult time. Due to COVID-19
global pandemic Kiran Namaste is also facing a very difficult time. Many single mothers lost their job in
tailoring, housekeeping, etc. They have a big challenges ahead to find a job and earn money to survive. In
this corona time, many Nepali peoples are struggling for jobs and food by wondering on the road.
Because of jobless, they have no money to buy food.
On 20th March Kiran Namaste received suddenly the information that not all residents could stay in
Kiran Namaste house because of Corona situation. The staff members had to move a group of ‘our
‘mothers and their children in 3 days time somewhere else. During those 3 days we consulted often with

Iet to accommodate this group of mothers and their children elsewhere. Of course we all were shocked
and the mothers panicked , but we were able to reassure the mothers and children and find temporary
shelter for them. A group of mothers and their children stayed in Kiran Namaste house because there
was no any transport for them …strict lock down. We have made immediately a schedule for the group
of children in the house to make sure that they continue their school as much as possible and to keep
daily structure. Daily structure also provides peace and security. On the advice of Mrs. Iet, we take time
to make weekly contact with the mothers and children who are housed elsewhere. They like to have this
weekly contact with Kiran Namaste and to know that we are thinking about them. These mothers and
their children are going through a difficult time and look forward to it every day to be allowed to go back
to Kiran Namaste home.
During the months of June and July a group of children were fortunately allowed to come in Kiran
Namaste house from 8.30 -18.00 o’clock. ( It’s the group of children who live already independently
nearby Kiran Namaste house with their mothers and receive support & guiding by Kiran Namaste during
daytime while their mothers are at work). It was great they could come again since 23th March for 2
months during the day in Kiran Namaste house and continue their school class in the house.
Half of August, because of increasing Corona infection, this group children were again not allowed to
come in Kiran Namaste house during daytime. One week ago (half September) Mrs. Iet suggested
whether it would be possible to take this group of children into the house and night for at least 2
months. This group of children was tested for Corona before they stay during day and night in Kiran
Namaste house in consultation with their mothers. The tests were fortunately negative and since
September 22th this group of children has been admitted to Kiran Namaste house till anyhow 22th of
November during day and night.
We keep by telephone in good contact with their mothers. Their mothers will miss their children but at
the same time they are relieved and happy that their children are well cared for and receive education
and 3 meals a day. Their mothers have to work hard to earn money for daily life and to pay the rent for
their room. During this time of Corona it’s more difficult for them to have a full time job. Since March
23th until there has been regular quite strict lock down in Nepal so no local transport was available. This
means that the group of mothers who had to left the house on March 23th have not been able to return
yet from the villages where they are housed. We hope and expect that next week 2 single mothers and 6
children will be able to return to Kiran Namaste house. But before they come! they have to do a Corona
test. School in Nepal are still closed since 23rd March and we hope and expect they open the schools end
of November. At that time hopefully all the mothers with their children can return step by step back to
their home: Kiran Namaste house.
The Nepal government is trying to control the rising cases of corona. Nepali people had been faced and
beared various terrible situations like the Maoist war 1996-2006, Earthquake 2015 etc. and now they are
facing COVID-19 global pandemic. Nepali people are strong people with an optimistic and positive
mindset. We are hopeful for the end of this nightmare very soon.
Kiran Namaste Nepal wishes You All in The Netherlands the best of luck during this difficult time of
corona.

Please stay with us
Thank you
With warm regards
Narayan Rana
Ranju Dahal
(Staff workers of Kiran Namaste)
Kiran Namaste Nepal

3d: 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.

3e: Publiciteit
Kiran Namaste verzorgt 1 x per jaar een papieren nieuwsbrief en 2-3 x 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.

3f: Planning 2021.
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.

Nepal:
- Ondersteuning van de groei naar een professioneel naaiatelier.
- Aantrekken van een zg: marketing persoon die Kiran Namaste Tailory Pvt.Ltd op een hoger plan zal
brengen. Vooral in het belang van de VAT-plicht.
- 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 heeft. M.a.w dat is een BTW plicht voor de
goederen ingekocht worden en geleverd aan de opdrachtgevers.
Het is van groot belang dat we in 2021 ons gaan richten op bedrijven die bereid zijn te willen
werken met VAT orders.

Zodra we Nepal zullen bezoeken:
-- gaan we service clubs in de Kathmandu bezoeken en aandacht
vragen voor de Kiran Namaste
Tailory Pvt.Ltd. Daarvoor hebben we ondersteunende brieven van Rotary International en Kiwanis
Nederland.
-- zullen een aantal van de moeders en hun kinderen zelfstandig gaan wonen onder begeleiding van het
Kiran Namaste huis.
-- dan komt er weer plaats om een nieuwe groep alleenstaande moeders en hun kinderen in het huis o te
nemen.
-- op dit moment vinden de voorbereidingen daarvoor plaats.
Uiteraard hangen alle voornemens af hoe de situatie, betreffende COVID-19 , zich zal ontwikkelen.

-

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.
Een externe leerkracht aantrekken, die met de kinderen hun leerachterstand gaan “inhalen”.

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

