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BESTUUR
Willem de Boer (Penningmeester)

Functie: Directeur Spitfire Global BV
Rob Hendriks (Secretaris)

Functie: Partner bij Simmons & Simmons
Robert van Mourik (Voorzitter)

Functie: Partner bij CFS Corporate Finance & Strategy
Shashi Paudyal

Functie: Zelfstandig ondernemer
Martin Pranger

Functie: President Energy Technologies CECO Environmental
Matthijs Wierenga

Functie: Partner bij Atlas Fiscalisten
DOEL VAN DE STICHTING
Stichting Balsewa is opgericht om fondsen te werven voor de uitbreiding (fase 2) van
Aamaghar Pathshala, een school voor kansarme kinderen in het Nepalese dorp Pumdi
Bhumdi, dichtbij Pokhara. Nepal is een onderontwikkeld land mede door de zeer
uitdagende topografie, met als gevolg een gebrekkige infrastructuur dat weer armoede
tot gevolg heeft. Ouders kunnen hun kinderen niet altijd onderhouden en zoeken naar
oplossingen voor een beter bestaan. Tussenpersonen, met name uit India, beloven deze
ouders vaak een gouden toekomst voor hun kinderen. Vaak gaat dit mis en de kinderen
belanden in fabrieken met lange werkuren onder erbarmelijke omstandigheden. De
sleutel voor een beter bestaan ligt in het onderwijs. Fase 1 betrof de realisatie van het
eerste gebouw bestemd voor het basisonderwijs. Fase 2 is opgezet om de kinderen na
afronding van het basisonderwijs een vak te leren om ze in staat te stellen een
zelfstandig bestaan op te bouwen en daarmee een goede toekomst als volwaardig
burger van Nepal tegemoet te gaan.
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DE SCHOOL
Op Aamaghar Pathshala leren kinderen ook door te spelen en zelf op onderzoek uit
te gaan. Dat ondersteunt hun totale ontwikkeling- fysiek, emotioneel, sociaal, moreel,
creatief en cognitief. Zo ontwikkelen ze de juiste basis om hun eigen toekomst vorm
te geven: open-minded en zelfstandig denkend.
SAMENWERKINGSVERBANDEN
Stichting Balsewa werkt samen met andere NGO’s om de beoogde doelen te kunnen
realiseren.
Friends of Nepali Villages (FNV):
Een Nepalese NGO (www.fnv.org.np ) opgezet door docenten van de universiteit van
Kathmandu, aangevoerd door Dr. Govinda Upadhyaya, die zich inzetten voor hun
minder bedeelde landgenoten, in het bijzonder kansarme kinderen in rurale gebieden.
FNV managed Aamaghar Pathshala en heeft een lokale vertegenwoordiger in Pokhara.
Nepal Development Academy (NDA):
Deze stichting (www.nepalcentrum.nl ) zet zich in voor de Nepalese belangen in het
algemeen. NDA vormt de link tussen FNV in Nepal en Nederland, al zijn er frequente
directe contacten tussen FNV en Balsewa.
Stichting Light of Life (LoL):
Deze stichting (www.lightoflife.nl ) zet zich in voor de verdere ontwikkeling van
Aamaghar Pathshala door gelden in te zamelen en in het bijzonder door
onderwijskundige expertise. LoL staat in direct contact met de groep leerkrachten om
hen te ondersteunen met onderwijs methodieken die aansluiten bij de gestelde doelen
om deze kinderen uiteindelijk een maatschappelijk bestaan met perspectief te bieden.
VERSLAG VAN HET BESTUUR
Algemeen
Gedurende het kalenderjaar 2017 is de focus gericht geweest op het genereren van
gelden ten behoeve van de realisatie van het tweede schoolgebouw. Vanwege de
hoge kwaliteit van het onderwijs op onze Aamaghar (Nepalees voor ‘ons huis’) school,
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schiet het aantal leerlingen omhoog. Eind 2017 waren er meer dan 100 leerlingen en
dit aantal stijgt snel verder (per 30 juni 2018: 115), als bewijs dat onze formule aanslaat
bij de plaatselijke bevolking. De pijlers waarop de school rust zijn naast het goede
onderwijs ook een dagelijkse gezonde warme lunch en periodieke medische controle
voor de kinderen.
Eerder heeft het stichtingsbestuur geconcludeerd dat basisonderwijs alleen de
kinderen onvoldoende kans biedt op een structureel betere toekomst. Het is daarom
van essentieel belang om deze kinderen na voltooiing van de lagere school opleiding
nog enkele jaren vakonderwijs als vervolgstudie aan te bieden. Pas daarna hebben
deze kinderen echt een kans om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien en
daarmee volwaardige burgers van de Nepalese samenleving te worden.
Daarom starten we in augustus 2018 de bouw van het tweede schoolgebouw.
Momenteel zijn we bezig onderzoek te doen welke vakken de kinderen het meeste
perspectief biedt. Daarbij wordt vanuit lokale kringen aangegeven dat moet worden
voorkomen dat het eindresultaat is dat de afgestudeerden met zijn allen naar het
Midden-oosten afreizen om daar hun brood te gaan verdienen. Derhalve wordt
onderzocht welke vakken de Nepalese samenleving het meest nodig heeft en of deze
aansluiten met de mogelijkheden die Aamaghar kan bieden.
Bestuurlijke zaken
In het licht van de gestelde doelen en de daarvoor benodigde gelden is het bestuur
tot de conclusie gekomen dat uitbreiding van dit gremium noodzakelijk is. Alleen zo
kunnen alle benodigde werkzaamheden en activiteiten op een professionele en
structurele manier worden opgepakt. Een eerste stap daartoe is genomen door de
benoeming van de heer Shashi Paudyal als bestuurslid. Naar verdere uitbreiding van
het bestuur of van ‘schilfuncties’ wordt gestreefd.
Educatieve aspecten
In 2017 heeft Light of Light in samenwerking met onze Aamaghar school onderzocht
of gestart kon worden met de opvang en onderwijs van een kleine groep kinderen
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Deze kinderen worden in
Aziatische culturen vaak weggestopt waardoor ook de mogelijkheden die deze
kinderen nog wel hebben niet aan de oppervlakte komen. Met Aamaghar is
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afgesproken dat gestart wordt met 6 kinderen die separaat worden begeleid, maar
wel een integraal onderdeel van de school vormen.
Fondsenwerving
Balsewa heeft in februari 2017 met succes haar eerste charity dinner georganiseerd.
Meer dan 100 genodigden hebben genoten van een geweldige avond met als
hoogtepunt de presentatie van de bekende Nederlandse mountaineer Wilco van
Rooijen. Een veiling en loterij met gesponsorde stukken vormden de kers op de
pudding. De netto opbrengst van de avond bedroeg € 23.000,-, een groot succes
voor de stichting!
In 2017 is ook het idee gelanceerd om een fietsevenement en een benefiet run onder
de naam Benefiets & Benerun te organiseren. De organisatie hiervan is in 2018
uitgewerkt en opgezet, het evenement zal in het voorjaar van 2019 worden gehouden.
VOORUITZICHTEN 2018
Belangrijkste mijlpaal in 2018 is de start in augustus van de bouw van het tweede
schoolgebouw. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen, zodat de opening
rond september 2019 zal plaatsvinden.
Het succes van het charity dinner bracht het bestuur tot de conclusie een tweede
dinner te organiseren, dat begin 2019 zal worden gehouden.
Verder zal in 2018 de voorbereiding voor de Benefiets & Benerun worden afgerond.
Het evenement zal op 11 mei 2019 plaatsvinden.
FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN
2017 stond in het teken van fondsenwerving door middel van giften en goede
doelactiviteiten. Dankzij genereuze giften werd in het kalenderjaar ruim € 72.000,ontvangen. Ook werd in 2017 voor het eerst een charity dinner georganiseerd. Mede
dankzij de veiling en een loterij kon een netto bate van € 23.000,- worden gemeld.
De kosten van de stichting konden tot een minimum worden beperkt en bestaan uit
wat bankkosten voor de lopende rekening.
Een bedrag van ruim € 8.000,- is besteed aan de ontwikkeling van een website t.b.v.
de in 2019 te organiseren Benefiets & Benerun.
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Resultaatbestemming
Het nettobedrag t.b.v. de doelstellingen van de stichting bedraagt € 87.000,-.
Dit saldo is als bestemmingsreserve verantwoord.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve over het boekjaar 2017 bedraagt € 86.785,- (2016: €
73.975,-).
Kasstromen en liquiditeit
De beschikbare kasmiddelen ultimo het verslagjaar bedragen € 143.921,- (ultimo 2016:
€ 74.000,-).
Jaarrekening
De jaarrekening van stichting Balsewa is door het bestuur zelf opgesteld. Kennis en
expertise om dit op een verantwoorde wijze te doen is aanwezig in het bestuur.

Bestuur Stichting Balsewa
Epe, 31 december 2018
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