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BESTUUR (per 29 december 2019):  

 

Willem de Boer (Penningmeester)   

Functie: Directeur Spitfire Global      

  

Rob Hendriks (Secretaris) 

Functie: Partner bij Simmons & Simmons 

 

Robert van Mourik (Voorzitter) 

Functie: Partner bij CFS Corporate Finance & Strategy 

 

Shashi Paudyal 

Functie: Tolk/vertaler  

 

Martin Pranger 

Functie: Chief Technology Officer CECO Environmental 

 

Esther Schuurmans 

Functie: Directeur adviesbureau Q4All 

 

Matthijs Wierenga 

Functie: Partner bij Atlas Fiscalisten 

 

DOEL VAN DE STICHTING: 

Stichting Balsewa is opgericht om fondsen te werven voor 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 en werd in 2012 geopend. 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. De opening is gepland in 2020. 
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DE SCHOOL: 

De focus van Aamaghar Pathshala is gericht om kansarme kinderen door middel van educatie een 

toekomst te geven en kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een menswaardig 

bestaan te bieden. Het door het Nepalese ministerie van Onderwijs vastgestelde curriculum wordt 

verrijkt door onderwijskundigen van onze Nederlandse zusterstichting Light of Life. Op school 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: openminded en zelfstandig denkend.  
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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. Narayan Prasad Sharma, 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 

in de persoon van oprichter Shashi Paudyal 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 en 

verrijkt het bestaande curriculum van de school middels onderwijskundige expertise en door gelden in te 

zamelen. LoL staat in direct contact met de groep leerkrachten om hen te ondersteunen met 

onderwijsmethodieken die aansluiten bij de gestelde doelen om deze kinderen uiteindelijk een 

maatschappelijk bestaan met perspectief te bieden.  

 

VERSLAG VAN HET BESTUUR  

Algemeen 

Ook in het kalenderjaar 2018 is de focus gericht geweest op het genereren van gelden ten behoeve van 

de lopende kosten met betrekking tot het onderwijs van Aamaghar, alsmede de realisatie van het te 

bouwen tweede schoolgebouw. De school begint vanwege de hoge kwaliteit van het onderwijs nu echt 

naam te krijgen, niet alleen in de nabije omgeving maar ook verder weg. Het aantal leerlingen is als 

gevolg hiervan explosief gestegen van ruim 100 naar circa 140 leerlingen. Daarmee is het bestaande in 

2012 geopende schoolgebouw te klein geworden waarop, mede met het oog op de 

uitbreidingsplannen voor vakonderwijs in 2022, besloten een tweede schoolgebouw te stichten. De 

achtergrond hiervan is dat we de kinderen een reële kans willen geven een bestaan als volwaardig 

burger op te bouwen. Dat kan alleen als ze na de lagere school een vak leren waarmee ze een 

zelfstandig inkomen kunnen genereren. Tegelijkertijd kunnen ze met zo’n inkomen hun familie 

ondersteunen en daarmee uit de armoedeval stappen. Met de lokale autoriteiten wordt onderzocht 

welke richtingen de beste kans geven op een baan in loondienst of als kleine zelfstandige.  

Het plan is om het kleuter- en basisonderwijs in 2020 in het nieuwe schoolgebouw te 

huisvesten. Het oude schoolgebouw zal daarna worden opgeknapt en voor het vaktechnisch 

onderwijs worden ingericht.   

http://www.fnv.org.np/
http://www.nepalcentrum.nl/
http://www.lightoflife.nl/
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Onze zusterstichting Light of Life is in 2018 samen met de leerkrachten van Aamaghar gestart met een 

proef om kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking onderwijs te bieden. Het doel is 

niet alleen om deze kinderen uit hun isolement te halen, maar om hun leven via onderwijs en 

dagbesteding te verrijken.   

 

Nieuwbouw 2e schoolgebouw 

Tijdens de voorbereidingen werd duidelijk dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de 

bouw meer tijd in beslag zouden nemen dan was gehoopt. Nepal heeft zich na de overgang van een 

koninkrijk naar een republiek inmiddels getransformeerd naar een federale republiek. Als gevolg 

hiervan moest de gehele staatkundige inrichting van het land opnieuw worden vastgesteld. Gelukkig 

zijn we bijtijds gestart met dit proces; de start van het vaktechnisch onderwijs staat gepland voor 2022 

als de eerste groep kinderen uit het Lagere onderwijs doorstroomt. 

De ceremonie van de eerste steenlegging heeft in 2018 plaatsgevonden.  

 

 

 

Bestuurlijke zaken 

Binnen het bestuur is behoefte voor uitbreiding van het aantal leden gezien het aantal taken dat 

uitgevoerd dient te worden om alle gestelde doelen op een professionele wijze te kunnen realiseren. 

Vorig jaar is de heer Shashi Paudyal als bestuurslid toegetreden en eind 2018 heeft mevrouw Esther 

Schuurmans toegezegd als bestuurslid toe te treden. 

Hiermee is het aantal bestuursleden op zeven gekomen. Verdere uitbreiding wordt overwogen. 
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Educatieve aspecten 

Aamaghar maakt steeds meer naam in de wijdere omgeving voor de hoge kwaliteit van haar onderwijs. 

De school heeft een groep leerkrachten die met hart en ziel doceert, ondersteund vanuit Nederland 

door zusterstichting Light of Life. Door het succes is het aantal aanvragen van ouders zodanig dat, 

gezien de capaciteit van het huidige schoolgebouw, het aantal kinderen moet worden beperkt tot circa 

160. 

De proef met de opvang en onderwijs van een kleine groep kinderen met een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking onder toezicht van Light of Life was zo succesvol dat besloten is om dit initiatief 

structureel te continueren. 

 

 
 

Fondsenwerving 

Dé grote uitdaging is om deze uitdagingen zodanig gefinancierd te krijgen dat sprake is van een 

structureel bestaansrecht voor de zeer lange termijn. Stichting Balsewa moet wedijveren met vele 

andere goede doelen in zowel Nederland als daar buiten. Het bestuur is daarom bezig om diverse 

activiteiten te ontwikkelen zoals een tweejaarlijks fietsevenement (Benefiets) en een tweejaarlijks charity 

dinner. De voor 2018 geplande Benefiets moest worden verschoven omdat de voorbereidingen meer 

tijd in beslag namen dan verwacht. Ook zijn de eerste contouren van een op te zetten 

donateurprogramma zichtbaar geworden; dit programma zal in 2019 verder worden uitgewerkt en 

daarna worden gelanceerd. 

 

VOORUITZICHTEN 2019 

Het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het tweede schoolgebouw heeft meer tijd 

gevergd dan verwacht. Inmiddels zijn alle goedkeuringen verkregen en kon in april 2019 met de 

bouw worden gestart. De bouw zal ruim een jaar in beslag nemen en zal naar verwacht in het tweede 

kwartaal van 2020 in gebruik worden genomen. 
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In 2019 zullen zowel de Benefiets als het (tweede) charity dinner worden georganiseerd en wordt verder 

gewerkt aan het opzetten van een donateurprogramma.  

Ook zal aandacht worden besteed aan het opzetten van een breed communicatieplatform voor de 

stichting, om zo meer bekendheid te verwerven o.a. via social media, nieuwsbrieven en het 

professionaliseren van onze website. 

 

FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN  

Ook in 2018 bestond de fondsenwerving uit giften en goede doelactiviteiten. Dankzij genereuze 

giften werd in het kalenderjaar ruim € 99.000,- ontvangen.  

De kosten in het verslagjaar bedragen ruim € 77.000,- en bestaan uit een eerste voorschottermijn van 

€ 67.000,- voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw en een voorschot voor de organisatie van de 

Benefiets in 2019. 

Er zijn geen verdere kosten voor het beheren van de stichting; bestuursleden ontvangen geen 

vergoedingen voor hun inspanningen. 

 

Resultaatbestemming  

Het nettobedrag t.b.v. de doelstellingen van de stichting bedraagt € 22.000,-. 

Dit saldo is als bestemmingsreserve verantwoord.  

 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve over het boekjaar 2018 bedraagt € 182.552,- (2017: € 160.759,-). 

 

Kasstromen en liquiditeit 

De beschikbare kasmiddelen ultimo het verslagjaar bedragen  € 179.309,- (ultimo 2017:          € 143.921,-

). 

 

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, 29 december 2019 
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 Balans per 31 december 2018       

            

 ACTIVA          

        31-12-2018  31-12-2017  

            

 Overige vaste activa           

 Vaste activa       €                   -      €                   -     

            

 Voorraden          

            

 Debiteuren          

 Overige vorderingen      €              3.270    €            16.839   

 Vorderingen       €              3.270    €            16.839   

            

 Liquide middelen      €           179.309    €           143.921   

            

 Totaal       €           182.580    €           160.759   

            

            

 PASSIVA          

            

 Bestemmingsreserve      €           182.552    €           160.759   

            

 Langlopende schulden         

            

 Crediteuren          

 Overige korte schulden      €                   28      

 Schulden op korte termijn     €                   28    €                   -     

            

 Totaal       €           182.580    €           160.759   
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 Resultaten rekening over het jaar 2018      

            

 BATEN          

          2018  

            

 Baten uit giften        €            99.285   

 Overige baten        €                   -     

             
            

 

Totale 
baten         €            99.285   

            

            

 LASTEN          

            

 Totaal besteed aan doelstelling      €            66.748   

 Kosten beheer en administratie      €            10.578   

 Financiële lasten        €                 165   

             

            

 

Totale 
lasten         €            77.492   

            

            

 Netto bestemming financiering doelstelling     €            21.793   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 
 


