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BESTUUR (per 30 juni 2020):  

 

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 

 

Rien de Bruin 

Functie: Gepensioneerd 

 

Shashi Paudyal 

Functie: Tolk/vertaler  

 

Martin Pranger 

Functie: Chief Technology Officer CECO Environmental 

 

Marjanne Pranger – van Dasselaar 

Functie: Administrateur 

 

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. Het eerste gebouw 

bestemd voor het basisonderwijs werd in 2012 geopend. In 2018 is begonnen met fase 2 van het project. 

Het tweede schoolgebouw zal worden ingezet om de kinderen na afronding van het basisonderwijs een 
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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. Bij de verdere ontwikkeling van Aamaghar 

en de keuze van de vakopleidingen worden lokale autoriteiten en ouders betrokken om zo optimaal 

draagvlak voor de plannen te verkrijgen. 

 

 
 

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.  

Gedurende de zeven jaar dat de school nu opereert heeft Aamaghar in de wijde omgeving een meer 

dan uitstekende naam opgebouwd. Als gevolg hiervan krijgt de school nu ook verzoeken tot 

inschrijving voor kinderen die niet uit de directe doelgroep komen. Ouders willen dat hun kinderen een 

goede opleiding krijgen en zijn bereid en in staat hiervoor te betalen.  In overleg met onze 

zusterorganisatie Friends of Nepali Villages (FNV), die de school beheert, is afgesproken dat een zekere 
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mix ook onze doelgroepkinderen helpt. Daarbij is afgesproken dat de focus blijft op de groep met 

kansarme en soms kansloze kinderen, zodat deze groep niet verdrongen gaat worden ten gunste van 

betalende kinderen. 

 

 
 

 

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 beheert 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. De heer Paudyal 

heeft tevens zitting in het bestuur van stichting Balsewa. 

 

Stichting Light of Life (LoL): 

Deze stichting (www.lightoflife.nl ) zet zich in voor de verdere educatieve ontwikkeling van Aamaghar 

Pathshala en verrijkt het bestaande curriculum van de school middels onderwijskundige expertise en door 

net als stichting Balsewa gelden voor dit doel in te zamelen. LoL staat in direct contact met de groep 

http://www.fnv.org.np/
http://www.nepalcentrum.nl/
http://www.lightoflife.nl/
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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 

De school blijft groeien als gevolg van de goede naam die Aamaghar sinds 2012 in de wijde omgeving 

heeft opgebouwd. Opnieuw waren er veel aanmeldingen. Zoveel zelfs dat een (tijdelijke) stop moest 

worden ingevoerd omdat het bestaande schoolgebouw inmiddels een volledige bezetting kent. De 

bekendheid en goede naam heeft er tevens toe geleid dat het schoolbestuur van Aamaghar inmiddels 

actief lid is van het ‘education committee’ van Ward 22 (regio). Daarin zitten verder afgevaardigden van 

de lokale autoriteiten, burgers en staatsscholen. Dit gremium overlegt over diverse educatie-

gerelateerde onderwerpen als het curriculum en vormen van samenwerking. Op deze wijze opereert 

Aamaghar niet langer in een soort van isolement, maar participeert voluit in de lokale gemeenschap. 

  

Nieuwbouw 2e schoolgebouw 

Het kalenderjaar 2019 stond in het teken van de realisatie van het tweede schoolgebouw. Het eerste 

gebouw dat in 2012 is geopend voldoet niet langer aan de grote vraag van ouders om hun kind in te 

schrijven.  

Eind 2018 is gestart met de voorbereidingen van de bouw. De geschatte bouwtijd inclusief inrichting 

was 14 maanden, waarmee we net op tijd klaar zouden zijn voor de opening van een nieuw schooljaar 

dat in Nepal op 1 april begint. In de loop van 2019 bleek dat deze prognose aan de optimistische kant 

was en dat kwaliteit voor snelheid dient te gaan. In de aangepaste planning werd juni 2020 genoemd, 

zij het dat de Corona crisis roet in het eten heeft gegooid. De bouw is in maart 2020 stilgelegd als 

gevolg van de door de overheid ingestelde lockdown.  

Tot dan liep alles in lijn met de juni planning. Het is niet bekend wanneer de bouwactiviteiten weer 

kunnen worden opgestart, maar verwacht wordt dat ook Nepal weer stapsgewijs ‘open’ zal gaan. Onze 

hoop is dat het gebouw nog voor eind 2020 kan worden opgeleverd, zodat Aamaghar deze 

accommodatie kan gebruiken in het licht van de inschrijvingen voor het schooljaar 2021/2022. 

 

De start van het vaktechnisch onderwijs staat gepland voor 2023, als de eerste groep kinderen uit het 

basis onderwijs doorstroomt. We onderzoeken nog of we een jaar eerder kunnen starten als er 

voldoende leerlingen worden aangemeld. 
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Bestuurlijke zaken 

In 2019 is uitgebreid gesproken over de 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 en daarmee continuïteit zeker te stellen. Dat heeft in het verslagjaar geleid tot 

toetreding van Esther Schuurmans als bestuurslid. Intussen werden de gesprekken met andere 

kandidaten voortgezet hetgeen heeft geleid tot twee nieuwe benoemingen. In mei 2020 zijn Marjanne 

Pranger en Rien de Bruin toegetreden tot het bestuur van stichting Balsewa, waarmee het bestuur nu 

uit 9 personen bestaat. 

 

Educatieve aspecten 

Aamaghar heeft in de 7 jaar dat de school open is naam gemaakt in de wijde 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. Net als in 2018 is het aantal 

aanmeldingen zodanig dat gewoekerd dient te worden met de beschikbare ruimte. Er is zelfs 

gedurende korte tijd een stop ingevoerd omdat het maximum aantal kinderen van 160, de maximum 

capaciteit van het huidige schoolgebouw, was bereikt.  

Daarnaast verzorgt de school opvang en educatie voor een kleine groep kinderen met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het initiatief hiertoe is door Aamaghar in samenspraak  met 
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stichting Light of Life genomen. Ook moeders worden bij dit project betrokken. Wat aanvankelijk als 

een proef is begonnen is inmiddels uitgegroeid tot een duurzaam initiatief met als doel deze kinderen 

niet te vergeten en het volle potentieel uit deze kinderen te halen. De behoefte van hun ouders was 

groot en naar nu blijkt invulling geeft aan een bijzonder mooi en oprecht initiatief. 

Ter voorbereiding op de uitbreiding van het scholencomplex is begonnen met het nadenken over de 

inrichting van het vaktechnisch onderwijs (vocational training), dat naar wij verwachten in 2022 of 2023 

gaat starten. Om de plannen beheersbaar te houden zullen we starten met slechts enkele opleidingen, 

die in samenspraak met het regionale ‘education committee’, Light of Life en onze lokale partner FNV 

zullen worden geselecteerd. De te selecteren vakopleidingen moeten qua investering en bemensing 

(vakleerkrachten) niet alleen realiseerbaar zijn, maar ook passen bij de behoeftes van de Nepalese 

(lokale) gemeenschap. 

 

 
 

Fondsenwerving 

Onze grote uitdaging blijft de plannen voor de langere termijn gefinancierd te krijgen, om zo een 

structureel bestaansrecht voor Aamaghar te realiseren. De school heeft intussen zo’n goede naam 

opgebouwd en voorziet in de educatieve- en ontwikkelingsbehoeften van zoveel gezinnen, dat 

discontinuering van de activiteiten een forse impact zal hebben op de behoeften van met name 

kansarme en soms kansloze kinderen.  

Stichting Balsewa zal zich blijven inzetten om deze doelen te kunnen realiseren. Daarvoor organiseren 

we evenementen als de Benefiets, een fietsevenement voor zowel getrainde pedaleurs als voor gewone 

liefhebbers. Ook organiseren we een tweejaarlijks charity dinner met veiling. 
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Ten einde ook een vaste stroom aan inkomsten te genereren ontwikkelen we een 

donateursprogramma met, indien gewenst, een koppeling aan een leerling van de school. Dit 

programma zal na de zomerperiode van 2020 worden gelanceerd. 

 

VOORUITZICHTEN 2020 

De Corona crisis, ook wij kunnen er niet aan ontkomen. Net als in Nederland zit ook Nepal in lockdown. 

De school is in de loop van maart, net voor de start van het nieuwe schooljaar, gesloten. De lockdown 

duurt voort tot op vandaag en de laatste berichten uit Nepal geven aan dat het aantal met Covid-19 

geïnfecteerden nog altijd in snel tempo stijgt. De kinderen krijgen dus al maanden geen onderwijs. De 

salarissen van het onderwijzend en ondersteunend personeel worden doorbetaald. Dit wordt weliswaar 

opgelegd door de Nepalese overheid, maar samen met onze lokale partner FNV was al besloten om dit 

op vrijwillige basis te doen.  

Ook moest de bouw van het nieuwe schoolgebouw worden stilgelegd. Het plan was om het gebouw in 

het tweede kwartaal van 2020 in gebruik te nemen. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de 

werkzaamheden kunnen worden hervat. De verwachting is dat, net als in Nederland, de Nepalese 

autoriteiten het land stapsgewijs van het slot zullen doen. In dit licht verwachten we dat de bouw eind 

dit jaar kan worden afgerond. 

Als gevolg van deze crisis liggen ook onze fondsenwervingsactiviteiten grotendeels stil. Wel zitten we in 

de afrondingsfase van een nieuw donateurprogramma, waarmee we een ‘vaste’ stroom van inkomsten 

willen gaan realiseren. Het project zal na de zomerperiode worden gelanceerd. Met andere 

evenementen als de Benefiets en ons charity dinner wachten we tot het weer verantwoord is met grote 

groepen mensen bij elkaar te komen. 

Verder zullen we zoveel als mogelijk via onze website en social media de ontwikkelingen rondom 

Aamaghar communiceren.  

 

FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN  

Gedurende 2019 was de Nederlandse focus, net als in voorgaande jaren, gericht op fondsenwerving 

ten behoeve van de continuïteit en verdere uitbreiding van de school. Dankzij genereuze giften werd 

in het kalenderjaar ruim € 97.000,- ontvangen.  

De kosten in het verslagjaar bedragen € 193.000,-. Het grootste deel hiervan (€ 150.000,-) was 

bestemd voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw, die in 2018 is gestart. Het restant van           

€ 47.000,- heeft betrekking op de lopende kosten van de school. De grootste kostenpost wordt 

gevormd door de salarissen van leerkrachten en ondersteunend personeel als chauffeurs en de kok.  

Verder kon een voordeel van € 4.000,- worden geboekt bij de afrekening van een fondsenwerving 

event. 

De kosten voor het beheren van de stichting in Nederland beperken zich tot kleine uitgaven voor 

website beheer en bankkosten.  

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun inspanningen. 
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Resultaatbestemming  

Het nettobedrag t.b.v. de doelstellingen van de stichting bedraagt negatief € 96.095,-. (2018: positief 

€ 21.793,-). Dit saldo is als ‘in mindering op de bestemmingsreserve’ verantwoord.  

 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve over het boekjaar 2019 bedraagt € 86.455,- (2018: € 182.552,-). 

 

Kasstromen en liquiditeit 

De beschikbare kasmiddelen ultimo het verslagjaar bedragen  € 86.485,- (ultimo 2018: € 179.309,-). 

 

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 juni 2020 
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 Balans per 31 december 2019       
            
 ACTIVA          
        31-12-2019  31-12-2018  
            
 Overige vaste activa           
 Vaste activa       €                   -      €                   -     
            
 Voorraden          
            
 Debiteuren       €                   -      €                   -     
 Overige vorderingen      €                   -       €              3.271   
 Vorderingen       €                   -       €              3.271   
            
 Liquide middelen      €             86.485    €           179.309   
            
 Totaal       €             86.485    €           182.580   
            
            
 PASSIVA          
            
 Bestemmingsreserve      €             86.455    €           182.552   
            
 Langlopende schulden         
            
 Crediteuren       €                   -      €                   -     
 Overige korte schulden      €                    30    €                    28   
 Schulden op korte termijn     €                    30          €                   -     
            
 Totaal       €             85.485    €           182.580   
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 Resultaten rekening over het jaar 2019      

 
 
            

 BATEN          
          2019  
            
 Baten uit giften        €           96.895   
 Overige baten        €                177     
             
            

 
Totale 
baten         €           97.072   

            
            
 LASTEN          
            
 Totaal besteed aan doelstelling      €         192.559   
 Kosten beheer en administratie      €                254   
 Financiële lasten        €                354   
             
            

 
Totale 
lasten         €          193.167   

            
            
 Netto bestemming financiering doelstelling     €            96.095-  
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