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BESTUUR (per 12 april 2021):
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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
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.
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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.
Gedurende de acht jaar dat de school nu opereert heeft Aamaghar in de wijde omgeving
naamsbekendheid gekregen als een school met een uitstekende reputatie waar hoogwaardig onderwijs
wordt gegeven. De school heeft inmiddels ook kinderen die niet uit de directe doelgroep komen. Het
schoolgeld dat de ouders van deze groep betalen dekt een bescheiden deel van de kosten.
In overleg met onze zusterorganisatie Friends of Nepali Villages (FNV), die de school beheert, zijn
hierover afspraken gemaakt omdat een zekere 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.
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SAMENWERKINGSVERBANDEN:
Stichting Balsewa werkt sinds de start 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):
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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
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
Het zal niet als een verrassing komen dat de Covid19 epidemie in het verslagjaar ook voor ons de
dominerende factor was. In Nederland viel de fondsenwerving uit hoofde van door ons georganiseerde
evenementen volledig stil. Als gevolg hiervan hebben we moeten putten uit onze financiële reserves ten
einde de lopende kosten van Aamaghar te kunnen blijven dekken.
Als gevolg van de lockdown in Nepal is de school gedurende twee periodes voor langere tijd dicht
geweest. Om het team van leerkrachten en ondersteunend personeel bij elkaar te houden, alsmede uit
menselijk oogpunt, werd afgesproken om hen ook tijdens de crisis door te betalen. Iets dat in
Nederland voor personeel met vaste contracten als vrij normaal wordt ervaren, maar in Nepal verre van
zeker is.
Gelukkig waren de financiële middelen voor realisatie van de nieuwbouw al apart gezet, om zeker te
zijn dat we in 2021 met gepaste trots de volgende fase van ons project kunnen inluiden.
Het team van leerkrachten is op diverse manieren in de weer geweest om de kinderen zoveel mogelijk
onderwijs te geven. Aanvankelijk gebeurde dat op het buitenterrein in kleine groepjes en werd voor wie
en wanneer dat kon digitaal les gegeven. Zoiets is in een land als Nepal niet eenvoudig. Bijna niemand
in onze doelgroep heeft een computer terwijl de beschikbaarheid van elektriciteit niet is zoals wij dat in
Nederland kennen. Niettemin werd met de beperkt beschikbare middelen met man en macht gewerkt
aan uitvoering van het curriculum. Recent is de lockdown in Nepal opgeheven en zijn de lessen weer
begonnen.
Het aantal kinderen blijft groeien en staat nu op 158. Met onze lokale partner FNV is afgesproken om
de toename van het aantal leerlingen op een gecontroleerde wijze te managen, ten einde kwaliteit en
financiën over een lange periode zeker te kunnen stellen.
Het schoolbestuur is sinds vorig jaar actief lid van het ’education committee’ van Ward 22 (de regio
waar Aamaghar is gevestigd), waarin verder afgevaardigden van de lokale autoriteiten, burgers en
staatsscholen in vertegenwoordigd zijn. Dit gremium overlegt over diverse educatie-gerelateerde
onderwerpen als het curriculum en vormen van samenwerking. Het is het bewijs dat Aamaghar nu echt
deel uitmaakt van de lokale gemeenschap en een structurele bijdrage levert aan de ontwikkeling
daarvan.
Nieuwbouw 2e schoolgebouw
De langdurige lockdown in Nepal heeft uiteraard ook gevolgen gehad voor de realisatie van het
tweede schoolgebouw. De eerder geschatte bouwtijd inclusief inrichting was 14 maanden. Daarmee
zouden we net op tijd klaar zijn voor aanvang van het schooljaar 2020/2021 dat eind maart 2020
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begon. Na bijna een jaar van stilstand is de bouw inmiddels weer opgestart. De ruwbouw is klaar en de
aannemer en installateur zijn nu bezig met de afbouw. Ook zijn de constructiewerkzaamheden voor het
buitenterrein voor een groot deel afgerond. De aannemer heeft aangegeven het nieuwe schoolgebouw
eind juni 2021 op te zullen leveren, op voorwaarde dat er geen nieuwe lockdown komt.
De start van het vaktechnisch onderwijs blijft staan voor 2023, als de eerste groep kinderen uit het basis
onderwijs doorstroomt. In de tweede helft van 2021 zal worden begonnen met de voorbereidingen,
waaronder het opstellen van criteria die moeten leiden tot de uiteindelijke keuze van
beroepsopleidingen.

Bestuurlijke zaken
Na de uitbreiding in 2019 van het aantal bestuursleden tot 9, is in 2020 gewerkt aan een betere
profilering van ieders takenpakket. Dit om de continuïteit van de stichting en het realiseren van haar
doelen op de langere termijn een steviger fundament te geven. Ook is gekeken naar mogelijkheden
om de zogeheten schil rondom het bestuur te versterken met mensen die Balsewa een goed hart
toedragen, maar niet per se in het bestuur van de stichting plaats willen nemen.
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Educatieve aspecten
Als gevolg van de Covid19 epidemie kenmerkt het schooljaar 2020 zich door twee forse lockdown
periodes. Hierdoor werd Aamaghar gedwongen alternatieve methodes aan te wenden om de kinderen
toch maar zoveel mogelijk onderwijs te bieden. De Nepalese overheid heeft daarvoor ‘guidelines for
alternatives teaching learning’ gepubliceerd.
Onze leerkrachten kregen een driedaagse Google online training. Ouders werden geholpen met het
opzetten van G-mail ID om online onderwijs mogelijk te maken. Daarbij moet worden gerealiseerd dat
juist in onze doelgroep weinig ouders de middelen hebben om een computer, internet en/of mobiele
telefoon aan te schaffen. Ook de vaak beperkte elektriciteitsvoorziening is een belangrijke factor. Nu de
kinderen niet naar de school konden komen werd besloten de leerkrachten naar de kinderen te
brengen. Op deze wijze kon op verschillende plekken via ‘Community Learning Centres’, met name op
de meer afgelegen locaties, toch les worden gegeven. Een en ander werd nog bemoeilijkt omdat de
overheid besloot het aantal transportbewegingen drastisch te beperken, hetgeen leerkrachten deed
besluiten om dan maar naar de locatie te lopen. Hieruit blijkt hoe betrokken het onderwijskundig
personeel is om deze kinderen middels onderwijs een betere toekomst te bezorgen.
Er was zelfs een leerkracht die op een afgelegen locatie een kamer huurde vanwaar uit ze gedurende
vier maanden ‘haar’ kinderen onderwijs gaf. Op een nadere locatie stelde een van de ouders een kamer
voor een leerkracht ter beschikking. Onderwijs werd vaak in de buitenlucht gegeven om zo de kans op
besmetting te verkleinen. In het verslagjaar zijn zelfs reguliere examens afgenomen.
Het is hartverwarmend om vanuit Nederland al deze fantastische initiatieven te volgen. De bij
Aamaghar betrokken mensen schikken zich naar de omstandigheden en maken er desondanks iets
moois van!
Eind 2020 telde Aamaghar 158 leerlingen.
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Fondsenwerving
Om meer bekendheid te geven aan stichting Balsewa is de website vernieuwd en toegankelijker
gemaakt. Aandacht wordt besteed aan het regelmatig verversen van de content door maandelijks
zogeheten ‘spotlight’ artikeltjes over leerlingen te plaatsen. Foto’s van evenementen en voortgang van
de nieuwbouw worden periodiek geplaatst.
Ook wordt werk gemaakt van social fora als Facebook en Linked-in, om zo de band tussen de stichting
en iedereen die Balsewa een warm hart toedraagt te verstevigen.
Eind 2020 is de ontwikkeling van een donateursprogramma afgerond en op onze website geplaatst.
Voor potentiële donateurs is het gemakkelijker gemaakt te participeren.
Onze grote uitdaging blijft de plannen voor de langere termijn gefinancierd te krijgen, om zo een
structureel bestaansrecht voor Aamaghar te realiseren. Dit willen we doen langs drie lijnen, te weten:
•

Organisatie van evenementen als ons tweejaarlijkse charity dinner en de Benefiets tochten

•

Het realiseren van een hechte groep donateurs die zich voor langere tijd aan ons willen binden

•

Incidentele en/of eenmalige giften

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.
VOORUITZICHTEN 2021
Ook 2021 zal worden gedomineerd door Corona. Verwacht wordt dat in Nederland iedereen aan het
eind van de zomer zal zijn gevaccineerd. Dat is in een land in ontwikkeling als Nepal nog maar de
vraag. De andere kant van de medaille is de inventiviteit die in Nepal aan de dag wordt gelegd om het
leven zo normaal mogelijk te maken.
De bewonderingswaardige resultaten die daarmee worden behaald zijn voor ons het bewijs dat we met
iets heel moois bezig zijn en daarmee door moeten gaan.
Centraal daarin staat zonder meer de fondsenwerving. Om de continuïteit van onze doelen te borgen
zullen we verder werken aan professionalisering van onze stichting.
Onderwerpen die voor 2021 op het programma staan zijn o.a.:
•

uitbreiding van het donateursprogramma

•

Voorbereiding hervatting charity evenementen

•

Ceremoniële opening nieuwe schoolgebouw

•

Voorbereiding roulatie bestuursfuncties
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FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN
Duidelijk is dat 2020 als gevolg van de Covid19 crisis in financiële zin een extreem mager jaar was.
Geplande evenementen zijn tot nader order uitgesteld. De stichting mag zich niettemin zeer gelukkig
prijzen met € 72.000,- aan donaties die ondanks de onzekere economische vooruitzichten werden
ontvangen. In het verslagjaar werd het laatste deel van de benodigde gelden voor realisatie van de
nieuwbouw, alsmede bijdragen voor lopende kosten overgemaakt. In totaal betrof het een bedrag
van € 139.000,-.
De kosten voor het beheren van de stichting in Nederland beperken zich tot ca. € 500,- voor website
beheer en bankkosten.
Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun inspanningen.
Resultaatbestemming
Het nettobedrag t.b.v. de doelstellingen van de stichting bedraagt negatief € 67.393,-. (2019: negatief
€ 96.095,-). Dit saldo is als ‘in mindering op de bestemmingsreserve’ verantwoord.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve over het boekjaar 2020 bedraagt € 19.103,- (2019: € 86.485,-).
Kasstromen en liquiditeit
De beschikbare kasmiddelen ultimo het verslagjaar bedragen € 19.103,- (ultimo 2019: € 86.485,-).
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, 12 april 2021
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Jaarrekening
2020

Stichting Balsewa

Balans per 31 december 2020
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ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

Overige vaste activa
Vaste activa

€

-

€

-

Debiteuren

€

-

€

-

Overige vorderingen

€

-

€

-

Vorderingen

€

-

€

-

Liquide middelen

€

19.103

€

86.485

Totaal

€

19.103

€

86.485

€

19.062

€

86.455

Crediteuren

€

-

€

-

Overige korte schulden

€

41

€

30

Schulden op korte termijn

€

41

€

30

Totaal

€

19.103

€

86.485

Voorraden

PASSIVA
Bestemmingsreserve
Langlopende schulden
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Resultaten rekening over het jaar 2020
BATEN

2020

Baten uit giften

€

71.959

Overige baten

€

-

Totale
baten

€

71.959

Totaal besteed aan doelstelling

€

138.850

Kosten beheer en administratie
Financiële lasten

€

93

€

409

Totale
lasten

€

139.352

Netto bestemming financiering doelstelling

€

LASTEN
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67.393-

