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BESTUUR (per 11 april 2022):  

 

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: Directeur/eigenaar Prada Investments 

 

Marjanne Pranger – van Dasselaar 

Functie: Administrateur 

 

Esther Schuurmans 

Functie: Directeur/eigenaar 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.  
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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 10 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): 

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.  

 

 

http://www.fnv.org.np/
http://www.nepalcentrum.nl/
http://www.lightoflife.nl/
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VERSLAG VAN HET BESTUUR  

Algemeen 

Net als vorig jaar stond 2021 volledig in het teken van de Covid pandemie. De Nepalese overheid was 

genoodzaakt diverse malen een lockdown in te stellen, waardoor veel kwam stil te liggen. Het 

afgelopen jaar was daarom op verschillende fronten ronduit als moeilijk te kwalificeren. Het onderwijs 

op Aamaghar werd waar en wanneer mogelijk op inventieve wijze gecontinueerd. Ronduit imponerend 

is de inzet en betrokkenheid van de leerkrachten geweest. Op deze momenten wordt zichtbaar hoe 

inventief mensen zijn in een land waar de mogelijkheden niet voor het oprapen liggen. 

 

Ook werd de afbouw van het tweede schoolgebouw, dat al in 2020 opgeleverd had moeten worden, 

flink geraakt. Als gevolg van de lockdowns zijn veel bouwvakkers naar huis teruggekeerd. Als 

vervolgens een lockdown werd opgeheven, dan waren er onvoldoende mensen om de bouw weer 

volledig op te pakken.  

 

De gevolgen van Covid zijn ook voor stichting Balsewa voelbaar. Speciale fundraising activiteiten als het 

inmiddels traditionele charity dinner, maar de Benefiets moesten meerdere keren worden uitgesteld. 

Daardoor moesten de benodigde bijdragen volledig uit donateurgelden komen, hetgeen tot onze 

tevredenheid tot dusver is gelukt. 

 

Nieuwbouw 2e schoolgebouw 

In 2018 is begonnen met de bouw van het tweede schoolgebouw. De geplande oplevering was in 2020, 

maar moest op de langere baan worden geschoven als gevolg van de Covid pandemie. Door de 

lockdowns zijn veel bouwvakkers teruggekeerd naar hun eigen districten, waardoor na het opheffen 

daarvan er niet voldoende vakmensen beschikbaar waren om de bouw op volle kracht te continueren. Als 

het dan bijna zover was kondigde zich de volgende lockdown al weer aan. Een en ander heeft er voor 

gezorgd dat pas recent men is gestart met de afwerking van het gebouw. Daarna wordt de inrichting van 

het terrein ter hand genomen, om zo het geheel tiptop te krijgen. Het nieuwe schoolgebouw zal naar 

verwachting in de zomer van dit jaar worden opgeleverd en zal o.a. 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.  

De datum voor de officiële opening is vastgesteld op 21 oktober van dit jaar. 

 

Bestuurlijke zaken 

Als gevolg van de uitbreiding van het aantal bestuursleden tot 9, zijn we in staat geweest om het 

takenpakket beter te spreiden. Met name is vooruitgang geboekt met het verbeteren van de website, 

de digitalisering en communicatie op het terrein van de social platforms. De samenstelling van het 

bestuur is in 2021 ongewijzigd gebleven. 
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Educatieve aspecten 

Het aantal kinderen is verder gegroeid naar circa 200. 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 2019 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 vertegenwoordigd zijn. Dit gremium overlegt over diverse onderwijs-gerelateerde 

onderwerpen als het curriculum en vormen van samenwerking. Aamaghar maakt nu echt deel uit van 

de lokale gemeenschap en levert een structurele bijdrage aan de ontwikkeling daarvan. 

 

Ook 2021 stond geheel in het teken van de Covid pandemie, waardoor de scholen voor langere tijd 

gesloten moesten worden.  

Waar mogelijk is onderwijs gegeven in de buitenlucht. Ook is zoveel als mogelijk online onderwijs 

gegeven. Daarbij dient te worden aangetekend dat maar een beperkt aantal kinderen een internet 

verbinding hebben, laat staan een computer of telefoon. Eens te meer wordt dan zichtbaar hoe 

inventief een volk is dat behept is met zoveel minder faciliteiten dan in Nederland.  

Light of Life heeft in 2021 een actie gehouden voor de aankoop van een aantal mobiele telefoons, om 

zo juist de groep van kansarme kinderen de mogelijkheid te geven online onderwijs te volgen. Een van 

de leerkrachten is zelfs een tijd lang in een afgelegen dorpje gaan wonen waar een aantal leerlingen 
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van de school vandaan komen. Zij huurde daar een simpele kamer om ter plekke onderwijs te kunnen 

geven. Toch heeft de pandemie ook geleid tot vertrek van enkele leerkrachten, die besloten terug te 

keren naar hun regio om voor hun familie te zorgen. Al met al kunnen we constateren dat met 

gebruikmaking van diverse alternatieve manieren het curriculum toch, zo goed en kwaad als dat kan, 

wordt afgewerkt. 

 

Een nieuwe en belangrijke ontwikkeling is het besluit om extra financiële middelen beschikbaar te stellen, 

zodat in het nieuwe gebouw een volledig uitgerust computer lab kan worden gerealiseerd. De Covid crisis 

heeft geleerd dat digitaal onderwijs, juist tijdens een crisis als deze, van groot belang is. Niet alleen  om het 

onderwijs te kunnen continueren, maar ook als onderdeel van het curriculum.  

 

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 start van 

het vaktechnisch onderwijs was gepland voor 2023, als de eerste groep kinderen uit het basis onderwijs 

doorstroomt. Covid heeft roet in het eten gegooid, waardoor de tijdlijn naar verwachting zal 

opschuiven. Eind dit jaar zal met FNV worden overlegd wanneer de voorbereidingen hiertoe worden 

gestart, waaronder het opstellen van criteria die moeten leiden tot de uiteindelijke keuze van enkele 

beroepsopleidingen. 

  

 
 

Fondsenwerving 

Recent is een start gemaakt om het donateursprogramma meer body te geven en professioneler te 

maken. Om meer bekendheid te krijgen is nu ook een Engelse versie van de website beschikbaar. 

Aandacht wordt besteed aan het regelmatig verversen van de content door maandelijks zogeheten 
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‘spotlight’ artikeltjes over leerlingen te plaatsen. Foto’s van evenementen en voortgang van de 

nieuwbouw worden periodiek geplaatst.  

Ook is de stichting nu prominenter aanwezig op social fora als Facebook en Linked-in.  

 

Onveranderd blijft onze grootste uitdaging om de plannen voor de langere termijn gefinancierd te 

krijgen, om zo een structureel bestaansrecht voor Aamaghar te realiseren. Dit blijven we doen langs de 

drie bekende 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. Wel wordt samen met 

FNV onderzocht welke mogelijkheden van samenwerking er mogelijk zijn met andere in Nepal 

opererende NGO’s.   

 

VOORUITZICHTEN 2022 

Er lijkt licht aan het eind van de tunnel als het om Covid gaat. Niet dat de besmettingen al heel hard 

teruglopen, maar meer als gevolg van de inmiddels gecreëerde groepsimmuniteit. Ziekenhuisopnames 

vertonen een dalende lijn. Toch zullen de Covid maatregelen naar verwachting stapsgewijs worden 

afgebouwd, waarmee op zijn vroegst later dit jaar een terugkeer naar enigszins normaal mag worden 

verwacht.  

We houden de moed er in en gaan er ook dit jaar vol voor. Dat begint met het 3e charity dinner dat op 

woensdag 22 juni plaatsvindt, gevolgd door het 2e Benefiets evenement, dat op zaterdag 3 september 

zal worden gehouden. 

De kers op de taart is vrijdag 21 oktober als het nieuwe schoolgebouw feestelijk zal worden geopend. 

Ook zijn we bezig om het donateursprogramma uit te breiden en te professionaliseren, om op deze 

manier een steviger fundament onder Aamaghar te leggen. 

De inrichting van een volledig uitgerust computer lab in het nieuwe schoolgebouw wordt echt de kers 

op de taart. Op deze wijze leren de kinderen, als onderdeel van het reguliere curriculum, om te gaan 

met de nieuwe digitale wereld. En dat is een belangrijke bouwsteen voor hun toekomst. 

 

Rondom de opening van het nieuwe schoolgebouw zullen gesprekken met FNV worden gevoerd. 

Diverse onderwerpen staan op de agenda, alle om een gezonde toekomst van Aamaghar zeker te 

stellen.  

Tot slot zullen we eind 2022 een bestuurlijke roulatie doorvoeren. 
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FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN  

Net als 2020 was het lopende boekjaar ongunstig wat betreft fondsenwerving. Als gevolg van diverse 

lockdowns en daarmee gepaard gaande terughoudendheid bij onze doelgroep, waren we niet in de 

gelegenheid speciale evenementen te organiseren om zo de financiering van de onderwijsactiviteiten 

(deels) te kunnen dekken.  

Daarom is het een bijzonder privilege dat vanuit donaties we daartoe wel in staat zijn gesteld. In het 

verslagjaar werd circa € 80.000,- aan donaties ontvangen. De totale bijdrage aan lopende kosten voor 

Aamaghar bedroeg € 45.000,- in het verslagjaar. De kosten voor de stichting zijn met circa € 300,- te 

verwaarlozen en bestaan nagenoeg geheel uit bankkosten en website kosten. 

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun inspanningen. 

 

Resultaatbestemming  

Het nettobedrag t.b.v. de doelstellingen van de stichting bedraagt € 34.257,-. (2020: negatief           

€ 67.393,-). Dit saldo is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.  

 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve over het boekjaar 2021 bedraagt € 53.318,- (2020: € 19.062,-). 

 

Kasstromen en liquiditeit 

De beschikbare kasmiddelen ultimo het verslagjaar bedragen  € 53.361,- (ultimo 2020: € 19.103,-). 

 

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, 11 april 2022 
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http://www.balsewa.nl/
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Balans per 31 december 2021 

            

 ACTIVA          

        31-12-2021  31-12-2020  

            

 Overige vaste activa           

 Vaste activa       €                   -      €                   -     

            

 Voorraden          

            

 Debiteuren       €                   -      €                   -     

 Overige vorderingen      €                   -       €                   -   

 Vorderingen       €                   -       €                   -  

            

 Liquide middelen      €             53.361    €             19.103   

            

 Totaal       €             53.361   €             19.103  

            

            

 PASSIVA          

            

 Bestemmingsreserve      €             53.318   €             19.062  

            

 Langlopende schulden         

            

 Crediteuren       €                   -      €                   -     

 Overige korte schulden      €                    43    €                    41   

 Schulden op korte termijn     €                    43          €                    41     

            

 Totaal       €             53.361   €             19.103   
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 Resultaten rekening over het jaar 2021      

 

 

            

 BATEN          

          2021  

            

 Baten uit giften        €           79.542   

 Overige baten        €                    -     

             
            

 

Totale 
baten         €           79.542   

            

            

 LASTEN          

            

 Totaal besteed aan doelstelling      €           45.000   

 Kosten beheer en administratie      €                  51   

 Financiële lasten        €                234   

             

            

 

Totale 
lasten         €           45.285   

            

            

 Netto bestemming financiering doelstelling     €           34.257  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 


