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Jaarverslag 2012
In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer
diverse activiteiten ontplooid.

Samenwerkingsprojecten in Nepal
OLE-Nepal
In samenwerking met Open Learning Exchange Nepal (OLE-Nepal) zijn in mei 2012 in Kerung,
Chimding en Chyangshar voor elke school in de
bibliotheek vijf laptops geïnstalleerd. Deze
laptops zijn eenvoudige computers met
educatieve programma’s en zijn bedoeld om het
onderwijs te verbeteren en te ondersteunen.
Twaalf leerkrachten hebben een training gevolgd
van drie dagen om te leren omgaan met de
laptops en de software zodanig te leren kennen,
dat de computers daadwerkelijk bij de lessen
gebruikt gaan worden. Ook Pemchhire, de
bibliothecaris in Kerung heeft deze training
gevolgd. In 2013 zal het gebruik van de computers worden geëvalueerd.

ECEC
In samenwerking met Early Childhood Educational Centre
(ECEC) is voor alle vier de dorpen een kist met educatieve
materialen samengesteld, waarbij rekening is gehouden met
de ontwikkeling van jonge kinderen op diverse gebieden. Deze
kisten zijn inmiddels in de collecties van de bibliotheken
opgenomen. Daarnaast is ECEC in september begonnen met
een 18-daagse training in Chimding, Kerung en Chyangshar
aan 20 leerkrachten om hen te leren om te gaan met de
speelleermaterialen voor de jongere kinderen. De training
wordt gegeven in drie periodes van 6 dagen, deels in de
schoolvakanties.
Ook heeft ECEC adviezen gegeven over de inrichting van de
lokalen voor de jongste leerlingen. Bij de manier van werken
met deze kinderen hoort een lokaal waar je goed op de grond
kunt zitten (tapijt!), waar aangepast meubilair op de goede hoogte aanwezig is, genoeg licht en
kasten waar materialen kunnen worden neergezet, zodat de kinderen erbij kunnen (denk hierbij aan
een kleuterschool in Nederland).

Bibliotheken
In het voorjaar hebben Marian Buvelôt en Ans Mebelder de bibliotheek in Chimding uitgebreid en
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beter geschikt gemaakt voor leerlingen en leerkrachten. De collectie is flink uitgebreid met boeken
en speelleermaterialen en er is een eenvoudig uitleensysteem opgezet. Pemchhire, de bibliothecaris
uit Kerung, zorgt er voor dat er één keer in de twee weken boeken kunnen worden geruild.

Verder hebben Marianne Mondeel (coördinator projecten) en José Remijn alle bibliotheken bezocht
en waar nodig gezorgd voor aanvullingen en verbeteringen. José heeft onderweg veel gefilmd. De
resultaten kunt u zien op ons You-tubekanaal. Dit kanaal is eenvoudig te bereiken via
www.chimding.nl.
Daarnaast heeft Marianne de contacten met ECEC en OLE-Nepal verder uitgebouwd.

Activiteiten in Nederland
Wereld Yoga Dag
Deze dag was op 26 februari en stond in het teken van het goede doel en de mensen van
yogavoorieder.nl, vionte.nl en yogaplek.nl hebben zich enorm ingespannen om er een mooie dag van
te maken. 40 deelnemers hebben enthousiast meegedaan aan drie verschillende soorten yoga. De
financiële bijdrage van de deelnemers kwam te goede aan Stichting Chimding
Goede Doeldag in De Blijberg
Op donderdag 29 maart is door de Rotterdamse Basisschool De Blijberg de jaarlijkse Goede Doeldag
georganiseerd. De kinderen van deze school hebben uit een aantal goede doelen Stichting Chimding
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gekozen om de opbrengst van deze dag te schenken.
Tijdens de Goede Doeldag werden tweedehands spullen verkocht, spelletjes met kinderen gedaan en
er waren diverse restaurantjes en andere mogelijkheden om lekkernijen te kopen. Ook was er een
kinderkleding- en kinderboekenmarkt.
De opbrengst van de Goede Doeldag was maar liefst € 2.739,21
Kledingverkoop in Ravenstein
Tweemaal per jaar wordt er een kleidingbeurs gehouden in de gymzaal van de basisschool in
Ravenstein. Dankzij de inzet van leerkrachten en ouders was de opbrengst dit jaar circa € 850,- voor
Stichting Chimding.
Vierdaagse van Nijmegen
Hans Human, voorzitter van stichting Chimding heeft afgelopen zomer de
Vierdaagse van Nijmegen gelopen voor een goed doel. Maar liefst 41 mensen
hebben Hans gesponsord en in totaal leverde dit € 2.271,- op voor Stichting
Chimding.
Sint en Piet
Sint en twee Pieten op bezoek zijn op bezoek geweest bij bedrijven en gezinnen om Stichting
Chimding te kunnen sponsoren.
Na 3 dagen en 11 bezoekjes hebben ze maar liefst € 885 opgehaald!!!
Een van de pieten was een leerlinge van het Segbroek College uit Den Haag
die vanwege het goede doel aan deze actie mocht meedoen als
maatschappelijke stage!
Kalender
Een aantal mensen die de Stichting een warm hart toedragen heeft belangeloos
een prachtige kalender voor 2013 gemaakt. Veel mensen hebben de kalender
besteld en ook twee bedrijven hebben hem als sinterklaas- en/of Kerstgeschenk
besteld voor hun medewerkers. Er zijn 400 kalenders verkocht en de opbrengst
was € 2.500,-

Financiën
Dankzij onze trouwe donateurs, een aantal grote eenmalige donaties en de verkoop van onze
kalender is 2012 een goed jaar geworden. In totaal heeft de Stichting circa € 24.500,- aan inkomsten
mogen ontvangen. Dit is ongeveer € 5000,- meer dan in het jaar daarvoor.
Alle lopende uitgaven over 2012 hebben we uit de donaties kunnen bekostigen en hebben
bovendien een bedrag van € 2.776,- aan onze reserves kunnen toevoegen. Dit is zeer welkom want
ook voor de komende jaren staan er nog genoeg plannen op onze agenda om de
leefomstandigheden in onze Nepalese dorpen te verbeteren.
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Bestuur
In 2012 legden Ineke Vogel-Vreede (voorzitter) en Lodewijk van Noort(communicatie) hun functie
neer. Ineke blijft ons adviseren en blijft op een iets grotere afstand betrokken bij het werk van
Stichting Chimding. Hans Human werd voorzitter van de stichting en Len van Twisk nam de taken
over van Lodewijk.
Daarnaast trad Marco Kret toe tot het bestuur om ingewerkt te worden als penningmeester door
Sandra van der Burg, die in 2013 afscheid wil nemen.
De samenstelling van het bestuur op 31 december 2012 was:
Hans Human
voorzitter
Anne-Door de Jong
secretaris
Sandra van der Burg penningmeester tot 31 december 2012
Marianne Mondeel
projectcoördinator
Marco Kret
penningmeester m.i.v. 1 januari 2013
Len van Twisk
website en nieuwsbrief
Buda Singh Tamang

projectleider in Nepal

Plannen van Stichting Chimding voor 2013
Trainingen
Na de evaluatie van het gebruik van de laptops wordt gekeken hoe de laptops optimaal gebruikt
kunnen worden in het onderwijs en in de bibliotheek. De leerkrachten zullen
verder getraind worden door OLE-Nepal over hoe de laptops ingepast kunnen
worden in het lesprogramma. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden
voor meer trainingen door ECEC over het inpassen van speelleermaterialen in
de lessen en voor leerkrachten in de hogere leerjaren.

Onderzoek elektriciteit
De elektriciteitsvoorziening in de dorpen is nog dusdanig dat het opladen van de laptops bij de
leraren thuis moet gebeuren. In 2013 wil het bestuur onderzoeken of het mogelijk is de
elektriciteitsvoorziening op een dusdanig peil te brengen dat de laptops op centrale punten in school
of bibliotheek opgeladen kunnen worden. Pas na realisatie kan gedacht worden aan uitbreiding van
het aantal laptops en daarmee een verdere verbetering van het onderwijs is de dorpen.

I.O.O. (Internationale Onderwijs Ontwikkeling)
Deze stichting wil ondersteuning bieden aan onderwijs in landen waar dit noodzakelijke en gewenst
is. In mei 2013 gaat deze organisatie met een afvaardiging naar Boch om daar met de leerkrachten
van gedachten te wisselen over het Nepalese onderwijs en daar waar nodig trainingen te geven en
voorbeeldlessen te verzorgen. Het programma wordt begin 2013 verder uitgewerkt in samenwerking
met Stichting Chimding.
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En verder
Gaat er, zoals ieder jaar een delegatie van het bestuur naar Nepal om de projecten te bezoeken en
de voortgang te bewaken. Voor 2013 is het plan dat Marianne Mondeel (coördinator projecten) en
Hans Human (voorzitter) naar de dorpen afreizen om samen met Buda Singh Tamang, de coördinator
in Nepal, o.a.:
- de stand van zaken bij de bibliotheken te onderzoeken en waar nodig extra materialen aan te
schaffen,
- de voortgang en resultaten te bekijken van de cursussen die gevolgd zijn en te onderzoeken wat er
nog meer nodig is.
- nader onderzoek te doen naar de elektriciteitsvoorziening in de dorpen en te bekijken hoe deze op
peil gebracht kan worden.
Alle kosten van de reizen zijn geheel voor eigen rekening van de deelnemers.
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