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Inleiding 

In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten Stichting Chimding, al dan niet in samenwerking met 

andere organisaties, in 2017 heeft uitgevoerd. Naast dit inhoudelijk jaarverslag kunt u de financiële 

verantwoording ook downloaden van onze website  www.chimding.nl 

Ook in 2017 is onze projectleider Marianne Mondeel weer naar Nepal gereisd om lopende projecten 

en projecten die afgerond zijn te evalueren. Ook Hans Human, onze voorzitter tot medio dit jaar, was 

in Nepal. Hoogtepunt van het bezoek was de officiële opening in april van de nieuw gebouwde school 

in Chimding. Daarnaast is een bezoek aan Bagam gemaakt om te bekijken hoe deze school er na de 

aardbeving voorstaat en/of verbetering van de lokalen noodzakelijk is en voor de bibliotheken zijn 

boeken in het Nepali aangeschaft. 

Chimding 

Tijdens het werkbezoek werd de nieuw gebouwde school feestelijk geopend met veel toespraken, 

dans en zang, een grote gebeurtenis in de kleine dorpsgemeenschap. De school heeft nu ongeveer 

100 leerlingen en bij de eindtoets (groep 8) slaagde 95% van de leerlingen (voorheen was dit 80-

85%). Dit alles dankzij de trainingen die de leerkrachten hebben gekregen, aldus Ganesh, het hoofd 

van de school. 

Er is een uitgebreide check gedaan op het nieuwe schoolgebouw en geconstateerd dat de afwatering 

aan de achterkant van de school niet in orde was. Verder bleek het erg stoffig in het computerlokaal. 

De afwatering is dankzij een gift van een particulier in orde gemaakt en in het computerlokaal is zeil 

gelegd, zodat er makkelijker kan worden schoongemaakt. 

 
dansen bij de opening van de school 

http://www.chimding.nl/
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Pemchhire, de bibliothecaris uit Kerung was gedurende het gehele jaar één keer per maand een hele 

dag op werkbezoek in de bibliotheek. Hij begeleidt de leerkrachten voor een beter gebruik van de 

bibliotheek-materialen en vertelt dan ook een verhaal. 

Chyangshar 

De Shree Seati Gyai Primary School , bedoeld voor  jongere kinderen, voor wie de afstand naar 

Kerung te groot is bleek nog maar 12 leerlingen te hebben. Het aantal jonge kinderen in het dorp 

loopt terug, en veel kinderen gaan met oudere broertjes en zusjes mee naar Kerung. Soms kiezen 

ouders voor de school in een dorp verderop (Anpang), omdat zij niet tevreden zijn over het onderwijs 

in Chyangshar. Er blijken inderdaad een aantal zaken niet goed te lopen op de school. Stichting 

Chimding heeft dit jaar met pijn in het hart besloten om alleen de bibliotheek te blijven 

ondersteunen. Wel kunnen leerkrachten als zij dat willen mee blijven doen aan de trainingen, die 

georganiseerd worden voor de andere dorpen. 

Kerung 

De sfeer op school is heel kindvriendelijk. Dit werd opgemerkt door een nieuwe leerkracht, Shyam. 

Hij is verrast door het goede pedagogische klimaat in deze school. Hier wordt tijdens de 

leerkrachttrainingen veel aandacht aan besteed en blijkbaar met resultaat. 

Naast de trainingen voor leerkrachten werd in Kerung ook een bijeenkomst voor ouders 

georganiseerd om hen te laten zien hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden bij het leren. De 

opkomst was groot, er waren 55 enthousiaste ouders. 

Pemchhire Tamang, de bibliothecaris in Kerung heeft de bibliotheek verlaten. Hij wordt leerkracht in 

het dorp waar hij woont. Van 2009-2017 heeft Pemchhire met veel inzet de bibliotheek in Kerung 

beheerd, en daarbij de laatste drie jaar ook gezorgd voor de bibliotheken in Chimding en Chyangshar. 

In 2018 hopen we een nieuwe bibliothecaris aan te stellen. Uiteraard wenst de Stichting Pemchhire 

het allerbeste in zijn nieuwe baan. 

Boch 

In Boch steunde Stichting Chimding al meer dan 10 jaar de bibliotheek bij de school. Het nieuwe 

gebouw dat na de aardbeving gerealiseerd is en dat voor ruim de helft door de Stichting is 

gefinancierd heeft een mooie, ruime bibliotheek, een flink computerlokaal (met 14 computers) en 

een kantoorruimte.  De bibliotheek heeft veel ramen en is mooi licht. 

Rabitha, de bibliothecaris heeft een baan gevonden als leerkracht in een nabijgelegen dorp. Dit was 

de aanleiding voor een gesprek met de leiding van de school. Geconstateerd werd dat het heel goed 

gaat met de school en de bibliotheek. Na vele jaren hulp van ons is in goed overleg besloten dat de 

organisatie en exploitatie van de bibliotheek wordt overgenomen door de school. Na 2017 

stopt Stichting Chimding dan ook met het ondersteunen van dit project. 

Bagam  
Stichting Chimding wil een bijdrage leveren aan een nieuw schoolgebouw in het dorp Bagam (625 

inwoners). Dit dorp ligt op zo’n drie uur lopen van Chimding. Bagam ligt in dezelfde VDC (regionaal 

samenwerkingsverband) als Chimding en Kerung. 

De school in Bagam werd tegelijk met de school in Chimding getroffen door de aardbeving in 2015. 

De school heeft op dit moment 130 leerlingen en hier wordt net als in Chimding onderwijs gegeven 

voor de eerste acht leerjaren. Stichting Chimding heeft in 2017 een start gemaakt met het werven 
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van fondsen om hier een nieuwe school met een kleine bibliotheek te realiseren. 

De VDC Kerung heeft in september 2017 toegezegd een derde deel van de school, te weten 

twee lokalen te bekostigen. Stichting Chimding heeft intussen geld ingezameld voor een tweede 

gebouw. Voor het nog noodzakelijke derde gebouw is de Stichting nog fondsen aan het werven (€ 

14.000,-).  

Bibliotheken 

Zoals eerder in dit verslag genoemd heeft Pemchhire, de bibliothecaris voor de bibliotheken in 

Kerung, Chimding en Chyangshar een nieuwe baan heeft gekregen. Op dit moment is er nog een 

vacature. Bij het volgende werkbezoek van onze projectleider, Marianne Mondeel, hopen wij deze 

vacature te kunnen vervullen. 

 
Afscheid van Pemchhire 

Ook Rabita, de bibliothecaris van Boch kreeg een nieuwe baan. Deze vacature zal door de school 

opgevuld worden en zoals u eerder kon lezen stoppen de activiteiten voor deze plaats na 2017. 

 
Rabitha vertelt een verhaal 

Voor de bibliotheken in Chimding, Chyangshar en Kerung zijn dit jaar boeken in het Nepali in 

Kathmandu aangeschaft ter aanvulling van de huidige collecties. Uit Nederland is Engelstalig 

materiaal meegenomen. 
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Stichting Chimding is voornemens om bibliotheken bij alle scholen in de VDC Kerung op te richten, 

zodat alle inwoners, kinderen en volwassenen van dit samenwerkingsverband toegang hebben tot 

informatie. In 2018 zal begonnen worden met een bibliotheek bij de school in Pattale. 

 

Samenwerkingsprojecten in Nepal 
 

Early Childhood Education Centre (ECEC) 

In april is een training uitgevoerd voor de leerkrachten van de scholen in Chimding en Kerung. Het 

was inmiddels twee jaar geleden dat de laatste training plaatsvond, net voor de aardbeving. De 

afgelopen twee jaar is alle aandacht uitgegaan naar het draaiend houden van de school na de 

aardbeving en het bouwen van de nieuwe school. Nu was er weer ruimte om de kennis en 

vaardigheden van de leerkrachten op te frissen en uit te breiden.  

Daarnaast is een informatiedag voor ouders uitgevoerd om ouders te informeren hoe zij hun 

kinderen kunnen helpen hun schoolcarrière succesvol te laten verlopen. 

 
ouders op de informatiedag 

Open Learning Exchange Nepal (OLE-Nepal) 

Dit jaar zijn geen trainingen met OLE-Nepal georganiseerd. Wel is in april een evaluatiegesprek 

gevoerd waarin is gesproken over het gebruik van de digitale bibliotheek (E-pustakalaya) en het 

gebruik van digitale lesprogramma’s. Punt van aandacht blijft de scholing van leerkrachten om de 

vaardigheden in het gebruik van de programma’s uit te breiden. 

Financiën 

Ook dit jaar konden we weer rekenen op vele donateurs die regelmatig of eenmalig een bedrag 

overmaken op de rekening van Stichting Chimding. Wij danken alle donateurs die al jaren 

maandelijks een vaste bijdrage storten. Naast de bijdragen van deze vaste donateurs kreeg Stichting 

Chimding enkele eenmalige grote bedragen.  

De Mariaschool in Pijnacker organiseerde een fancy fair in mei van dit jaar die € 5.556,34 opbracht.  

De Hofsteestichting schonk € 2500,-    

Het geld van de Mariaschool en de Hofsteestichting zal aan de nieuwe school in Bagam worden 

besteed, evenals de bijdrage van € 3000,- van een donateur die de Stichting de opbrengst van zijn 
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verjaardagsfeest schonk. 

 Van Globewise, een organisatie die educatieprojecten ondersteunt kreeg de Stichting een donatie 

van € 5.500,-. Dit geld zullen we besteden aan de trainingen van leerkrachten van de scholen in 

Bagam en Pattale die we vanaf 2018 gaan ondersteunen.  

Better World Books UK schonk ons 1000 pond, bestemd voor bibliotheken in de regio. Dit geld gaat 

de Stichting besteden aan de inrichting van een nieuwe bibliotheek in Pattale. 

Stichting Chimding is als organisatie ANBI goed gekeurd en staat bij het CBF geregistreerd. Dit 

betekent dat giften aan onze Stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Kijk voor meer informatie 

over de mogelijkheden op de website onder het kopje ‘Help ons’. 

Het financieel verslag 2017 en de bijbehorende balans kunt u downloaden van onze website 

www.chimding.nl  

Bestuur 

Het bestuur heeft in 2017 zeven keer vergaderd.  Het bestuur nam afscheid van Hans Human, na zich 

vele jaren voor Stichting Chimding te hebben ingezet. Een waardige opvolger hebben we gevonden in 

Jeroen van den Brink. Jeroen komt uit het onderwijs en vindt het een eer om met zijn kennis een 

steentje bij te dragen aan onze stichting. 

Op zondag 1 oktober vond de jaarlijkse Nepalconferentie plaats, bedoeld voor organisaties die actief 

zijn in Nepal. Tijdens deze dag wordt kennis gedeeld en worden ervaringen uitgewisseld. Dit jaar 

hebben Anne-Door de Jong, Marianne Mondeel en Len van Twisk Stichting Chimding 

vertegenwoordigd. 

Communicatie 

In 2017 verschenen drie nieuwsbrieven met onder andere nieuws over het werkbezoek aan Nepal, 

onze plannen voor de nieuwbouw van de school in Bagam en over initiatieven van derden om 

Stichting Chimding te steunen. 

Met regelmaat zijn berichten met foto’s en/of filmpjes op Facebook  geplaatst. 

Samenstelling van het bestuur  op 31 december 2017: 

Jeroen van den Brink voorzitter 

Anne-Door de Jong secretaris 

Marco Kret  penningmeester 

Marianne Mondeel projectcoördinator 

Len van Twisk  website en nieuwsbrief 

Etiënne van Druenen fondsenwerving 

Buda Singh Tamang  projectleider in Nepal 

 

vertaling website: Anneke Hesp (Engels) en Petra Vermeulen (Frans) 
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