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Inleiding 

In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten Stichting Chimding, al dan niet in samenwerking met 
andere organisaties, in 2018 heeft uitgevoerd. Naast dit inhoudelijk jaarverslag kunt u de financiële 
verantwoording ook downloaden van onze website  www.chimding.nl 
Ook in 2018 is onze projectleider Marianne Mondeel weer naar Nepal gereisd om lopende projecten 
te begeleiden en projecten die afgerond zijn te evalueren. 

Chimding 

De resultaten van de school zijn o.a. door de trainingen van ECEC flink verbeterd. Leerlingen die na 
groep 8 naar Kerung gaan, doen het beter dan de leerlingen die al in Kerung zitten of van andere 
scholen komen. Ook in regionale competities scoort de school in Chimding goed. 

Elke twee jaar krijgen de leerlingen van de school in Chimding een nieuw uniform. Deze uniformen 
worden gesponsord door Stichting Chimding. 
 

 
De bibliotheek in Chimding ziet er goed uit. Er is zeil gelegd en de bezoekers mogen er niet meer met 
schoenen naar binnen. Voor alle computerkastjes zijn gordijntjes gehangen waardoor het 
stofprobleem een stuk minder is. De bibliotheek wordt nog steeds goed gebruikt door individuele 
leerlingen en in klassenverband. 

Kerung 

Nadat Pemchirre vorig jaar is vertrokken is er een nieuwe bibliothecaris aangesteld, Chuna Kutawal. 

http://www.chimding.nl/
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Zij houdt nu de bibliotheek op orde, leest de kinderen voor en helpt de leerlingen informatie zoeken. 
Met hulp van Lakpa, de conciërge, Rohit Karki, het hoofd van de school en een paar leraren zijn alle 
boeken uit de kasten gehaald en schoongemaakt. Alle boeken zijn nagekeken en de meest 
beschadigde en vieze boeken zijn gesaneerd. In Kathmandu heeft Marianne weer nieuwe boeken en 
spellen gekocht en naar Kerung gestuurd. 

Bagam 
Het schoolgebouw dat dankzij alle sponsors groot en klein in Bagam is neergezet ziet er goed uit en is 
in het verslagjaar feestelijk geopend. Er is nog wat afwerking nodig zoals een tweede keer verven aan 
de binnenkant. De bibliotheek in combinatie met het kantoor wordt nu gebouwd en daarna zijn de 
wc’s  aan de beurt. Om binnen het budget te blijven worden stenen van de oude gebouwen die nog 
geschikt zijn hergebruikt. 
De bibliotheek zal het komende jaar ingericht en in gebruik worden genomen. 

 
Pattale 
In Pattale is in 2018 een kleine schoolbibliotheek (vergelijkbaar met die in Chimding) ingericht en in 
gebruik genomen in een mooi opgeknapt lokaal met uitzicht op de bergen. De eerste boeken zijn 
gekocht bij boekwinkels in Amsterdam en in Kathmandu is de startcollectie aangevuld. 
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De collectie bestaat nu uit 545 boeken. In anderhalve dag zijn alle boeken in een register geschreven. 
Bibliothecaris Chuna heeft alle Nepalese boeken gedaan, Marianne de Engelse. Alle klassen zijn in 
drie groepen naar de bibliotheek gekomen waar het boek ‘Kikker is bang’ werd voorgelezen in het 
Engels met Nepalese vertaling. Daarna kozen de kinderen zelf een boek uit om te lezen. In overleg 
met het hoofd van de school is afgesproken dat Chuna één keer per maand een dag komt. Daarnaast 
is er een bibliotheekteam bestaande uit een leraar en een paar oudste leerlingen die de boel op orde 
houden en zorgen dat de bibliotheek goed gebruikt gaat worden. 
 

Ambulance 
Begin september is de ambulance-jeep geleverd die Stichting Chimding samen met de Franse 
organisatie Jeunes Solidaires heeft gefinancierd. Aanleiding voor deze actie was een flink aantal 
sterfgevallen die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden als de mensen sneller naar een 
ziekenhuis vervoerd hadden kunnen worden. Hoewel wij in principe alleen onderwijs ondersteunen 
was de wens van de bewoners zo groot dat zij ons de urgentie van deze voorziening duidelijk hebben 
kunnen maken en hebben wij een deel van de jeep helpen financieren. 
Alle inwoners in de regio betalen een kleine bijdrage voor chauffeur, onderhoud en brandstof. De 
jeep wordt ingezet voor ziekenvervoer. Mensen die in de regio rond Kerung wonen en met spoed 
naar een ziekenhuis moeten worden vervoerd hoeven niet meer uren te wachten tot er transport is 
geregeld. Dat maakt de kans op herstel/overleving vele malen groter. 
 

 

Samenwerkingsprojecten in Nepal 
 

Early Childhood Education Centre (ECEC) 
Dankzij een donatie van Globewise kon Stichting Chimding in het verslagjaar een basistraining van 21 
dagen laten verzorgen voor de leerkrachten van Bagam en Pattale en de nieuwe onderwijzers van 
Chimding en Kerung om op een kindvriendelijker manier les te kunnen geven.. De kosten van de 
training worden door Stichting Chimding betaald. De cursus doen de leerkrachten in de vakanties. 
Fase één en twee van de training zijn afgerond, de derde fase is gepland in maart 2019. 

Daarnaast zijn er oudertrainingen in Bagam en Pattale georganiseerd om ouders kennis te laten 
maken met de andere vormen van onderwijs en met de opgedane kennis hun kinderen beter te 
kunnen begeleiden. Hiervoor was erg veel belangstelling. 

https://www.facebook.com/225128630850475/photos/pcb.2052618391434814/2052618348101485/?type=3
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Ook de headmasters worden in 2018 weer bijgeschoold en werden zij uitgenodigd om de ‘School 
leader conference’ bij te wonen die op 5 april j.l. werd gehouden.  
Al deze scholingen werden weer verzorgd door ECEC, onze samenwerkingspartner op dit terrein in 
Nepal. 
In 2019, als de trainingen in Pattale zijn afgerond, zullen we in overleg een plan maken voor 
gedifferentieerde opfristrainingen, gericht op verschillende leeftijdscategorieën en/of thema’s. 
 

REED Nepal 
De organisatie REED Nepal, die zich onder andere richt op (school)bibliotheken is bezig met een 
project voor ‘Secondary Education Improvement. De school in Kerung is onderdeel van het project 
dat drie aandachtspunten heeft: good management, a functional library en teacher improvement. 

Reed Nepal heeft een digitaal systeem om de boeken te registreren. We hebben afgesproken dat 
Stichting Chimding zorgt voor de collectie voor de basisschool en dat REED zorgt voor de boeken voor 
het voortgezet onderwijs. Chuna, de nieuwe bibliothecaris zal de trainingen die REED verzorgt gaan 
volgen. 

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, zoals van Globewise en Yogaplek. Twee fondsen die anoniem 
wensen te blijven hebben een flinke bijdrage gegeven voor de bouw van de school in Bagam. 
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 ‘Doneren’. 

Het financieel verslag 2018 en de bijbehorende balans kunt u downloaden van onze website 
www.chimding.nl 

Bestuur 

Het bestuur heeft in 2018 vier keer vergaderd.  Het bestuur nam afscheid van Etienne van Drunen, 

http://www.chimding.nl/
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die wegens persoonlijke omstandigheden afscheid van ons nam. Etienne hield zich bezig met 
fondsenwerving. Voor hem is nog geen opvolg(st)er gevonden en dien ten gevolge is er een vacature 
in ons bestuur. 

Communicatie 
In 2018 verschenen drie nieuwsbrieven met onder andere nieuws over het werkbezoek aan Nepal, de 
oplevering van het nieuwe schoolgebouw in Bagam, de inrichting van een nieuwe bibliotheek in 
Pattale, de trainingen die gegeven zijn en de ambulancejeep.  
Daarnaast is door Milan Nivard, geheel vrijwillig, een nieuwe website voor onze stichting ontworpen, 
zodat wij alle informatie die relevant is voor belangstellenden op een goede manier kwijt kunnen. 

Verder bracht Stichting Chimding weer een kalender uit voor 2019 met leuke foto’s en veel ruimte om 

aantekeningen te maken. 

 

En natuurlijk zijn er met regelmaat berichten met foto’s en/of filmpjes op Facebook  geplaatst. 

Samenstelling van het bestuur  op 31 december 2018: 
Jeroen van den Brink voorzitter 
Anne-Door de Jong secretaris 
Marco Kret  penningmeester 
Marianne Mondeel projectcoördinator 
Len van Twisk  website en nieuwsbrief 
vacature  fondsenwerving 

Buda Singh Tamang  projectleider in Nepal 
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