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Inleiding 

In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten Stichting Chimding, al dan niet in samenwerking met 
andere organisaties, in 2019 heeft uitgevoerd. Naast dit inhoudelijk jaarverslag kunt u de financiële 
verantwoording ook downloaden van onze website  www.chimding.nl 
Het was een relatief rustig jaar voor de stichting. Er zijn geen nieuwbouwprojecten geweest of 
andere ingrijpende gebeurtenissen. Naast de inrichting van de nieuwe bibliotheek in Bagam is onze 
aandacht vooral uitgegaan naar de begeleiding van lopende projecten en evaluaties. Hiervoor is ook 
in 2019 onze projectleider Marianne Mondeel weer naar Nepal gereisd.  

Chimding 

De leerkrachten in Chimding hebben al meerdere trainingen van ECEC achter de rug en dat is te zien 
aan de enthousiaste manier van lesgeven. De kinderen doen goed mee, luisteren en zijn heel 
betrokken. Terwijl voorheen alleen rijtjes werden opgedreund gaf Chuda bijvoorbeeld een les over 
groeien met plantjes en een peuter om het verhaal te illustreren. 

 

 
Het hoofd van de school, Ganesh Karki, heeft gevraagd naar meer vervolgcursussen en zou graag een 
kijkje nemen op scholen in Kathmandu, om te zien hoe daar les gegeven wordt. Ganesh heeft 
halverwege dit jaar een andere functie aanvaard in een wat grotere plaats, Salleri. Wij hebben er alle 
vertrouwen in dat hij het geleerde ook in Salleri zal toepassen. We hopen dat er snel een nieuw 
schoolhoofd wordt aangesteld. In mei, tijdens het werkbezoek kunnen we kennismaken en in 
gesprek gaan over de huidige projecten en eventuele nieuw ideeën. 

Tevens heeft deze ontwikkeling ertoe geleid dat we ons beraden over het aantal leerkrachten in 
Chimding. Op dit moment sponsort de Stichting drie leerkrachten van de in totaal acht onderwijzers. 
Wij hebben de school in overweging gegeven dat met de nieuwe manier van lesgeven misschien 
minder leerkrachten noodzakelijk zijn. Dit gegeven zal tijdens het werkbezoek van 2020 uitgebreid 
besproken worden. 

De bibliotheek wordt goed gebruikt. Er zijn ook dit jaar weer nieuwe materialen aangeschaft en 
oude, veel gebruikte en daardoor versleten boeken en spellen afgeschreven. Voor deze bibliotheek is 
in 2019 een kast met schuine planken gemaakt om dunne boekjes goed te kunnen presenteren. 

Kerung  

De vorig jaar aangestelde bibliothecaris, Chuna Kutawal houdt de bibliotheek keurig op orde en gaat 
leuk met de kinderen om. Een deel van de collectie is flink aan het slijten. Hier is in het verslagjaar 
materiaal voor vervanging aangekocht, maar dat bleek nog niet voldoende. In 2020 zal extra 
aandacht aan de collectie van de bibliotheek in Kerung worden geschonken. 

http://www.chimding.nl/
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Naast haar werk in Kerung brengt Chuna één maal per maand een bezoek aan de bibliotheken in 
Chimding, Bagam en Pattale. 

De school in Kerung heeft het moeilijk op dit moment. Er zijn vier leerkrachten met pensioen gegaan 
en goede, nieuwe mensen vinden is niet gemakkelijk. Er zijn maar weinig onderwijzers die in dit 
afgelegen gebied willen werken. 

Bagam 
De bibliotheek is gevestigd in een mooi gebouw en in twee dagen hebben Marianne, Chuna en Buda 
de bibliotheek ingericht en de boeken ingewerkt. Daarna werd de bibliotheek in aanwezig van 
ongeveer 50 dorpsbewoners en leden van het School Management Committee feestelijk geopend 
met het voorlezen van ‘The incredible bookeating boy’ van Oliver Jeffers. De dag erna zijn alle 
leerlingen en leerkrachten in twee grote groepen ontvangen en is er natuurlijk ook weer 
voorgelezen. 
 

                            

 
In de school is het lokaal voor de jongste kinderen aangepast met een verhoogde houten vloer met 
daarop vloerbedekking. 
 
De leerkrachten in Bagam hebben samen met die van Pattale de basistraining van ECEC gevolgd. De 
leerkrachten zijn heel enthousiast over de training, maar het hoofd van de school heeft zijn twijfels 
over de haalbaarheid van het lesgeven op de voorgestelde manier. Er is aangegeven dat wij graag 
vervolgtrainingen aanbieden maar op voorwaarde dat het team én het hoofd van de school 
voldoende gemotiveerd zijn. In 2020 wordt samen met het team en het schoolhoofd besproken of en 
zo ja hoe de samenwerking met Bagam verder vorm zal worden gegeven. 

Pattale 
De in 2018 ingerichte bibliotheek zag er goed en goed gebruikt uit. In het verslagjaar zijn weer wat 
nieuwe boeken en spellen gekocht in Kathmandu en deze zijn ‘bibliotheekklaar’ gemaakt samen met 
Chuna, de bibliothecaris. Er zijn wel wat vochtproblemen in de bibliotheek waardoor sommige 
boeken sporen van vocht hebben. Dit is besproken met de schooldirecteur en besloten is dat de 
bibliotheek samen met het computerlokaal naar de nieuwgebouwde school wordt verhuisd. De 
lerarenkamer en het kantoor gaan naar de locatie waar de bibliotheek zat. 
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Dankzij de training van ECEC die de leerkrachten hebben gevolgd wordt sinds het nieuwe schooljaar 
(dit start in april) in de laagste klassen  gewerkt met het zogenaamde gradeteaching (één leerkracht 
voor de klas). Het team was heel enthousiast over de training en de leerkrachten gaven aan veel 
geleerd te hebben. 
Op dit moment is er te weinig elektriciteit op de school waardoor de computers die er zijn niet 
gebruikt kunnen worden. Er wordt onderzocht of er meer elektriciteit opgewekt kan worden via al 
bestaande waterkrachtcentrales in de directe omgeving. Als dit onverhoopt niet mocht lukken dan 
onderzoeken wij of het mogelijk is om samen met Saancho, de Belgische organisatie die ook in 
Pattale werkt, voldoende middelen te genereren om bijvoorbeeld een aantal zonnepanelen te 
installeren. Hierover hopen wij tijdens het werkbezoek van 2020 duidelijkheid te krijgen. 
 

Samenwerkingsprojecten in Nepal 
 

Early Childhood Education Centre (ECEC) 
In het najaar bezochten trainers van ECEC de scholen van Pattale en Bagam om te kijken wat de 
leraren met opgedane kennis hebben gedaan. Het schriftelijke verslag van ECEC is inmiddels binnen. 
In mei 2020 zal tijdens het werkbezoek verder mondeling besproken worden hoe (een) 
vervolgtraining(en) eruit moeten komen te zien. Dit is ook afhankelijk van de uitkomsten van de 
gesprekken met het schoolhoofd en het team in Bagam. Ook wil de Stichting hier de teams van 
Kerung en Chimding bij betrekken. Voor een vervolgtraining is nog voldoende geld gereserveerd.  

Nanda Khapangi, medewerker van ECEC was in november in Nederland voor een training. Tijdens een 
etentje hebben enkele bestuursleden van de Stichting met hem gesproken over de samenwerking, 
de mogelijkheden die er zijn vanuit hun organisatie en zijn visie op het onderwijs in de dorpen. 

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 eenmalig of al 
jaren maandelijks een vaste bijdrage storten.  
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 2019 en de bijbehorende balans kunt u downloaden van onze website 
www.chimding.nl  

  

http://www.chimding.nl/
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Bestuur 

Het bestuur heeft in 2019 vier keer vergaderd. Voor het werven van fondsen zoeken wij nog steeds 
geschikte kandidaten en derhalve is er nog steeds een vacature in het bestuur. 

Communicatie 
In 2019 verschenen twee nieuwsbrieven met onder andere nieuws over het werkbezoek aan Nepal, 
de oplevering van de nieuwe bibliotheek in Bagam, nieuws over de bibliotheek in Pattale en de 
trainingen die gegeven zijn.  

Ook bracht Stichting Chimding  voor 2020 weer een kalender uit 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 2019: 
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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