Jaarverslag 2020
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Inleiding
In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten Stichting Chimding, al dan niet in samenwerking met
andere organisaties, in 2020 heeft uitgevoerd. Naast dit inhoudelijk jaarverslag kunt u de financiële
verantwoording ook downloaden van onze website www.chimding.nl
Het was, ook in Nepal en daarmee mede voor de stichting, een jaar dat in het teken stond van corona
en covid 19. In 2020 is er dan ook geen afvaardiging van de stichting naar Nepal gereisd. Wel is
contact onderhouden met Buda Singh Tamang, onze projectleider in Nepal, via WhatsApp, Mail en
Zoom.
Daarom dit jaar geen overzicht van activiteiten per dorp, maar een totaaloverzicht.

Scholen in de regio Kerung
Scholen dicht vanwege lockdown
Ook in Nepal is een lockdown geweest. De scholen zijn maar liefst vijf maanden dicht geweest.
Wel is er contact gehouden met de leerlingen en hebben leerlingen via de radio wat lessen gevolgd.
Eén leraar heeft zelfs aan huis lesgegeven. Het betekent niet dat alles goed is gegaan in Nepal. Tot nu
toe zijn er steeds meer Coronabesmettingen. En vooral de zware regentijd zorgt voor veel problemen
en slachtoffers.
In de tijd dat de scholen dicht waren zijn ook in Nepal de kinderen thuis bezig met hun schoolwerk.
Op onderstaande foto ziet u verschillende leerstijlen.
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Uniformen voor de school in Chimding
Onze Stichting zorgt elke twee jaar voor nieuwe uniformen voor de leerlingen van de school in
Chimding. Buda Singh Tamang, onze projectcoördinator in Nepal heeft de blauwe en rode stof
gekocht en naar de kleermaker gebracht. Op de foto twee meisjes met hun nieuwe kleren.

Bibliotheek in Pattale
Er is een nieuwe ruimte in de school van Pattale geschikt gemaakt voor de bibliotheek. De ruimte die
tot dit jaar gebruikt werd was te vochtig voor de boeken. Op onderstaande foto ziet u het resultaat.

Salarissen
De salarissen van bibliothecaris Chuna en de drie leerkrachten in Chimding heeft de Stichting, ook
tijdens de lockdown, doorbetaald.
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Noodhulp
1.Voor mensen zonder inkomen tijden de lockdown:
Tijdens de lockdown waren er mensen die geen geld konden verdienen en ook geen lapje grond
hebben om groenten te verbouwen. In Kerung en directe omgeving zijn ongeveer 35 gezinnen die
per dag geld verdienen door hier en daar te werken. Omdat zij dit nu niet konden doen en er gen
sociale voorzieningen zijn zoals in Nederland heeft het bestuur besloten deze gezinnen te helpen met
een pakket rijst, bakolie en zout voor circa € 25,- per gezin, in totaal € 875,-

2.Voor Ghunsa
In het noorden van de regio Kerung ligt het dorp Ghunsa. Dit dorp dreigt door aardverschuivingen in
de nabijgelegen rivier te verdwijnen. Het bestuur heeft daarom besloten noodhulp te verlenen.
Samen met de Franse organisaties Epicea en Lumière en de plaatselijke bevolking is € 6.800 bij elkaar
gesprokkeld om drainage aan te kunnen leggen, een structurele oplossing voor dit probleem. . De
bevolking van Ghunsa doet dit zelf zonder arbeidskosten in rekening te brengen. Stichting Chimding
heeft € 2.800 bijgedragen. Op de foto het materiaal voor de drainage, nog in Kathmandu.
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Blik naar de toekomst
Zodra reizen weer mogelijk is plannen we een werkbezoek. En in de tussentijd blijven we plannen
maken voor de verbetering van het onderwijs in de dorpen waar we actief zijn.
Bibliothecaris Chuna is in januari 2021 in Kathmandu. Zij zal samen met Buda nieuwe boeken
uitzoeken voor de bibliotheken in Chimding, Kerung, Pattale en Bagam.
Dit jaar zijn geen trainingen aan leerkrachten gegeven. Marianne Mondeel, onze projectcoördinator
zal in 2021 via zoom of een ander vergelijkbaar kanaal overleggen met ECEC, onze
samenwerkingspartner op dit gebied, welke mogelijkheden er zijn om de ingezette trajecten een
vervolg te kunnen geven.
In 2021 wil het bestuur een nieuwe bibliotheek opzetten bij een school in een dorp in de regio
Kerung. Hiervoor is het noodzakelijk ter plekke te bekijken welke school in welk dorp het beste
geschikt is. Gesprekken met het schoolhoofd en de betreffende leerkrachten zijn hiervoor
onontbeerlijk. Buda Singh Tamang zal, voordat een bezoek mogelijk is, verkennende gesprekken
voeren met belanghebbenden.

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.
Dit jaar twee speciale bedankjes:
1. Siebrand Weitenberg voor het project DE REIS ’60'. Voor zijn 60e verjaardag heeft hij een veiling
georganiseerd waarop 60 kunstwerken werden geveild. De volledige opbrengst van € 6.730, -. van
deze veiling was voor Stichting Chimding. Het is de wens van Siebrand om dit bedrag o.a. aan een
nieuwe bibliotheek te besteden en uiteraard wil de Stichting dat graag doen.
Hieronder ziet één van de geveilde werken:
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2. De leden van de Kinderkerk in Monnickendam hebben met hulp van de diaconie een bedrag van €
1.250, - bij elkaar gespaard voor de Stichting. Wij bedanken alle kinderen die hier zo enthousiast aan
mee hebben gedaan. Op de foto ziet u Marianne Mondeel, vertellend over Nepal:

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 2020 en de bijbehorende balans kunt u downloaden van onze website
www.chimding.nl

Bestuur
Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd. In januari is het bestuur voor de laatste keer bij elkaar
gekomen. Daarna is nog drie keer vergaderd met behulp van Skype en Zoom.
Communicatie
In 2020 verschenen drie nieuwsbrieven waaronder één speciale editie over het project ‘De reis 60’.
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Ook bracht Stichting Chimding voor 2021 weer een kalender uit met dit jaar foto’s van de afgelopen
twaalf jaar met 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 2020:
Jeroen van den Brink voorzitter
Anne-Door de Jong
secretaris
Marco Kret
penningmeester
Marianne Mondeel
projectcoördinator
Len van Twisk
website en nieuwsbrief
Buda Singh Tamang

projectleider in Nepal

januari 2021 / lvt
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