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Inleiding 
 
In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten Stichting Chimding, al dan niet in samenwerking met 
andere organisaties, in 2021 heeft uitgevoerd. Naast dit inhoudelijk jaarverslag kunt u de financiële 
verantwoording ook downloaden van onze website  www.chimding.nl 
Het was in 2021 evenals in 2020, een jaar dat in het teken stond van corona en covid 19. In 
tegensteling tot in 2020 is Marianne Mondeel, onze projectleider in november van dit jaar naar 
Nepal gereisd. Zij heeft de dorpen bezocht en heeft overlegd met docenten, schoolhoofden en 
vertegenwoordigers van organisaties waarmee wij samenwerken. In dit jaarverslag leest u de over de 
ontplooide activiteiten en de resultaten die zijn geboekt. 

 
Scholen in de regio Kerung 

Net zoals in Nederland zijn ook in Nepal de scholen veel gesloten geweest. In de dorpen was ten tijde 
van het bezoek van Marianne corona geen onderwerp van gesprek meer. In dorpen zijn alle 
volwassenen boven de 18 jaar, twee maal gevaccineerd. Mondkapjes worden nog wel overal 
gedragen, ook door de leerlingen in de klas: 
 

 
 
 
Dat er lange tijd geen kinderen in de bibliotheken en klaslokalen waren geweest  was goed te zien. 
Het leerlingenaantal van de diverse scholen is stabiel, het aantal peuters stijgt. Dit voorspelt een 
groei van de leerlingaantallen op langere termijn. 
Op de school in Chimding is een nieuwe directeur, hij werkt al 28 jaar in het onderwijs en heeft ook 
als trainer voor REED Nepal gewerkt. Een enthousiaste en actieve man die openstaat voor 
veranderingen. 

http://www.chimding.nl/
https://chimding.us19.list-manage.com/track/click?u=73bfbcdf15874caae7ac1a2f1&id=ffa76f885e&e=fb8069742e
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Er is een groeiende vraag naar mogelijkheden om computers in te zetten in het onderwijs. Een 
internetverbinding zou erg handig zijn zowel voor ondersteuning tijdens de lessen (filmpjes laten 
zien, dingen opzoeken e.d.) als voor het volgen van online trainingen door de leerkrachten. Het 
aanbod van online workshops en hybride trainingen wordt steeds groter en dat is voor scholen in 
afgelegen gebieden een uitkomst. We zijn hierover in de gesprek met ECEC, dat hier tijdens de 
lockdowns veel ervaring mee heeft opgedaan en bekijken wat de mogelijkheden zijn in de regio 
Kerung. 
 

Bibliotheken 

 
De bibliotheken zijn gesaneerd en aangevuld met nieuwe boeken. Ook is er flink opgeruimd en 
heringedeeld zodat de bibliotheken weer klaar zijn voor het gebruik door kinderen en leerkrachten. 
Bibliothecaris Chuna zal naast haar werk in Kerung ook het komende jaar alle bibliotheken 
maandelijks bezoeken. Chuna blijkt een hele goede voorlezer te zijn, de kinderen hangen aan haar 
lippen (mondkapje). 
 

 
Chuna leest voor 

 
 

Chyangshar 
Ook de school in Chyangshar is bezocht. Tien jaar geleden is de school in dit dorp gebouwd met hulp 
van Stichting Chimding, maar in de loop der jaren is het leerlingaantal flink gedaald. Er zijn nu nog 
drie klassen: Peuters/klas 1, klas 2 en 3, klas 4 en 5. Door het gedaalde aantal leerlingen (20) was de 
stichting niet heel actief meer in de school. En er bleek een flink gebrek aan speelgoed, boeken en 
andere materialen. Omdat de leerlingen die deze school nu bezoeken uit de armste gezinnen komen 

https://chimding.us19.list-manage.com/track/click?u=73bfbcdf15874caae7ac1a2f1&id=b17db15196&e=fb8069742e
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hebben we gezorgd voor tassen met elk 40 boeken in de klassen en zijn speelleermaterialen 
aangeschaft. 
 

Project Naaien en Breien 
 
Naaien 
In 2021 is Stichting Chimding in samenwerking met Unity, een overkoepelend bestuur van 
vrouwengroepen, een project gestart om vrouwen professioneel naaien en breien te leren. “Het was 
een feest om te zien hoe enthousiast de deelnemers aan deze trainingen zijn”, aldus Marianne. Er 
doen 38 vrouwen mee aan de training Naaien twee groepen van 19 deelnemers). De lestijden zijn 
van 6.30-10.00 uur en van 10.30-14.00 uur, elke dag behalve zaterdag. Maar soms komen er 
deelnemers op zaterdag om nog even verder te werken. Eén vrouw komt elke dag met een baby in 
een mand op haar rug, Twee uur heen lopen en een uur terug. Ze leren patroontekenen, en hebben 
al een flink aantal werkstukken gemaakt. De trainers zijn twee vrouwen uit Salleri (Bimala en Daulit). 
Zij doen dit werk al heel lang samen. Ze hebben samen een kamer in Kerung, waar ze ook kunnen 
koken. 
 

 

 

Breien 
De groep voor het Breien bestaat uit 10 vrouwen. Eén groep die les heeft van 10.30-14.00 uur. 
Ook hier zijn al veel verschillende dingen gemaakt. Als het een deelnemer niet lukt om erbij te 
zijn, dan wordt er thuis verder gebreid. De trainer is een vrouw uit Bakhor (dichtbij, dus zij komt 
elke dag naar Kerung). Ze heet Bhagawati. Bij mooi weer zitten de vrouwen op het dak in de zon. 
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Het lokaal heeft geen glas in de ramen, alleen luiken die open moeten voor het licht. Een 
probleem in deze periode is de kou, vooral voor de eerste groep. Vanuit het naastgelegen 
theehuis is (tijdelijk) elektriciteit doorgetrokken om verlichting op te hangen. In de koudste 
periode (tussen de twee cursussen in) is er een winterstop. Naast financiële ondersteuning voor 
de daadwerkelijke lessen heeft Stichting Chimding geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 
een gaskachel. 
 
Het verzoek om deze cursussen op te zetten kwam voort uit de wens van de verschillende 
‘moedergroepen’ in de regio Kerung. Intussen is er een overkoepelend bestuur van deze 
vrouwengroepen. Dit bestuur van de 'Unity' is officieel aangesteld, met toestemming van de 
overheid. Er zijn 11 bestuursleden die 22 dorpen vertegenwoordigen. Ze hebben geen eigen 
budget, maar kunnen voor projecten wel een (kleine) bijdrage van de overheid vragen. 
De projecten richten zich op: 
- sociaal werk 
- het ondersteunen van vooral vrouwen uit lagere kasten, die het financieel moeilijk hebben 
- training voor ontwikkeling 
- behoud van de cultuur 
- betrekken/ondersteunen van ouders 
- markt zoeken voor de producten die worden gemaakt 
- wens voor een centrale plek met een gebouw/winkel waar alle materialen/producten 
opgeslagen en verkocht kunnen worden. 

Trainingen 
 
Uit gesprekken met directeuren en leerkrachten blijkt een grote behoefte aan training. Er is vooral 
vraag naar meer handvatten voor de organisatie in de klas, tijdens de lessen. Omdat leerkrachten in 
Nepal vooral vakkennis moeten hebben en er nog weinig aandacht is voor pedagogische en 
didactische vaardigheden is de behoefte hieraan groot. 
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We hebben deze wens besproken met ECEC  en zij gaan een voorstel maken voor een aantal 
trainingen afgestemd op de verschillende wensen en niveaus. Op basis hiervan kunnen we een 
planning maken voor de komende jaren en hiervoor fondsen gaan werven. 

 

 

Noodhulp 
 
Mondkapjes 
Om naar school te kunnen zijn mondkapjes verplicht gesteld door de overheid. Tot nu toe gebruikte 
de kinderen wegwerpmondkapjes. Deze oplossing is voor de meeste inwoners te duur. Op verzoek 
van de inwoners heeft Stichting Chimding daarom besloten per leerling twee wasbare mondkapjes te 
geven, zodat alle leerlingen naar school kunnen. Met deze hulp was voor de 500 kinderen van 
Chimding, Chyangshar, Kerung, Pattale en Bagam een bedrag gemoeid van € 900,- 

 
Ghunsa 
Hulp aan Ghunsa 
Nadat het bestuur vorig jaar had besloten nogmaals noodhulp à € 2000,- te verlenen aan het dorp 
Ghunsa dat dreigde af te glijden in de naastgelegen rivier, bleek dat dit niet nodig was. Er werd voor 
deze dreigende ramp in januari van dit jaar een andere geldschieter gevonden. Het bestuur was 
begaan met de situatie in Ghunsa maar is erg blij dat dit geld nu toch besteed kan worden aan het 
verbeteren van het onderwijs. 

 
 
 
 

https://chimding.us19.list-manage.com/track/click?u=73bfbcdf15874caae7ac1a2f1&id=f8a5d87081&e=fb8069742e
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Blik naar de toekomst 
 
2022 zal in het teken staan van scholing en training van de leerkrachten. Opfristrainingen voor de 
docenten die al langer in de regio werken en al eerder cursussen hebben gevolgd en basistrainingen 
voor nieuwe leerkrachten. Met onze samenwerkingspartner ECEC zal worden bekeken welk aanbod 
het beste aansluit bij de behoeften van de docenten en de schoolleiding. Vervolgens zal en passend 
aanbod worden gedaan. 
Het project Naaien en Breien zal na afronding worden geëvalueerd. Vervolgens zal worden 
onderzocht of en zo ja of hier een vervolg op nuttig en/of mogelijk is.  

 
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 en/of onze kalender kopen. 
 
 

 
De bibliotheek in Kerung 

 
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 2021 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 2021 vijf keer kort vergaderd via Zoom en is in de zomer één keer fysiek bij 
elkaar gkomen.  

Communicatie 
In 2021 verschenen twee nieuwsbrieven. 

Ook bracht Stichting Chimding  voor 2022weer 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 2021: 
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 
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