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Voorwoord van de voorzitter

2018 was voor de Stichting 112 Nepal weer een bijzonder jaar.  Het doet ons als 
stichting goed om te zien dat wij nog steeds in staat zijn om met beperkte middelen 
de volwassenen van de toekomst in Nepal te helpen.  Middels kleinschalige 
projecten hebben wij ook dit jaar weer gezorgd voor een stapje vooruit na de alles 
verwoestende aardbeving van 2015. Ook de deelname aan de Kathmandu Urban 
Marathon van 2 bestuursleden (op eigen kosten) was onderdeel hiervan.  De 
marathon werd georganiseerd door één van onze trouwe partners Run2Day Zwolle. 
Door toedoen van eigen inspanningen en hulp van onder andere de Stichting de 
Eekhoorn hebben wij weer mooi werk verricht en gaan wij in 2019 daar ook weer 
verder mee.



1. Verslag van het bestuur

Het bestuur heeft ook in 2018 weer in overleg de projecten bepaald waar middelen 
voor beschikbaar zijn gesteld. Deze projecten worden altijd onderbouwd met een 
begroting welke door onze Nepalese partners worden gemaakt en door ons worden 
gecontroleerd. Per projectdeel worden er middelen overgemaakt na afronding. 
Minimaal één bestuurslid gaat 1x per jaar naar Nepal op eigen kosten om de 
voortgang en uitvoering van de projecten te controleren.  In 2018 is het hele bestuur 
geweest.

1.2 Activiteiten

Stichting 112 Nepal is sinds de alles verwoestende aardbeving in Nepal op 25 april 
2015 actief om de volwassenen van de toekomst een kans te bieden op scholing en 
hun ontwikkeling. De ramp heeft het land een stuk teruggeworpen en de kinderen 
van nu krijgen als ze volwassen worden nog een enorm hoeveelheid werk van de 
wederopbouw voor hun kiezen. Maar geen scholing is geen kans. Daar maken wij 
ons hard voor!

April dit jaar was voor ons een heel bijzondere maand. We hebben als bestuur van 
onze stichting „onze“ eerste herbouwde school geopend op 28 april. Wij kunnen 
melden dat dit een zeer bijzonder en emotioneel moment was. Om na al die jaren 
hard werk dit resultaat te zien. En kinderen weer de mogelijkheid hebben om naar 
school te gaan. De officiële opening werd bijgewoond door heel veel kinderen, 
ouders en natuurlijk de leraren en het schoolhoofd. We kwamen natuurlijk niet met 
lege handen maar met een enorme lading aan schoolspullen en boeken.



Ook bij het kindertehuis in Sankhu was ontzettend hard gewerkt aan de speeltuin. De
grond is daar gestabiliseerd en het speelveld is helemaal klaar. Eerder hadden wij
daar onder andere al de overkapping van de eetplaats en de buitenkeuken gebouwd.
Maar we hebben ook The Farmhouse bezocht. Dit tehuis hebben wij in oktober 2015 
direct met eigen handen aangepakt. En daar is alles nog steeds zoals het was. Ze 
zijn daar erg zuinig op wat wij met al onze donateurs voor hun hebben gedaan.

Kathmandu Urban Marathon 2018

Op 25 april organiseerde ons bestuurslid Eddie vanuit zijn Run2Day winkel in Zwolle 
de eerste Kathmandu Urban Marathon. Wat een sensatie was dat! Exact 3 jaar na de
alles verwoestende aardbeving liepen 30 lopers vanuit de hele wereld, inclusief 
bestuursleden Taco en Gert, de route van 42,2 kilometer door de heksenketel van 
Kathmandu. Een bijzonder evenement waar verschrikkelijk veel tijd en energie in is 
gaan zitten. En met maar één doel: Laten we deze tragedie niet vergeten! Met
enorme inzet van onze Nepalese vrienden hebben wij dit voor elkaar gekregen. En is
er door de deelnemers ook nog gedoneerd zodat wij nog voedsel naar het tehuis in 
Sankhu konden brengen.



Bezoek Taco en zijn gezin aan Nepal

Afgelopen november zijn wij, Taco Bestuurslid van onze stichting) en Aafke met onze
kinderen naar Nepal geweest. Dit als vakantie en tevens om onze kinderen kennis te
laten maken met Nepal. Dit naar aanleiding van Taco’s ervaringen in 2015 tijdens de 
aardbeving. Uiteraard zijn de “highlights” van Kathmandu ook bezocht. Dit samen 
met Gopi, onze Nepalese vriend die in 2017 onze thee en koffie schenkerij De 
Oldenhof heeft geopend.

Voor 112 Nepal hebben wij diverse projecten bezocht. De school waarvoor we voet, 
volleyballen en een volleybalnet hebben aangeschaft. Tijdens ons bezoek bij de 
school gezamenlijk een volleybalveld gemaakt dit echt op een Nepalese manier 
(zonder westerse hulpmiddelen). Dit was prachtig om te zien dat met eenvoudige 
middelen in korte tijd een volleybalveld gerealiseerd werd. Voordat er gespeeld werd 
eerst met zijn allen het schoolplein schoongemaakt. Daarna was het tijd voor een 
potje volleybal /voetbal met zijn allen.

Onze jongste zoon heeft zijn maatschappelijke stage gekoppeld aan deze reis. In 
Nederland meer dan 30kg kinderkleding ingezameld. Het kindertehuis in Sanku is 
een van de weeshuizen die Indira runt. De ingezamelde kleding werd door ons en 
met name Tim uitgedeeld aan de kinderen. Traditie getrouw hebben wij ook deze 
keer weer voedsel ingekocht voor het weeshuis. Wij kopen voor circa 1 maand 
voedsel in. Het 2e weeshuis dat wij hebben bezocht was het Farmhouse.Hier 
hebben wij in 2015 de 1e werkzaamheden uitgevoerd met onze stichting. Deze keer 
hebben wij ook hier voor circa 1 maand voedsel ingeslagen.

Voor ons als gezin was het een zeer mooi en hard verwarmende, leerzame reis, 
waar wij onze kinderen deelgenoot hebben gemaakt met een land waar nog veel 
moet gebeuren. Maar ook waar de bevolking ons met open armen hebben 
ontvangen en waar wij onze Nepalese vrienden ons hartelijk hebben ontvangen en 
hebben meegenomen in het echte leven van Nepal.
Heel veel dank daarvoor!

Wij gaan in ieder geval door met het ondersteunen van de diverse projecten. Dit 
namens 112. Nepal maar ook in de privé sfeer. Ook deze keer hebben wij weer koffie
en thee meegenomen uit Nepal om dit te verkopen in onze
thee en koffie schenkerij op ons mooie Landgoed de Oldenhof in Vollenhove.



2. Toekomst

Na de zware aardbevingen in 2015 is Nepal in totale verwoesting achtergelaten. Veel
gebouwen zijn ingestort en delen van Nepal zijn letterlijk van de kaart geveegd. De 
Nederlandse expeditie van de Run2Day Mera Peak Challenge was op dat moment in
Kathmandu aanwezig, en hebben als team van 16 personen wonder boven wonder 
deze natuurramp overleefd. Maar er moest wat teruggedaan worden voor dit 
wonderschone land. Veel kinderen zijn hun ouders kwijt. Stichting 112 Nepal blijft 
zich ook in 2019 inzetten in Nepal. Wij ondersteunen kleinschalige projecten gericht 
op het welzijn en de toekomst van kinderen. Voor 2019 staan in ieder geval de 
herbouw van 2 klaslokalen en een waterput systeem voor een woongemeenschap 
van 300 gezinnen op het programma.  Middels eigen activiteiten en activiteiten van 
Free Feet 038 van Run2Day Zwolle blijven wij middelen genereren om de projecten, 
nu en in de toekomst, uit te kunnen blijven voeren.

3. Organisatie

Stichting 112 Nepal is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
65245776. De stichting heeft niet de ANBI status en heeft ook niet de intentie om die 
te behalen. De omvang van de stichting en het werk om dit voor elkaar te krijgen 
wegen niet tegen elkaar op. Informatie over de stichting is te verkrijgen via de 
website  en via de facebookpagina . Hier staan ook alle contactgegevens vermeld.

3.1 Bestuur

Het bestuur van Stichting 112 Nepal doet haar werk onbezoldigd. 

Voorzitter: dhr. Gert van Beek
Penningmeester: dhr. Eddie Sevink
Secretaris: dhr. Taco Jongman



4. Jaarrekening

Onderstaand staat het financieel jaarverslag van Stichting 112 Nepal

4.1   jaarrekening 2017

Jaarrekening Stichting 112 Nepal 2017

2017

Startsaldo  €     28.434,00 

Inkomsten
Donaties Run2Day  €       3.130,00 
Donaties G. van Beek  €       2.120,00 
Donaties de Eekhoorn  €       5.000,00 
Q&A Panel Service  €       1.025,00 
Donatie Reed  €       3.000,00 
Donatie gereformeerde kerk vollenhove  €           851,00 
Donatie Eric de Man 25 jaar in dienst  €       1.250,00 
Donaties diversen  €       3.420,00 
Totale inkomsten  €     48.230,00 

Bestedingen
bankkosten  €           130,55 
Project Inspire Nepal  €       2.109,00 
Project Prissoners Assistance Nepal  €       2.144,29 
Project Coldfeet Foundation  €       2.573,15 
Project Coldfeet Foundation  €       5.000,00 

 €       5.000,00 
Totale kosten/bestedingen  €     16.956,99 

Totaal beschikbaar voor projecten
 €     31.273,01 

Contant mee naar Nepal 
ivm aankoop voeding 
kindertehuizen



4.2   jaarrekening 2018

 
Jaarrekening Stichting 112 Nepal 2018

2018

Startsaldo  €    31.273,01 

Inkomsten
Donaties Run2Day  €      2.680,00 
Donaties G. van Beek  €      3.690,00 
Donaties de Eekhoorn  €      2.500,00 
Q&A Panel Service  €          100,00 
Donatie M-consultants  €          500,00 
Donatie Annie Oostenbrink  €          913,35 
Donatie VOF Ooldenhof  €          450,00 
Donaties diversen  €      2.026,00 
Totale inkomsten  €    44.132,36 

Bestedingen
bankkosten  €          120,34 
Project Coldfeet Foundation  €    10.700,00 

 €      2.000,00 

 €      4.000,00 
Totale kosten/bestedingen  €    16.820,34 

Totaal beschikbaar voor projecten
 €    27.312,02 

Contant mee naar Nepal ivm aankoop 
voeding kindertehuizen

Contant mee naar Nepal ivm aankoop 
voeding kindertehuizen



5. Begroting

Voor het jaar 2019 hebben wij 27.312,02 euro beschikbaar voor het uitvoeren van 
projecten.  Het toekennen van middelen aan projecten zal tijdens de 
bestuursvergaderingen gebeuren. Iedere beschikbare euro welke via donateurs of 
andere activiteiten binnenkomt bij Stichting 112 Nepal wordt ook daadwerkelijk aan 
projecten besteed.  Alle operationele kosten van de stichting worden betaald door 
derden.

Getekend en goedgekeurd door bestuursleden

……………………….         …………………………         ……………………..
G. van Beek                               E. Sevink                              T. Jongman
Voorzitter        Penningmeester           Secretaris
Datum:……………..                  Datum:……………..               Datum:……………..
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