
Sathiko Sath: Studiefonds voor Nepalese kinderen

Sathiko Sath Jaarverslag juli 2017- juli 2018

Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we twee zaken die eruit springen.
Allereerst de kinderen: wat worden ze groot, letterlijk en figuurlijk. Bij onze bezoeken aan Nepal
hebben we veel aandacht aan hen besteed: hoe voelen ze zich op school en in het hostel, wat zijn
hun dromen, wat willen ze worden, wat is er moeilijk, hoe kunnen we nog beter ondersteunen. 
En vervolgens het Noodfonds van Sathiko Sath en HT Wandelreizen: eindelijk zat er schot in de
voortgang, vijf van de zes projecten zijn klaar. 
In beide gevallen, zowel bij het Noodfonds als bij de kinderen, maakten we hartverwarmende
momenten mee, al waren de gesprekken en het overleg niet altijd even gemakkelijk. Al bij al leidde
dat tot nieuwe ontwikkelingen die zonder meer bemoedigend en inspirerend zijn.

De kinderen
Bij de start van het nieuwe schooljaar in april 2018, studeerden 49 kinderen op kosten van Sathiko
Sath (SkS), 23 jongens en 26 meisjes. Op zeven kinderen na wonen ze allemaal in het hostel.

Bij de voorbereidingen van ons bezoek aan Sathiko Sath Nepal in het najaar van 2017, viel het ons
op dat een aantal kinderen wat zwakkere studieresultaten behaalde dan doorgaans het geval was.
We namen ons voor om dat niet alleen te toetsen bij Ratna, de 'huisvader', maar ook bij de
kinderen zelf. Dat was een bijzondere ervaring. Met name de oudere kinderen wisten heel goed
hun ervaringen en verwachtingen te formuleren. Opvallend genoeg bleken zij veel realistischer
ingesteld met betrekking tot hun capaciteiten en mogelijkheden dan hun ouders doorgaans zijn. Die
houding zal ongetwijfeld doorwerken bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Het betekent zonder
meer winst. We selecteerden ook enige kinderen die wat extra ondersteuning van de Nepal Youth
Foundation konden gebruiken (zie ook Nieuwsflits uit Nepal (1), december 2017). 

In het voorjaar van 2018 waren Charles van Voorst Vader en Hilde Noë weer in Kathmandu.
De reden voor dit tweede bezoek in het verslagjaar lag mede in het bewaken van de voortgang bij
het Noodfonds.
Wij maakten het Holi-festival mee in het hostel.
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Dan wordt het einde van de winter gevierd door het gezicht te 'versieren' met gekleurd poeder en
elkaar te bekogelen met waterballonnen. Gewoon dolle pret.

Ter gelegenheid van ons bezoek werd een picknick georganiseerd in een park aan de rand van
Kathmandu. Daar ontmoetten wij het Nepalese bestuur, de ouders en de kinderen. Er werd
gezongen, gedanst, muziek gemaakt en natuurlijk ook lekker gegeten. Tot onze verrassing waren
ook onze oud-studenten aanwezig, dit op uitnodiging van Ratna. Dat had een reden. Zowel in
Nederland als in Nepal was al bedacht dat we de SkS-familieband tussen hen in stand wilden
houden ook na het vertrek uit ons hostel, en tevens dat die oud-studenten een rol zouden kunnen
spelen in de begeleiding van de kinderen in het hostel. Er werd die dag een afspraak gemaakt voor
een overleg. Het hoe en wat zouden we overlaten aan de alumni zelf. 

Het was heerlijk om de dynamiek van deze club van oud-leerlingen van de SkS-familie mee te
maken. In een mum van tijd vormden ze een bestuur en bedachten ze allerlei plannen om de
jongere SkS-kinderen te ondersteunen en te motiveren. Het waren niet alleen woorden. Ze voeren
die plannen ook uit. Opgegroeid tot zelfbewuste tieners bouwen zij op die manier niet alleen aan
hun eigen toekomst, maar ook aan die van de jongere kinderen met wie ze opgroeiden. Zo geven
ze dat wat ze zelf ontvingen op hun beurt door, een vorm van duurzame scholing (zie verder onder
Teach The Kids).

Aan het eind van het schooljaar 2017 – 2018 (d.i. in maart 2018) hoorden alle 48 kinderen van de



klassen 2 t/m 9 dat ze geslaagd waren en in april naar de volgende klas konden overgaan.
Voor de vier kinderen uit klas 10 lag dat anders. Zij hadden het landelijk staatsexamen SEE
(Secondary Education Examination) achter de rug. De uitslag daarvan komt pas later, in juni – juli.
Die is bepalend voor de vervolgopleiding. Ze slaagden alle vier:

Pasang Dawa Sherpa behaalde Level A, d.i. > 80%. Hij doet nu klas 11, richting
Management aan het LAC (Little Angels' College) op kosten van Sathiko Sath.
Namaraj Shrestha behaalde level A, d.i. > 80%. Hij zit nu in klas 11, richting Sciences aan
het LAC op kosten van Sathiko Sath.
Chamba Ghising; < 80%. Doet een korte opleiding hotelmanagement. Zijn ouders betalen
die.
Saraswoti Tamang: bleek te zwak in sciences om de gewenste langere beroepsopleiding in
de gezondheidszorg te kunnen volgen. Zij heeft voor een eigen weg in de zorg gekozen, op
advies van haar ouders. Zij bekostigen die ook zelf.

En verder:
Doma Sherpa, die vorig jaar overtuigend slaagde voor het SEE, koos toen voor het hoger
secondair onderwijs aan het LAC. Ze heeft nu klas 11 gehaald en is door naar klas 12.

Naast de kinderen in het lager en het (lager en hoger) secondair onderwijs, ondersteunen we ook
studenten in beroepsopleidingen:

Sagar Syangtang startte vorig jaar een opleiding electrical engineering aan het Don Bosco
College.

Sonam Sherpa zit in zijn derde jaar electrical engineering aan het Balaju College (zie zijn
verhaal in de Nieuwsflits uit Nepal (2), december 2017).
Nuri Sherpa, de oudste zoon van Kaji Sherpa, behaalde in november 2017 zijn bachelor
Hotelmanagement. Onze taak is daarmee afgerond.
Gyalbu Sherpa, de jongere broer van Nuri, volgt eveneens een opleiding hotelmanagement;
hij is nu 3de-jaars (zie zijn verhaal in de Nieuwsflits uit Nepal (2), december 2017).



Het hostel
Om financiële redenen werd al op 4 februari 2017 besloten om voor het schooljaar 2017 – 2018
geen nieuwe kinderen aan te nemen, en dat ook niet te doen in de twee daaropvolgende jaren.
In april 2018 hebben we met het bestuur van SkS-NL een dag gewijd aan mogelijkheden tot
kostenreductie.  Een belangrijke conclusie was dat we terug kunnen en willen naar twee huizen,
mede omdat er nogal wat kinderen zullen uitstromen binnen één à twee jaar.  
Tijdens het bezoek in het voorjaar van 2018 hebben we uitgebreid overlegd met Ratna over het
aantal kinderen dat goed te managen is door hem en hoe verder te gaan met de organisatie van de
huizen. Het huurcontract van het derde huis, dat het duurste is, kan worden opgezegd met ingang
van het schooljaar 2019 – 2020. Dan zouden we een jongens- en een meisjeshuis hebben. Dat
sluit ook aan op het advies van de Social Welfare Council. Hoewel die organisatie alle drie de
huizen goedkeurde, bleek men toch niet zo gelukkig met het feit dat de jongens en meisjes tot 10
jaar samenwonen in huis 1.
De reductie naar twee huizen vereist dan wel enkele beperkte aanpassingen in het eerste huis.
Volgens Ratna kan dat met minimale kosten. De eigenaar van dit huis gaat hier in principe mee
akkoord.

Er was nog een praktisch probleem. In januari had Meena Gurung meegedeeld dat zij wilde
stoppen met haar werk aan het einde van het schooljaar, eind maart 2018. Zij had de zorg voor het
oudere meisjeshuis (huis 3) en deed dat erg goed. Gezien haar capaciteiten, viel dit besluit te
verwachten. Maar voor ons kwam dit net een jaar te vroeg. Er moest nu voor nog één enkel jaar, tot
aan de opzeg van het huurcontract, een begeleider voor het meisjeshuis worden gezocht. Dat
bleek een nagenoeg onmogelijke opgave. Tot juli 2018 werd gewerkt met tijdelijke oplossingen.

 De Little Angels' School (LAS)
Het schoolgeld voor de kinderen die aan de LAS studeren ligt vast in een driejaarlijks contract. Het
contract voor de schooljaren 2015 – 2018 verliep op 13 april 2018.
Hoewel de schoolleiding zich constructief opstelt, gaat er toch altijd een hele discussie vooraf aan



het uiteindelijke besluit. Daarom kaartten we het nieuwe bedrag al aan tijdens ons verblijf in het
najaar 2017. De economisch directeur Mr. Rajesh kwam na lang onderhandelen met een voorstel
van 85.000 NRP/kind/jaar, ongeacht de klas waarin de kinderen zitten en onder de gebruikelijke
voorwaarden (d.i. incl. schooluniform, sportkleding, boeken, schrijfgerei, lunch).
Bij ons bezoek in het voorjaar van 2018 zijn we uiteindelijk uitgekomen op een bedrag van 82.500
NRPS, weer vastgesteld voor een periode van drie jaar, maar dan wel op voorwaarde dat we aan
het begin van het schooljaar zouden betalen. Dit kon in Nepalese roepees. Gezien de verzwakking
van de NPR tegenover de Euro, levert dit tot heden een aanzienlijk kostenvoordeel t.o.v. betalen in
Euro’s.
 
Toen we bij de Principal, Mr. Mukunda, het Teach The Kids-plan aankaartten, was hij zeer
enthousiast en kwam hij met een verrassend plan. Hij stelde voor dat de LAS een korte didactische
training zou geven aan alle SkS-kinderen die na klas 10 les zouden gaan geven in hun
geboortedorp/-regio. Die training zou aangepast worden aan de respectieve vakken: Engels, math
of sciences. Bovendien kregen ze de beschikking over bruikbaar lesmateriaal. Een geweldig
voorstel (zie verder onder Teach The Kids).
 
 
Teach The Kids (TTK)
Sathiko Sath is al langer aan het zoeken naar mogelijkheden om meer kinderen te bereiken en het
onderwijsniveau te verhogen in de afgelegen dorpen waar onze kinderen vandaan komen.
Al in 2015 is, op initiatief van Sathiko Sath, een proef gedaan met het bijscholen van enkele
dorpsonderwijzers gedurende drie maanden bij de LAS. Maar het bleek geen succes. Al snel werd
duidelijk dat de deelnemers maar matig geïnteresseerd waren. Er was bovendien een praktisch
probleem: de dorpsschool moest vervangers zien te vinden voor de leraren die de bijscholing
volgden. Dat bleek zo goed als ondoenbaar.
Daarom onderzochten we in najaar 2017 of er in de dorpen zelf iets kon worden georganiseerd.
Kathmandu University bleek ervaring te hebben en een serieus voorstel te willen doen. Het was
inderdaad interessant, maar er hing een heel fors prijskaartje aan deze opzet, waaraan SkS
onmogelijk kon voldoen.
We hebben dus verder gezocht en o.a. gesproken met de leiding van de scholen die in het kader
van het Noodfonds herbouwd zijn. Wat zijn hun behoeften en zien zij 'bijscholing' zitten? Zij
toonden met name interesse in Engels, math en sciences (o.a. natuurkunde en scheikunde).
Daarnaast overlegden we in Kathmandu met jonge en oudere Nepalezen met voldoende ervaring
in het onderwijs. Zij bleken zonder uitzondering enthousiast en bereid om mee te werken waar
mogelijk.
Terug in Nederland vonden we de English for Kids Foundation (EFKF) die Engelse les geeft in
derdewereldlanden aan zowel de kinderen (Teach The Kids = TTK) als de leraren (Teach The
Teacher = TTT). Maar, ook aan English for Kids hangt een prijskaartje, zij het veel draaglijker dan
dat bij het plan van Kathmandu University het geval was omdat ze met vrijwilligers werken.
 
In die periode probeerden we opnieuw een Global Grant binnen te halen bij Rotary International,
met als extra element het Teach The Teachers en Kids programma, naast scholing van onze eigen
kinderen.
Het lukte niet, helaas, omdat Rotary International geen primair en secundair onderwijs meer
ondersteunt op Global Grant niveau. We hebben daarom het English for Kids plan on hold gezet tot



er meer geld in kas is.
We hadden echter nog Teach The Kids via onze eigen kinderen achter de hand. En dat hebben we
verder uitgewerkt met behulp van Ratna en de LAS, en uiteraard met de kinderen die het SEE aan
het einde van klas 10 hadden gehaald. De resultaten hiervan komen in het volgende jaarverslag! Er
kan wel al 'gespiekt' worden in de Nieuwsflits uit Nepal (2), november 2018.

Het Nepalese bestuur
De samenstelling van het Nepalese bestuur is in deze periode hetzelfde gebleven.

In het najaar 2017 hebben we in Nederland de laatste hand gelegd aan het Policy and Procedure
Manual (PPM). Gedurende het hele schrijfproces werd er contact gehouden met het Nepalese
bestuur en met onze Nepalese adviseur Basu Dev Neupane. Hun inbreng werd erin verwerkt.
In feite is het onmogelijk om een definitieve Manual te schrijven. Er zijn altijd zaken die na een tijdje
anders lopen of anders worden opgelost. We hebben daarom afgesproken dat we elkaar anderhalf
tot twee jaar de tijd zouden geven om de bruikbaarheid ervan te testen en om te ontdekken wat er
beter kan en welke hiaten er toch nog blijken te zijn.
Tijdens de verslagperiode is de bijdrage van ouders aan de SKS-educatie herzien. Woont hun kind
in het hostel, dan is die 8.000 NRP per jaar; voor een 'thuiswonend' kind is het 6.000 NRP.

Het Nederlandse bestuur
Het was al langer bekend dat Hilde Noë de taak van onze voorzitter Frans van Meerwijk had
overgenomen in verband met zijn gezondheidstoestand, aanvankelijk tijdelijk en later, vanaf 4
februari 2017, ook formeel. Dit naast haar taak van secretaris en vicevoorzitter. Frans werd gewoon
lid van het bestuur.
In het najaar van 2016 was Charles van Voorst Vader toegetreden tot het bestuur. Kort voor Hilde
en Charles naar Nepal zouden vertrekken, op 28 september 2018, heeft Hilde het voorzitterschap
overgedragen aan Charles van Voorst Vader. Hij had zich via het werk voor het Noodfonds goed
kunnen inwerken. Bij het bezoek aan Nepal in het voorjaar van 2017 bleek ook overduidelijk dat hij
moeiteloos het vertrouwen won van de Nepalese medewerkers. Zo kon Hilde terug naar haar taak
van vicevoorzitter en secretaris.

Op de vergadering van 16 november 2017 kwam Elizabeth Verkuil kennis maken met het bestuur
om te kijken of de taak van secretaris haar zou liggen. Aan het einde van de vergadering gaf ze te
kennen deze functie op zich te willen nemen.  Na een inwerkperiode van zo'n half jaar bekleedt ze
nu daadwerkelijk deze functie.
Hilde beperkt haar werkzaamheden tot die van vicevoorzitter.

Het Noodfonds
Het Noodfonds is opgericht door Sathiko Sath en HT Wandelreizen. Zij wilden na de vreselijke
aardbeving van 2015 samen hulp bieden bij de wederopbouw van de dorpen waar 'hun' kinderen
en medewerkers woonden.
Voor wie het vorige jaarverslag heeft gelezen en de nieuwsbrieven van het Noodfonds is het
ondertussen wel duidelijk geworden dat de herbouwprojecten meer dan taaie materie waren. Dat er



in de loop van dit fiscale jaar vijf van de zes projecten werden afgerond is met name te danken aan
enerzijds het duw- en trekwerk van Charles van Voorst Vader en anderzijds aan het doortastend
sturen ter plekke van Mrs Sharada Pokhrel die gedurende dit verslagjaar voorzitter van Rotary Club
Jawalakhel was. 
De volgende projecten werden overgedragen aan de plaatselijke bevolking:

31 oktober 2017: school in Babare (district Dolakha)
3 november 2017: school in Shreechaur (district Okhaldhunga)
6 maart 2018: Peltic set (hydro power), geïnstalleerd in nieuw gemeenschapshuis met
toiletten in Bhimkori (district Kavre)
7 maart 2018: gemeenschapshuis, met keuken en toiletten in Shisakhani (district

Bovenstaande vier gebouwen werden overgedragen in aanwezigheid van Charles en Hilde en
leden van RC Jawalakhel. Dat ging gepaard met het nodige ceremonieel en toespraken van allerlei
officials. Echte feestjes!

april 2018: gezondheidscentrum in Khalte

Dit project heeft de nodige hoofdbrekens gekost, zowel t.g.v. de zich steeds wijzigende regels van
de overheid als van de opstelling van de bevolking. De overdracht had plaats toen Charles en Hilde
alweer in Nederland waren. RC Jawalakhel heeft de honneurs waargenomen. We hadden
overigens dit project niet kunnen realiseren zonder de extra steun van de Stichting Mondiale
Woonhulp uit Assen. 

Het watervoorzieningsproject in Sindhuli is in technisch opzicht het meest uitdagende van de zes.
Als gevolg van een aardverschuiving bij de aardbeving in 2015 was de waterbron bij het dorp totaal
dichtgeslagen. Er moest een nieuwe bron gezocht worden. Die werd gevonden, maar wel zo'n
2.500 meter verderop en een paar 100 meter hoger gelegen op een naastliggende berg. De
afstand tussen de waterbron en het dorp was door de structuur van het landschap erg moeilijk te
overbruggen. Tegen het einde van dit fiscale jaar was het gevaarlijkste deel van de
werkzaamheden achter de rug. Men hoopt, ondanks de moesson later in het jaar, alles klaar te
hebben voor de winter.
Zie verder de nieuwsbrieven op www.sathikosath.nl onder de knop Noodfonds.

Financiën en donaties
Helaas moesten we ook dit jaar interen op ons vermogen. Het is nog niet helemaal dramatisch,
maar de toestand vraagt wel om acties. Zo controleren en begeleiden we nog beter de uitgaven in
Nepal en bezuinigen we waar mogelijk (o.a. door het afstoten van het derde huis). Daarnaast
zoeken we naar nieuwe wegen om inkomsten te verwerven naast de gebruikelijke bronnen.
Aan het einde van het verslagjaar hadden we echter een belangrijke meevaller! Rotary Club
Groningen-Oost en Rotary Club St.- Mauritz uit Münster doneerden gezamenlijk het aanzienlijke
bedrag van € 23.000. Dit was door beide clubs gereserveerd voor de Global Grant, die – zoals we
hiervoor schreven - geen doorgang kon vinden.
Onze penningmeester Jantine Bouma licht de financiën toe in de korte samenvatting van de
jaarrekening na dit jaarverslag.

http://www.sathikosath.nl/


 
Klein nieuws
Sathiko Sath heeft in het verslagjaar ook getracht de band met bestaande donateurs te versterken,
en wel op een nieuwe, aantrekkelijke manier. Op 1 oktober 2017 verzamelden we in Wolfheze in
restaurant De Tijd.  Charles en Hilde vertelden over hun ervaringen tijdens het laatste bezoek aan
Nepal. Daarna was het tijd om de benen te strekken. Al wandelend over een prachtig stukje Veluwe
leerden we elkaar beter kennen. Een activiteit die voor herhaling vatbaar is.
 

En de toekomst?
We blijven bij onze doelstelling om goed onderwijs te geven aan kansarme Nepalese kinderen uit
afgelegen gebieden. Daarnaast willen we middels het Teach The Kidsproject (TTK) ook andere
kinderen in de afgelegen dorpen bijscholen in bepaalde vakken, een uitdaging voor onze eigen -
door de LAS opgeleide - kinderen. Als er voldoende geld is, willen we ook starten met het trainen
van onderwijzers (Teach The Teacher, TTT) in de afgelegen gebieden waar onze kinderen vandaan
komen.
 
In het komende fiscale jaar – op 4 maart 2019 – bestaat Sathiko Sath 10 jaar. Alle reden voor een
feestje én om er eens goed de schouders onder te zetten. Want er is nog veel te doen voor ons
studiefonds.
Meer donaties binnenhalen en goed op de uitgaven letten heeft dan ook de hoogste prioriteit.
Daarom:

Bezuinigen waar mogelijk (één huis minder, terug naar zo'n 45 kinderen).
We gaan op zoek naar een betrouwbare én betaalbare sponsorwerver.
We zoeken een nieuw bestuurslid voor wie donateurs werven een sport is.
We denken erover om sponsorreizen te organiseren.

 
Dank
Een jaarverslag biedt de kans om iedereen die Sathiko Sath op welke manier dan ook steunt, van
harte te danken. We hebben het al vaker gezegd en geschreven: zonder onze donateurs kunnen
we werkelijk niets. De uitdagingen blijven groot. Wij blijven ervoor gaan!
 
 

Laten we de handen in elkaar slaan 
en kansarme Nepalese kinderen

een kansrijke toekomst geven
dankzij goed onderwijs

 
 
 
 
 
 
Toelichting jaarrekening  2017/2018
 



De jaarrekening heeft betrekking op de periode van 15 juli 2017 tot en met 14 juli 2018. In de
jaarrekening zijn staan zowel de lasten en baten van Sathiko Sath als van het Noodfonds van
Sathiko Sath en HT -Wandelreizen. Deze worden hierna afzonderlijk toegelicht.

1. Sathiko Sath 2017/2018 2016/2017
Baten

 Lijfrenteschenkingen
en periodieke giften

€ 16.340 € 14.736

 Donaties particulieren €   9.584 € 12.523
            Donaties
bedrijven/instellingen/fondsen

€ 50.882 € 27.550

            Rentebaten €        24 €        12
    Totaal baten € 76.830 € 54.821
Lasten

 Sathiko Sath Nepal € 44.860 € 49.865
 Opleidingskosten € 17.363 € 17.213
 Overige lasten €    6.426 €   7.633

    Totaal lasten € 68.649 € 74.711
Resultaat €   8.181 – € 19.890

Het positieve resultaat van € 8.181 wordt toegevoegd aan de reserve.

Baten
De baten zijn dit jaar € 22.009 hoger dan vorig jaar. Hierna wordt kort ingegaan op de 3 grootste
posten.

Lijfrenteschenkingen en periodieke giften
De baten uit deze periodieke schenkingen zijn ten opzichte van vorig jaar met zo’n € 1.600
gestegen. In 2018 hebben we van 30 donateurs op basis van een overeenkomst geld ontvangen.
Door zo’n overeenkomst verbinden schenkers zich voor minimaal 5 jaar tot een schenking aan
Sathiko Sath.
Sommige schenkers hebben na het verlopen van deze periode weer een nieuwe overeenkomst
afgesloten. Helaas niet iedereen maar gelukkig zijn er ook nieuwe schenkers bij gekomen. Dit biedt
voor de komende jaren weer enige zekerheid.

Donaties particulieren
De inkomsten komen voornamelijk voort uit spontane acties, waardoor deze post moeilijk is te
voorspellen. Deze inkomsten zijn bijna € 3.000 lager dan vorig jaar.

Donaties bedrijven/instellingen/fondsen
Deze baten zijn enorm veel hoger dan vorig jaar. Evenals de donaties van de particulieren zijn deze
inkomsten nimmer zeker hoewel enkele bedrijven/instellingen ons al jaren financieel steunen. Een
belangrijke meevaller is in dit boekjaar ontstaan doordat aan het eind van het verslagjaar eenmalig
€ 18.000 is gedoneerd door Rotaryclub Groningen-Oost en € 5.000 door Rotaryclub Münster-St.



Mauritz, zijnde het bedrag dat door beide clubs gezamenlijk was gereserveerd voor de Global
Grant, die geen doorgang kon vinden.
In het verleden zijn er uit fondsen donaties ontvangen als bijdrage in de kosten voor meerdere
(toekomstige) jaren. Van deze donaties is in dit jaar € 3.700 als bate verantwoord.

Lasten
De lasten zijn dit jaar € 6.062 lager dan vorig jaar. Hierna wordt kort ingegaan op de verschillende
posten.

Sathiko Sath Nepal
Dit zijn bijdragen aan Sathiko Sath voor huisvesting, personeel, voeding, bestuur Nepal etc.
Hoewel de loon- en prijsstijgingen ook dit jaar weer een rol spelen, is het gelukt om de uitgaven te
beperken waardoor de bijdragen bijna € 6.000 lager waren dan vorig jaar. Voor inzicht in de
besteding van de overdrachten door Sathiko Sath Nepal wordt verwezen naar de samenvatting van
de (door Baker Tilly Accountants goedgekeurde) jaarrekening van Sathiko Sath Nepal die als
bijlage in onze uitgebreide jaarrekening zal zijn opgenomen.

Opleidingskosten
Sathiko Sath heeft in maart 2018 de school- en collegegelden voor haar kinderen voor het
onderwijs aan de Little Angels' School resp. het College voor een nieuwe periode van 3 jaar
kunnen vastleggen op 82.500 Nepalese Roepees per leerling per schooljaar. Met de geldende
wisselkoers was dit ca € 650. 
In deze jaarrekening zijn de opleidingskosten als volgt verantwoord:
– schoolgeld 5 juli 2017 tot 15 april 2018: 21 kinderen* à € 620 voor 9/12e is € 9.922, en
– schoolgeld 15 april 2018 tot 15 juli 2018: 44 kinderen à € 650 voor 3/12e is € 7.150.
Dit is omdat het schooljaar niet samenvalt met het boekjaar maar van 15 april tot 15 april loopt.
Naast deze kosten zijn ook de opleidingskosten voor vervolgopleiding hier verantwoord.

* het schoolgeld voor 27 kinderen is door de Rotary Club rechtstreeks voldaan aan de Little Angels'
School.

Overige lasten
Hieronder vallen de uitgaven voor overhead (€ 5.176) en de kosten voor onze adviseur van het
bestuur in Nepal (€ 1.250). De lasten zijn € 1.200 lager dan vorig jaar omdat er in dat jaar
eenmalige kosten waren voor het bezoek van onze adviseur uit Nepal aan Nederland.

Overig   

Beleid inzake overheadkosten
Op 14 januari 2016 heeft het bestuur het volgende beleid vastgesteld: de overheadkosten voor
besteding van gelden uit respectievelijk het Studiefonds SkS Nederland en het Noodfonds zullen
tot een minimum worden beperkt.
Onder overheadkosten wordt volgens dit besluit onder meer kosten voor vergaderingen, reis- en
verblijfkosten bezoeken aan Nepal, accountants en de bank begrepen.



Percentage besteed aan doelstelling, werving en overhead 

2017/2018 2016/ 2017
Besteding aan doelstelling in % van totale baten* 92% 90%
Besteding aan wervingskosten in % van baten uit eigen
fondswerving

- -

Besteding aan overheadkosten in % van totale lasten 7% 8%
* Inclusief verrekeningen met reserves.

Kosten eigen fondsenwerving als percentage van de baten uit eigen fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving, uitgedrukt in procenten van de baten uit eigen
fondsenwerving (dus zonder rentebaten), zijn in 2017/2018 nihil en vallen dus ruim binnen de CBF-
richtlijn van maximaal 25%.  

Verloop reserve
Het verloop van de reserve (het “stichtingskapitaal”) van Sathiko Sath is als volgt:

Stand 15-07-2017      € 65.053
Resultaat 2017/2018  €   8.181
Stand 14-07-2018      € 73.234

s

2. Noodfonds Sathiko Sath / HT 2017/2018
Donaties €   3.000

Totaal baten €   3.000
 Projectkosten € 66.821
 Overige lasten €   2.272

    Totaal Lasten € 69.093
Resultaat – € 66.093

Het resultaat is € 66.093 negatief en wordt dus verrekend met de reserve Noodfonds.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke verantwoording over de
bestedingen van het Noodfonds.

Verloop bestemmingsreserve Noodfonds
Het bestuur heeft in 2015 besloten om de via het Noodfonds ontvangen donaties afzonderlijk te
reserveren voor de toekomstige uitgaven in dat kader. Het verloop van deze bestemmingsreserve
is als volgt:

Stand 15-07-2017      € 86.179
Resultaat 2017/2018   € 66.093 -/-
Stand 14-07-2018      € 20.086



Van dit resterende bedrag moeten nog uitgaven voor het project “drinking water”
Kusheswore/Sindhuli gedaan, alsmede enkele ander uitgaven.

Jantine Bouma,
Penningmeester
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