Gecombineerd Jaarverslag 2008/2009
Stichting Bachi Amaa
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1. Voorwoord
De tijd lijkt voorbij te vliegen wanneer we terug kijken op de periode die verstreken is sinds
de zomer van 2008, waarin Ivana, Paul en ik de Stichting Bachi Amaa hebben opgezet. In
de tussentijd zijn zowel het Nederlandse en het Nepalese bestuur alsmede het aantal in het
opvangtehuis opgenomen kinderen letterlijk en figuurlijk gegroeid. Ons Nederlandse bestuur
wordt gevormd door jonge en enthousiaste leden. Dit neemt natuurlijk niet weg dat, ondanks
ons enthousiastme en de volledige inzet, nog erg veel kunnen leren. Om die reden hebben we
alles stap voor stap gedaan en hulp van buitenaf met drie paar handen aangenomen! We zijn
erin geslaagd een gedegen basis voor de stichting op te bouwen en een goede werkbalans tussen
beide besturen te creëren.
Daarnaast hebben onze kinderen zich ook erg goed ontwikkeld. Met de komst van de nieuwe
kinderen moest er weer naar een nieuwe balans binnen het gezin gezocht worden. Dankzij
de hulp van Rup Lal en zijn vrouw Rupa duurde het dan ook niet lang voordat iedereen weer
zijn eigen plekje binnen het gezin gevonden had en ze als broertjes en zusjes een echt gezin
vormden. Het was ook even wennen toen Purma in het huis kwam. Een meisje met lepra wat in
eerste instantie niet door haar nieuwe broertjes en zusjes opgenomen werd, omdat ze lepra had.
Lepra wordt in Nepal gezien als een straf van God en vormt daardoor nog steeds een taboe. Rup
Lal heeft de kinderen uitgelegd dat ook hij zelf ook vroeger lepra heeft had en dat het geen straf
van God is, maar een ziekte die indien tijdig erkend, goed is te genezen. Langzaam werd Purma
geaccepteerd en brak de muur die ze door de jaren om zich heen had gebouwd af.
Kortom, in een korte tijd is Stichting Bachi Amaa letterlijk en figuurlijk gegroeid en wordt
er nu kleinschalige en misschien daardoor kwalitatieve hoogstaande zorg gedragen voor 10
weeskinderen. Middels dit gecombineerde jaarverslag willen wij u graag informeren over de
verschillende aspecten van de groei die we in 2008 en 2009 ervaren hebben. Een groei die we
mede dankzij uw financiële hulp en adviezen hebben mogen ervaren!
Hartelijke groet mede namens ons Nederlandse Bestuur en Nepalese Bestuur,
Anna Theuvenet, Voorzitter
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2. Bestuursverslag
2.1. Algemeen
Voor u ligt het gecombineerde jaarverslag van Stichting Bachi-Amaa van het jaar 2008 en
2009. Op 28 Juli 2008 is Stichting Bachi-Amaa opgericht door drie studenten. Dit waren
Anna Theuvenet, Paul Frerichs en Ivana Kobas. Stichting Bachi-Amaa is opgezet met het
doel de hulpbehoevende kinderen in Nepal te ondersteunen op het gebied van huisvesting;
levensonderhoud en educatie. Dit is de eerste keer dat onze organisatie een jaarverslag
presenteert, derhalve worden de jaren 2008 en 2009 gecombineerd. We hebben het verslag
met uiterste zorg samengesteld, maar mochten sommige aspecten niet duidelijk zijn of heeft
u aanbevelingen voor het jaarverslag 2010 dan kunt u contact opnemen met onze secretaris
Sanne van der Meulen. In het eerste gedeelte van het verslag geeft het bestuur de belangrijkste
ontwikkelingen binnen de Stichting weer en in het tweede gedeelte worden de financiële
ontwikkelingen weergegeven.

2.2. Doelstelling
Stichting Bachi-Amaa is opgericht op 28 juli 2008 als reactie op de financiële noodkreet van
Rup Lal Sunar. Rup Lal bood al geruime tijd onderdak aan zes hulpbehoevende kinderen in
Kathmandu, Nepal. Hij werd financieel ondersteund door de kerk waar hij tevens pastoor is. In
2008 heeft de kerk de financiële ondersteuning door omstandigheden stop moeten zetten. Rup
Lal heeft zich toen tot Wim en Alice Theuvenet, de ouders van Anna Theuvenet, gericht met het
verzoek hem te helpen bij de formele oprichting van een opvangtehuis voor kinderen. Anna’s
ouders hebben haar gevraagd of zij deze taak op zich wilde nemen met indien gewenst hun
adviezen en begeleiding. Naar aanleiding van dit verzoek is besloten om Rup Lal te helpen met
dit doel en is Stichting Bachi Amaa opgericht.
Onze doelstelling is de volgende:
Stichting Bachi Amaa heeft als doel het verlenen van financiële hulp aan hulpbehoevende
kinderen in Nepal, met name op het gebied van huisvesting; levensonderhoud en educatie.
Op dit moment geldt de doelstelling voor de tien kinderen die woonachtig zijn bij Rup Lal zijn
vrouw Rupa en hun twee kinderen. Het gaat om kinderen waarvan de meesten geen ouders meer
hebben, de ouders ziek zijn of om andere redenen niet in staat zijn voor hun kind te zorgen.
Mede door de gezinspositie die Rup Lal biedt en de financiële steun van de stichting hebben de
kinderen weer een Thuis en een Toekomst.

2.3. Bestuur
Het bestuur van Stichting Bachi Amaa bestaat uit een Nederlands en Nepalees bestuur. Het
Nederlandse bestuur bestond ten tijde van de oprichting uit drie personen:
Voorzitter: 		
Secretaris: 		
Penningmeester:

Anna Theuvenet
Paul Frerichs
Ivana Kobas
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Halverwege 2009 heeft Paul Frerichs zijn taak als secretaris neergelegd, vervolgens is deze
opgepakt door Philippe Theunissen. Het bestuur werd tevens ondersteund in haar taken door
Lina Nummerdor die de sponsoring van de Stichting op zich heeft genomen.
Het Nepalese bestuur bestaat uit gezamenlijk zeven personen.
•

Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: 		
Secretaris: 		
Penningmeester:

•

Shovakhar Kandel
Rup lal Sunar
Barnabas Neupane

Het algemene bestuur wordt gevormd door:

				
				
				
				

Sharan Ruchal
Rojee Kattel
Ruth Schrestha
Prakash Rana

Het Nederlandse bestuur is belast met de fondensenwerving, organisatorische werkzaamheden
en de beleidsadviezen. Het Nepalese bestuur is belast met de uitvoerende en controlerende
taak. Zo houden zij toezicht op de juiste uitvoering van de doelstellingen.
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2.4. Kinderen
De volgende kinderen zijn al van het begin af aan ondersteund door Stichting Bachi Amaa:
Sushila Giri, Sebika Dubrakoti, Renu Tamang, Sheema Kumari en Raj Kumar.
Begin 2009 zijn hier nog vijf kinderen bijgekomen:
Purma Bogati, Anjeli Murmu, Doman Rai, Kabita Rai en Rajan Budhathoki.
Purma is ongeveer vijf jaar geleden erachter gekomen dat ze lepra had. Ze heeft vijf maanden
in het ziekenhuis gelegen voor operaties aan haar linker voet. Stichting Bachi Amaa heeft haar
opgenomen, omdat ze in haar oude dorp meer dan een uur moest lopen om bij haar school aan
te komen. Door haar lepra heeft ze het gevoel in beide voeten verloren, waardoor het onmogelijk
was voor haar om de afstand naar haar school af te leggen.
Beide ouders van Anjeli zijn om het leven gekomen. Stichting Bachi Amaa heeft onderzocht of
ze bij familie onder gebracht kon worden, helaas was dit niet mogelijk en besloot de Stichting
haar in het opvangtehuis op te nemen. Doman en Kabita zijn broer en zus. Beide ouders zijn
overleden aan tuberculose. Ze hebben twee oudere zussen en een broer. De zussen zijn getrouwd
en ondersteunen de broer. Helaas hadden ze niet de middelen en de ruimte om ook Doman en
Kabita te ondersteunen.
Rajan is opgenomen in het opvangtehuis van de stichting, omdat zijn moeder voor haar lepra
behandeling in het Andaban ziekenhuis opgenomen is. Zijn vader heeft zijn moeder vanwege
haar ziekte verlaten.
Voor meer informatie over de kinderen verwijzen wij u graag door naar onze website:
www.bachi-amaafoundation.com
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2.5. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Begin 2009 heeft Stichting Bachi-Amaa een ANBI-status gekregen. Dit betekent dat de
Nederlandse Belastingdienst onze organisatie aanmerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling. Dit heeft veel voordelen voor onze sponsoren. Als een instelling door de
Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm
waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken
(uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Het voordeel voor de stichting zelf is dat deze
geen schenk-, inkomens- en vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Kortom, het biedt vele
voordelen voor de stichting alswel voor de donateur zelf.

2.6. Werkzaamheden
In onze oprichtingsjaren hebben wij veel initiatieven genomen. Niet alleen op het gebied van
organisatieontwikkeling maar zeker ook op het gebied van fondsenwerving is het nodige gebeurd.
In de volgende paragrafen wordt duidelijk wat wij hebben ondernomen en waarin dit heeft
geresulteerd.

2.7. Organisatieontwikkeling
Het bestuur
Het Nederlandse bestuur van de Stichting werd na de oprichting ondersteund door Linda
Nummerdor. Zij heeft zich bezig gehouden met de sponsoractiviteiten.
Anna Theuvenet de voorzitter van Stichting Bachi Amaa is in de zomer van 2009 voor een paar
weken naar Nepal gegaan. Tijdens haar bezoek heeft ze een uitgebreid persoonlijk verslag
bijgehouden. Dit verslag is destijds samen met de nieuwsbrief verzonden, maar is op verzoek
uiteraard nog op te vragen bij onze huidige secretaris Sanne van der Meulen:
s.vandermeulen@bachi-amaafoundation.com
Anna heeft tevens tijdens haar studie rechten van de Universiteit Maastricht de Studentprijs
2009 mogen ontvangen. De Studentprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan die student of groep
studenten die naast de studie een opmerkelijke maatschappelijke, sociale of culturele prestatie
heeft geleverd. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 1.000,-. Tevens komt
er een fotoportret van de winnaar te hangen in de ‘student hall of fame’ in het bestuursgebouw
van de Universiteit Maastricht. De helft van dit bedrag is naar haar ticket naar Nepal gegaan. De
andere helft zal tevens aan stichtingsdoeleinden uitgegeven worden.
De website
De stichting heeft een prachtige website ontworpen. Hierop zijn onder andere foto’s van de
bestuursleden en de kinderen zichtbaar. Daarnaast zijn de doelstellingen, projecten, sponsoring
en de contactgegevens terug te vinden. Het ontwerp en onderhoud van de website wordt door
Susanne Keilhack van Shosho gratis onderhouden.
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Nieuwsbrief
De stichting tracht eens in de drie maanden een nieuwsbrief per email aan haar sponsoren en
andere geïnteresseerden te versturen. Zo is iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen
de stichting, verzoeken, sponsoractiviteiten, nieuws over de kinderen en toekomstige activiteiten
worden aangekondigd. De verstuurde nieuwsbrieven worden tevens op de website geplaatst.
Vrijwilligers
Er hebben zich diverse vrijwilligers aangemeld bij de stichting. Zij hebben de stichting op
verschillende gebieden ondersteund, zoals met de website, de lay-out van de nieuwsbrieven, het
organiseren van activiteiten en het vertalen van stukken.

2.8. Fondsenwerving
Het ondersteunen van de kinderen op het gebied van onderdak en educatie is een kostbare taak.
Uitgaande van de huidige situatie heeft de stichting gemiddeld €1.000,- per kind per jaar nodig.
Naarmate de stichting uit zal breiden zullen de totale kosten uiteraard ook toenemen.
Het Nederlandse bestuur is druk bezig met het werven van verscheidene fondsen. Daarnaast
organiseren wij regelmatig activiteiten waar we geld mee ophalen.

2.9. Dagelijkse kosten
Dagelijkse kosten bestaan uit kosten die gemaakt moeten worden om de kinderen in hun
onderhoud te blijven voorzien. Voorbeelden van dagelijkse kosten zijn:
-

Huisvesting
Educatie
Voeding
Medische kosten

Om deze zaken te kunnen financieren heeft de stichting geld nodig. Dit geld wordt binnengehaald
door middel van donateurs en het organiseren van activiteiten.
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2.10. Sponsoractiviteiten
Gedurende de oprichtingsjaren hebben er verschillende sponsoractiviteiten plaatsgevonden
waarmee geld is opgehaald.
Benefietfeest
Het benefietfeest is een terugkerende activiteit. Tijdens het benefietfeest kan er gegeten en
gedronken worden, er zijn sieraden te koop en de laatste ontwikkelingen worden verteld. Het
benefietfeest is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de stichting, het bestuur, de
donateurs en de geïnteresseerden. Met het feest wordt er geprobeerd om zo’n groot mogelijke
betrokkenheid bij de stichting te creëren. Daarnaast is het ook een vaste bron van inkomsten
voor de stichting.
Ragweek
Tijdens de Ragweek proberen de studenten van Maastricht zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor een binnenlands en een buitenlands goed doel. Zij doen dit door het verrichten van ludieke
activiteiten. In 2009 is Stichting Bachi-Amaa gekozen als het buitenlandse goede doel. De
stichting heeft actief deelgenomen aan de Ragweek door het opzetten van een salsafeest. Het
opgehaalde bedrag van 31.500 is gedeeld met het andere goede doel.
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3. Financiën
In dit onderdeel presenteren wij u het financiële overzicht over de jaren 2008 en 2009. Het jaar
2008 liep van 28-07-2008 t/m 31-12-2008.

3.1. Overzicht 2008

Inkomsten:
Eenmalige particuliere giften

€ 1.370,00

Periodieke particuliere giften

€ 127,50

Zakelijke giften

€ 7.500,00

Opbrengst Benefietfeest 2008

€ 1.561,00

Kosten van de stichting

€ 130,45

Overgemaakt naar Nepal

€ 2.620,00
€ 10.558,50

Inkomsten minus de kosten

Uitgaven:

€ 2.750,45

€ 7.808,05

3.2. Overzicht 2009

Inkomsten:
Eenmalige particuliere giften

€ 4.569,11

Periodieke particuliere giften

€ 745,00

Zakelijke giften
Opbrengst Benefietfeest 2008
Opbrengst Ragweek

€ 50.000,00
€ 1.174,13
€ 16.259,51

Kosten van de stichting

€ 450,87

Overgemaakt naar Nepal

€ 9.049,43
€ 72.747,75

Inkomsten minus de kosten

Uitgaven:

€ 9.500,30

€ 63.247,45
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3.3. Algemene toelichting
Uit het overzicht blijkt dat de eerste drie posten bestaan uit giften. De overige twee
inkomstenposten zijn het benefietfeest en de Ragweek. Deze twee posten bestaan puur uit de
netto-opbrengsten, dit wil zeggen dat de gemaakte kosten al van het binnengehaalde bedrag af
zijn getrokken.
De stichting heeft niet veel kosten zoals dit al blijkt uit het overzicht. Deze kosten bestaan
voornamelijk uit nota’s die worden betaald aan de Kamer van Koophandel, de bank, internetsite,
visitekaartjes etc. Om de kinderen in Nepal te kunnen onderhouden wordt per kwartaal een
bedrag overgemaakt, deze bedragen vallen onder de post Overgemaakt naar Nepal.
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