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Inleiding 

Stichting Diyo Nepal is opgericht in 2007 ter ondersteuning van de veldwerkers in het district 
Dhading, in het  Himalaya-gebergte van Nepal.  Het echtpaar Ilse en Shiva Sapkota vormt de 
kern van een aantal veldwerkers; zij coördineren de verschillende ontwikkelingsprojecten. 
Ilse is Nederlandse, afkomstig uit Zuidwolde, en Shiva is Nepalees, geboren en getogen in het 
werkgebied Dhading. De focus van het werk van Diyo Nepal ligt op: 

- vergroten van toegang tot scholing en educatie  
- verbeteren van de leefomstandigheden 
- versterken van de zelfredzaamheid. 

De projecten, gericht op deze drie doelen, kenmerken zich door duurzaamheid: makkelijk 
herhaalbaar, gebruik van lokale hulpbronnen, respect voor cultuur en milieu in het 
werkgebied. De kracht van Diyo Nepal ligt in de lokale betrokkenheid van de veldwerkers, 
met hart voor hun landgenoten.  

Giften komen geheel ten goede aan de projecten van en voor de lokale bevolking. De 
veldwerkers ontvangen een onkostenvergoeding (reis- en verblijfskosten). Bestuurders en 
vrijwilligers in Nederland werken Pro Deo. 

Educatie  
Educatie is de rode draad in het werk van Dyo Nepal. Oprichtster Ilse Sapkota-Bennink  geeft 
als  pedagoge en leerkracht sturing aan tal van initiatieven op het gebied van scholing en 
educatie.  Ze draagt bij aan de opleiding en bijscholing van leerkrachten en adviseert scholen 
in het lesprogramma. In het werkgebied is nog veel analfabetisme, mede vanwege de 
schoolkosten. Met dank aan onze donateurs kan Diyo Nepal op dit moment circa 60 
kinderen naar school laten gaan en ondersteunen de veldwerkers hun ouders in de 
opvoeding.  
 
Leefomstandigheden 
De leefomstandigheden in het bergachtige gebied zijn vaak slecht: gebrekkige hygiëne, 
eenzijdige voeding, gebrek aan (drink)water, onvoldoende kleding. 
Om in de eerste nood te voorzien helpen we de bevolking met het aanleggen van 
drinkwatervoorzieningen en biogasinstallaties (voor zowel betere brandstof als meststof). 
 
Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid vergroten en talenten ontplooien werkt duurzaam. Diyo Nepal richt zich 
daarbij vooral op vrouwen, zij vormen de spil in de Nepalese samenleving. We geven hen 
middelen om in hun eigen onderhoud te blijven voorzien: zoals een geit of zaaizaad.   
Een tiental vrouwen biedt onderdak aan toeristen, nadat Dyo Nepal hen heeft geholpen met 
de benodigde sanitaire voorzieningen in hun huis. Met dit homestay-project (bed en 
breakfast) maken reizigers kennis met de lokale cultuur en leefwijze en verdienen de 
gastgezinnen een aanvulling op hun inkomen.  
 

 
 

http://www.diyonepal.nl/nl/educatie
http://www.diyonepal.nl/nl/zelfredzaamheid
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Verslag van activiteiten en resultaten in 2014 
 

Start vrouwenworkshops  

Met hulp van een cursusleidster uit Taiwan en vrijwilligers uit Nederland zijn voor het eerst 

workshops voor vrouwen gehouden. Er is bewust gekozen voor een onderwerp waarop in 

Nepal een taboe rust: menstruatie. In februari 2014 spraken twee groepen van ongeveer  

35 vrouwen uit Dhading met elkaar over de oorzaak en ongemakken van menstruatie, 

waardoor het taboe werd doorbroken. De deelnemers hebben deze vorm van ervaringen 

delen als ontroerend, respectvol en ontspannen ervaren. 

Het grote succes heeft geleid tot het opnieuw aanbieden van workshops in 2015 waarbij de 

community houses een centrale rol zullen spelen. 

 

Healthcamp 

In 2014 is opnieuw een medische check-up georganiseerd in Dhading, ditmaal met de focus 

op kinderen. Twee stagiaires bezochten naast de basisschool in Dhading enkele tientallen 

gezinnen en hebben van circa 100 kinderen de gezondheid vastgesteld. Opvallende uitkomst 

was de gebrekkige staat van het gebit bij veel deelnemers. In 2015 hopen we extra 

tandheelkundige hulp te kunnen aanbieden. 

 

Basisonderwijs 

De sponsoring van circa zestig schoolkinderen is gegarandeerd door een trouwe groep 

sponsoren, waarbij er zelfs financieel ruimte gevonden kon worden versterking van de 

deskundigheid van onderwijzend personeel. 

In 2014 konden we ook vier 4 dove kinderen verzekeren van onderwijs en daaruit vloeit 

voort dat we in 2015 de contacten met de dovenschool in Dhading versterken. 

 

Biogasinstallaties 

Een stagiair van de Technische Hogeschool Antwerpen heeft in het kader van zijn studie 

biochemie een belangrijke bijdrage geleverd aan het installeren van twee biogasinstallaties 

ter waarde van 700 euro. In 2015 zal er opnieuw een stagiair van deze opleiding komen om 

nog eens twee installaties aan te leggen. 

 

WakaWaka lampen 
De WakaWaka lamp is de meest efficiënte solarlamp ter wereld. Eén dag opladen in de zon geeft  80 

uur  fel, veilig en duurzaam licht.  De aanvoer en introductie van de lampen verliep helaas 

trager dan verwacht, enerzijds door een kink in de kabel bij de verzending, anderzijds door 

de benodigde gewenning aan dit nieuwe gebruiksvoorwerp. 

In 2014 zijn in totaal  70 lampen ter waarde van 20 euro aan vrouwen beschikbaar gesteld. 

Die verlichten er hun huizen mee. Schoolkinderen kunnen, na de noodzakelijk hulp op het 

land, in de avond alsnog hun huiswerk maken.  
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Geitenproject 

Het traditionele geitenproject (een gezin krijgt een drachtige geit en geeft een jong ter 

schenking aan een ander gezin) heeft enige tijd stilgelegen, maar is in 2014 weer opgestart. 

Tien vrouwen hebben het afgelopen jaar een geit van de stichting ontvangen ter waarde van 

70 euro per stuk. 

 

Extra veldwerker 

Het bestuur constateerde al geruime tijd dat de vele aandachtsvelden voor onze veldwerkers 

en de steeds weer terugkerende incidentele aandachtspunten om assistentie vroegen. 

In 2014 is Ram Prasad, een gerespecteerd inwoner van Dhading, bereid gevonden om Shiva 
als veldwerker te ondersteunen. Hij coördineert inmiddels de aanleg van biogasinstallaties 
en het geitenproject, naast het vele verkennende overleg met dorpsoudsten. Om zijn werk 
te vergemakkelijken zal in 2015 in Dhading Besi een Office voor hem worden afgehuurd voor 
opslag en om mensen te ontvangen. 
 

Ontmoetingsdagen veldwerkers in Nederland 

In Nederland is een grote groep mensen betrokkenheid bij het werk van Shiva en Ilse en de 

stichting. Dat bleek uit de grote belangstelling tijdens twee ontmoetingsdagen in december. 

Circa 120 mensen, uit alle delen van Nederland en zelfs daarbuiten, lieten zich infomeren   

over de projecten en zorgen voor een aanstekelijk enthousiasme. 

 

Markten en presentaties 

De eerste maanden van het jaar is het altijd rustig, maar in het voorjaar stromen er weer tal 

van aanvragen binnen voor een Diyo-stand op markten. Die worden getrouw verzorgd door 

onze coördinatrice Gré Dekker. Daarnaast verzorgen we presentaties op scholen of bij 

verenigingen. Met een klein maar enthousiast bestuur is dit nog net in te vullen. In 2015 

gaan we op zoek naar versterking. 

 

Opbrengsten uit boekenverkoop 

In 2014 kreeg de stichting een geweldige versterking van de inkomsten door de verkoop van 

tweedehands boeken, georganiseerd door Aaldert Kikkert. Hij verzamelt vooral populair 

wetenschappelijke literatuur en biedt dit aan via Bol.com. De opbrengst komt geheel ten 

goede aan de stichting. In 2015 worden inkomsten uit boekenverkoop uitgebreid door een 

samenwerkingsverband met de boekensite YouBeDo. Van elk verkocht boek ontvangt Diyo 

Nepal een deel van de verkoopprijs! 
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Bestuur en werkgroepen 

Het bestuur vergaderde 5 maal om tal van zaken op elkaar af te stemmen, de sponsoring op 

peil te houden en back-up te kunnen blijven voor onze veldwerkers. 

Waar Wilna Bennink het secretariaat al lange tijd ‘tijdelijk’had overgenomen vonden we in 

Hilde Makkinga een enthousiaste en betrokken opvolgster. 

Zij heeft er hard aangetrokken om de database van de stichting bij te werken, zodat we 

beter inzicht hebben in vrijwillige krachten, donateurs en belangstellenden. 

Wilna blijft betrokken bij de stichting als adviseur van het bestuur. 

We moesten afscheid nemen van Anne-Marije, die de website up to date hield. Haar taak is 

overgenomen door Steven Berendsen. Hij vormt samen met Hilde en Marloes (stagiaire Pure  

Nepal) de werkgroep PR. 

 

2014 was een jaar waarin veel werk is verzet en intussen ook tal van plannen zijn uitgedacht 

voor versterking van de doelstellingen. Dank aan allen die de stichting in alle getrouwheid of 

voor het eerst, maar hoe dan ook van harte, steunden. 

Het hiernavolgend financieel verslag geeft u inzicht in de werving en besteding van de 

gelden. Wij blijven op uw steun vertrouwen, want alleen dan vindt dit werk voortgang. 

 

Namaste, namens het bestuur 

Martien Uittenbosch, voorzitter 

 

April 2015 



 Jaarverslag 2014  www.diyonepal.nl 

6 
 

 

 

Financiële verantwoording 

De belangrijkste inkomstenbronnen van Stichting Diyo Nepal zijn giften,  de donateurs, 
inkomsten uit boekenverkoop en de verkopen op markten.  
 

Overzichten van opbrengsten en kosten 2014 
   Verkopen 

   
1804 

  Statiegeldbonnen Plus Supermarkt 
 

913 
  Inzameling scholen/kerken 

  
6405 

  Giften 
    

13673 
  Verkoopopbrengst boeken 

  
3136 

  Vaste (maandelijkse) bijdragen 
 

16131 
  Ontvangen rente spaarrekening 

 
88 

  

       

42150 
Specificatie van de kosten 

     Waterproject Dambaru Danda (Dhading gebied) 
 

500 
  Geitenproject  

   
710 

  Menstruatieproject  
   

1413 
  Biogasinstallaties  

   
1200 

  Health check kinderen Dhading 
 

280 
  Scholing (inclusief kosten voor een leraar) 

 
17232 

  Kosten inzet extra ondersteuning veldwerkers 
 

1965 
  Inkoop artikelen 

   
740 

  Kosten ziekenhuis opnamen 
  

650 
  Accountantskosten in Nepal 

  
250 

  

       

24940 
Abonnementen  

   
209 

  Reis en verblijfkosten veldwerkers 
 

2400 
  Financiele ondersteuning gezinnen (Durga + Bipana + mnd kosten ) 1164 
  Nota 72 Wakawaka (lamp op zonne energie) 

 
1529 

  Bankkosten  
   

223 
  Projectbegeleiding Dhading 

  
2400 

  Kosten vliegtickets Veldwerkers + kinderen 
 

3015 
  Laptop veldwerkers en foto toestel hulp veldwerker 644 
  Publiciteit 

   
245 

  Portokosten 
   

530 
  Reiskosten vergoeding vrijwilligers 

 
26 

  Bijdrage 2014 voor opvang Amigo in kindertehuis 
 

720 
  

Totaal kosten 
    

13105 
 Creditnota kosten 2013 voor 72 Wakawaka (Lamp op zonne energie) 

 
1352- 

 

       

11753 

Meer inkomsten dan uitgaven  
   

5457 
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        Saldo 01-01 r/c  
  

2609 
  

  
sp rek 

  
6000 

  

  
r/c Nepal 

  
594 

  

       

9203 

        Saldo 31-12 r/c I 
  

897 
  

  
r/c II 

  
35 

  

  
sp rek 

  
12541 

  

       

13473 

        Saldo 31-12 r/c Nepal 
  

1187 
  

        
Saldo 31-12 

     

14660 

        
Toename van het saldo 

    

5457 

        

         


