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Voorplaat: Een door de aardbeving van april-mei 2015 verwoeste boerderij in
Ditar, Ghorka
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Hoofdstuk 1 Inleiding
In onderstaand beleidsplan 2016-2020 legt het bestuur van Stichting Newa het
actuele beleid vast. Dit beleidsplan geeft tevens een doorkijkje naar de jaren die
erop volgen.
Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 november 2015.
Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast, indien nodig.
Dit beleidsplan beschrijft de doelstellingen en de acties van Stichting Newa voor
de komende twee jaren 2016 - 2017.
Afgelopen jaar is er hard gewerkt om Stichting Newa weer een levendige stichting
te maken. Er zijn een aantal activiteiten geweest waardoor er een heel geslaagde
fondsenwerving is gerealiseerd. Het nieuwe bestuur heeft zijn nek uitgestoken en
de resultaten waren ernaar. Dit uit zich onder andere door het toekennen van de
ANBI-status voor Stichting Newa. Met terugwerkende kracht heeft de
belastingdienst Stichting Newaper 1 januari 2015 aangemerkt als goed doel.
Maar ook de fondsenwerving ging ver boven verwachting, helaas mede door de
gebeurtenissen in Nepal zelf.
De verschrikkelijke aardbeving die Nepal trof op 25 april 2015 heeft de activiteiten
van Stichting Newa in een stroomversnelling gebracht. De samenwerking met
andere stichtingen die Nepal ondersteunen, heeft hierdoor een extra impuls
gekregen.
We hebben een goede samenwerking opgebouwd met o.a. Nepal Samaj
Nederland, en we zijn gesprekken aangegaan met ICFON, die ook
landbouwprojecten in Nepal uitvoert en met Stichting Hatemalo, die met name
onderwijsprojecten in Nepal stimuleert.
De geplande acties, zoals de Nijmegen Vierdaagse Sponsorloop, zijn na de
aardbeving ook van toon veranderd, en veel intensiever geworden.
Omdat bij onze stichting veel landbouwkundige kennis aanwezig is, heeft Stichting
Newa direct na de aardbeving, in samenwerking met de Nepalese organisatie voor
biologische landbouw, LI-BIRD, een landbouw-noodplan voor de aardbeving
opgesteld en dit gedeeld met overkoepelende Nederlandse hulpverlenende
stichtingen, zodat op gebied van landbouw na de aardbeving de meest efficiënte
hulp gegeven kon worden. Hiervan is o.a. door Nepal Samaj Nederland en ICFON
dankbaar gebruik gemaakt.
De gevolgen van de aardbeving zullen nog vele jaren te voelen zijn in Nepal, en
voor de wederopbouw zal veel ondersteuning nodig zijn. Stichting Newa wil
hiervoor zijn kennis en kunde inzetten, en daarnaast waar mogelijk financiële
middelen genereren om de wederopbouw mogelijk te maken in gerichte situaties
en op strategische locaties, met name in zwaar getroffen gebieden die moeilijk
toegankelijk zijn, zoals afgelegen bergdorpen in het district Ghorka.
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Hoofdstuk 2, Strategie
2.1 Kernprincipes van de stichting
Statutaire doelstelling
De doelstelling van Stichting Newa is opgenomen in Artikel 2.1 van de statuten en
luidt als volgt:
•

De stichting heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van
minderbedeelde groepen van de bevolking in ontwikkelingslanden, in het
bijzonder in Nepal en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin des woords.

Bij het uitwerken van deze doelstelling naar de praktijk focust Stichting Newa zich
in eerste instantie op het verbeteren van de landbouw in de bergen van Nepal.
Door vrouwen de gelegenheid te geven landbouwstudies te volgen, en door gericht
projecten op te zetten ter verbetering van de landbouwmethoden en verbetering
van het uitgangsmateriaal in de landbouw in de bergen probeert Stichting Newa
haar steentje bij te dragen aan de voedselzekerheid in de dorpen in het
hooggebergte. Daar is hulp bij de wederopbouw in de bergstreken een eerste
vereiste. Daar zal je komende jaren veel aandacht voor zijn. De stichting wil de
leegloop van het platteland in West Nepal naar de steden tegengaan.
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit 2.2 van de statuten, en uit
de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de
winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting met de activiteiten behaalde
opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Zoals blijkt uit Artikel 14.3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten
worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of
van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

2.2 Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Ineke Kroes (Voorzitter)
Binod Tandukar (Secretaris/penningmeester)
Ruchama Bloemendaal (algemeen bestuurslid)
Minita Adhikari (algemeen bestuurslid)
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Hoofdstuk 3 Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van Stichting Newa
Stichting Newa bekommert zich om de zwakkeren in de Nepalese samenleving.
Hierbij zijn twee zaken die in het centrum van de belangstelling staan, te weten
voedselzekerheid en de positie van vrouwen.
Helaas heeft de aardbeving op 25 april en de grote naschok op 6 mei, ervoor
gezorgd dat er dringende noodzaak was voor een noodplan, wat in feite alle
aandacht opslokte. Hierdoor was er wat minder aandacht voor lopende projecten,
hoewel die wel door zijn gegaan.
3.1.1 Verrichte werkzaamheden in 2015
Met de aardbeving als hoofdonderwerpen in het achterhoofd verrichtte de stichting
de volgende werkzaamheden:
In 2015 verrichte werkzaamheden:
Het geplande bezoek aan Nepal door de voorzitter, in april 2015 aan Nepal, is in
eerste instantie vanwege privéomstandigheden, en later vanwege de aardbeving
tot nader order uitgesteld.
•

1e concrete project: Fondsenwerving voor het financieren van
landbouwonderwijs voor vrouwen uit
West Nepal.
Jayadevi, onze student uit Humla, West
Nepal, is begonnen met haar tweede jaar
van
de
hotelschool.
Omdat
de
hotelschool haar een beter uitganspositie
geeft op de arbeidsmarkt dan een
landbouwopleiding is hiervoor gekozen.
Gevolg is wel dat ze drie jaar studeert in
plaats van twee. Dus zal voor het laatste
jaar nog financiering gezocht moeten
worden. De kosten voor haar studie zijn
€ 1400, per jaar, waarvan Stichting Newa
per jaar € 1000, = heeft toegezegd. Per
jaar zal € 400, = vanuit Nepal, op een
andere manier worden bekostigd. Er is in
2015 in totaal € 1090, = binnengekomen Jayadevi in schooluniform
voor de studie van Jayadevi, en daarmee
zijn de kosten van het eerste jaar gedekt.
Vanuit de donaties algemeen is in 2015 de toezegging voor het tweede jaar
betaald. Voor het derde jaar zal nog financiering gezocht moeten worden.
De bedoeling blijft dat er meer vrouwen uit West Nepal de mogelijkheid
krijgen om zich op landbouwkundig gebied te bekwamen.
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•

2e concrete project: promotiefilm “Biofortified potatoes in the Himalayas.”
Het vervaardigen van een korte promotiefilm waarbij inzicht wordt gegeven
in de situatie van boeren in de Himalaya, en de manier waarop Stichting
Newa wil helpen de landbouwmethodes gericht op aardappelproductie te
verbeteren.
Vanwege de aardbeving is dit project doorgeschoven naar 2017. Het is nu
niet het juiste moment om te filmen in het kader van dit project. Dolakha,
waar
de
eerste
oorspronkelijke
filmopnamen waren gemaakt is zwaar
getroffen door de aardbeving. Daarom is
snel na de aardbeving als noodhulp geld
gestuurd naar de boeren uit het project,
voor
eerste
levensbehoeften.
Het
aardappelproject zelf heeft door de
aardbeving al met al geen vertraging
opgelopen, er is geoogst en er de
benodigde waarnemingen en selecties op
tijd gedaan. Door dit uitstel komt er
Uitdelen van de dekens tijdens een
ruimte vrij om intensiever te werken aan
van de workshops over selectie van
de wederopbouw in de getroffen
aardappels
gebieden. Dit heeft momenteel een veel
hogere prioriteit.

•

3e concrete project, noodhulp en wederopbouw
1. Na de aardbeving heeft Stichting Newa als eerste actie, direct in de
eerste paar dagen na de aardbeving, haar kennis en kunde ingezet
om samen met LI-BIRD, een Nepalese organisatie voor biologische
landbouw, een zeer gedetailleerd landbouw noodhulpprogramma op
te zetten, met een beschrijving van attributen die voor de getroffen
boeren noodzakelijk zijn om hun bedrijf te kunnen voeren, inclusief
een kostenraming en internetsites waar deze benodigdheden te
bestellen zijn. Stichting Newa heeft dit document zo veel mogelijk
gedeeld met Nederlandse hulporganisaties die in Nepal aan
landbouwprojecten werken. (o.a. met Nepal Samaj Nederland en
ICFON).
2. In het kader van de
problematiek rondom de
aardbeving heeft Stichting
Newa de reeds geplande
sponsorloop
tijdens
de
Nijmegen
vierdaagse
ingezet om een gedegen
financiële basis te krijgen
voor
noodhulp
en
wederopbouw. Er is een
brandbrief uitgegaan naar Groepsfoto van de vrouwen in Baktapur, die
alle bestaande contacten voedselhulp kregen
van

de

bestuursleden,
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waarbij actief om sponsoring voor Nepal gevraagd is. Dit heeft geleid
tot een zeer mooi sponsorbedrag van bijna € 7000,00. Hiervan is al
snel € 1700,00 uitgegeven aan directe noodhulp. Dit bestond uit de
volgende onderdelen:
o Voor een bedrag van € 500,00 zijn voor de zwaar getroffen boeren
van het aardappelproject in Dolakha, dekens aangeschaft en
uitgedeeld.
o Er is € 500,00 besteed aan
voedselhulp voor vrouwen
met jonge kinderen in het
zeer
zwaar
getroffen
Baktapur, die dakloos waren
geworden.
o Er is € 500,00 uitgegeven
voor noodhulp in Ditar,
Ghorka, het dorp waar ons
bestuurslid
Minita
haar
jeugd heeft doorgebracht.
In
dit
dorp
zijn
alle
Vrouwen in Ditar, Ghorka zitten op de resten
gebouwen
op
een
na van hun gemeenschapscentrum.
ingestort. Van dit geld is de
elektriciteit in het dorp hersteld.
o En verder is er € 200,00 uitgegeven aan schoolmaterialen voor een
ingestorte school in het zwaar getroffen Sankhu.
Het restant van de opbrengst is nog niet uitgegeven, omdat dit bestemd
gaat worden voor wederopbouw. Hiervoor zal vanuit Nepal eerst een
gedegen plan gevraagd worden, zodat het geld ook echt besteed wordt voor
structurele wederopbouw in de meest getroffen gebieden.

3.1.2 Toekomstige plannen voor 2016 en 2017:
Omdat de situatie in Nepal nog tamelijk instabiel is, is gekozen om voorlopig een
beleidsplan voor twee jaar op te stellen, in plaats van voor vier jaar.
In Nepal:
In april 2016 zullen de voorzitter en een bestuurslid (Minita) voor een kort bezoek
naar Nepal gaan om met eigen ogen de schade, en de start van de wederopbouw
te bezien. We zullen het dorp Ditar bezoeken, en daar bespreken hoe we het beste
kunnen werken aan wederopbouw. We streven ernaar om in de periode 2016-2017
in Ditar minimaal een aardbevingsbestendig gemeenschapsgebouw te realiseren,
samen met de dorpsbewoners.
Verder zal er wederom contact zijn tussen HDI en Stichting Newa. Een van de
doelen van dat bezoek is het leggen en verstevigen van contacten met
landbouwinstituten aldaar. HDI heeft goede contacten met een landbouwinstituut
voor biologische landbouw in Nepal (LI-BIRD). Ook hiermee zal door Stichting
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Newa contact gelegd worden, via al bestaande contacten, in verband met het
opzetten van gezamenlijke projecten.
Er zal door Stichting Newa gestreefd worden naar het creëren van een
ontwikkelingsfonds voor individuele meisjes/vrouwen uit West Nepal, (met name
uit het zeer arme Humla) voor ontwikkeling en studie. Afhankelijk van de
sponsormogelijkheden zal bepaald worden hoe groot dit fonds zal zijn.
De stichting zal in de komende jaren blijven onderzoeken in welke mate er
behoefte is aan het stimuleren van landbouwstudies voor vrouwen in Humla, en
zo proberen om de situatie van vrouwen beter in beeld te krijgen. Op basis van de
resultaten zal bepaald worden welke rol Stichting Newa gaat spelen in onderwijs
voor vrouwen in West Nepal.
Verder zullen de bestaande contacten met het Potato Research Center in Peru en
het CGIARR in India opgefrist worden, om in de toekomst gezamenlijk projecten
op te zetten ter verbetering van de methoden om aardappels te verbouwen en te
bewaren. (aardappel als “cash crop” en als voedselbron).
In oktober 2017 zal minimaal een van de bestuursleden van Stichting Newa een
bezoek brengen aan Nepal. Dan zal wederom Ditar de bestemming zijn, en zullen
de vorderingen van de wederopbouw besproken en gedeeld worden. Tijdens dit
bezoek zal ook het andere aardappelproefveld in Nepal, en het landbouwproefstation van LI-BIRD, in Jumla bezocht worden. In Jumla heeft de aardbeving
geen schade aangericht, en om die reden zal hier dan gefilmd gaan worden voor
de promotiefilm.
Indien mogelijk zal in oktober 2017 tevens een bezoek gebracht worden aan het
CGIARR in India, ter oriëntatie.
Door zowel bij de huidige en toekomstige projecten te focussen op zowel
landbouwmethoden (voedselzekerheid) als op het stimuleren van landbouwstudies
voor vrouwen, zorgt Stichting Newa voor de realisatie van de doelstellingen van
de stichting.
De aardbeving heeft gezorgd voor een aantal spontane tijdelijke vrijwilligers die
elk hun steentje bijdroegen. Daar zijn we zeer blij mee! Expliciet willen we hier
noemen mw. Liesbeth de Goede van De Goede Teksten die op zeer professionele
wijze de teksten voor de brandbrief opgesteld heeft. Hiervoor is Stichting Newa
haar zeer erkentelijk!
We zijn nog steeds op zoek naar meer structurele vrijwilligers. Er zal een profiel
voor vrijwilligers worden opgesteld en daarna zal contact gezocht worden met
vrijwilligerscentrales in Rhenen en omgeving, voor het werven van deze
vrijwilligers. Op basis van de respons zal bekeken worden welke sponsoracties er
mogelijk zijn voor projecten in Nepal.
In Nederland:
In Nederland zal Stichting Newa weer een sponsorloop organiseren rondom de
Nijmegen Vierdaagse.
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Getracht zal worden om een vastenproject op te zetten samen met de
Gedachteniskerk in Rhenen, voor de getroffen boeren in Ditar, Ghorka.
In het najaar 2016 zal Stichting Newa een informatie- en bedankavond organiseren
voor de sponsors.

3.2 Werving en beheer van gelden
Werving:
Stichting Newa had aan het begin van 2015 een saldo van € 334, =. Dat was een
mooi begin. Er waren in 2014 grootse plannen voor nieuwe projecten, maar de
verwoestende aardbeving in de bergen van Nepal heeft de focus verlegd naar
actieve sponsoring voor de wederopbouw, in plaats van het nu al weer opzetten
van nieuwe projecten. Door een zeer effectieve campagne voor en tijdens de
Nijmegen vierdaagse, is het fantastische bedrag opgehaald van € 7000,00.
Hierdoor kon de lening van de voorzitter ook afgelost worden. Voor het komend
jaar zal wederom een sponsorloop gehouden worden. Daarnaast zal gevraagd
worden om een vastenactie te houden in de Gedachteniskerk in Rhenen.
Nu er meer saldo is, wordt het hebben van een spaarrekening belangrijk. Deze zal
op korte termijn geopend worden.
De opzet is en blijft om geld te gaan werven via presentaties, sponsoracties,
crowdfunding, subsidies en overige fondsen. Er zal contact gezocht worden met
meer professionele instanties, zoals PIF-world voor fondswerving en campagne
voeren, om te bezien of hun werkwijze lonend is voor Stichting Newa.
De eerste presentatie na de herstart van Stichting Newa, op 9 juli 2014, heeft €
1100,00 aan toezeggingen opgeleverd. Dit geld is inmiddels voor het overgrote
deel ontvangen. In 2016 zullen met zekerheid meer presentaties volgen. Er is in
2014 een promotiefilm gemaakt over de behoefte aan verbeterde aardappels in
Nepal. Deze film zal helpen bij het geven van deze presentaties.
De Stichting zal in 2016 wederom meelopen in de Nijmegen Vierdaagse en hiervoor
sponsors zoeken. Doel is om minimaal € 3000,00 aan fondsen te werven voor de
wederopbouw, met name in Ditar, Ghorka, wat extreem zwaar getroffen is.
Er zal alsnog een fondsenwervingsplan (w.o. een communicatieplan) worden
opgesteld, mede aan de hand van de resultaten van de werving van vrijwilligers.
Hierbij zullen we de steun zoeken van professionele instanties zoals PIF-world.
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Beheer:
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats onder toezicht van de
penningmeester. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Kosten die
gemaakt worden voor het verwerven van gelden zullen nooit meer bedragen dan
een vergoeding van gemaakte onkosten en een eventuele vergoeding voor
deskundigheidsbevordering en/of verzekering.

3.3 Vermogen van Stichting Newa
Stichting Newa heeft momenteel nog geen vermogen, maar zal in de toekomst
niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijze nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van Stichting
Newa.

3.4 Bestedingsbeleid
Stichting Newa besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de
volgende projecten:
1 Hulp bij wederopbouw, met name in de boerendorpjes in Ghorka, zoals Ditar.
2 Onderwijsprojecten in het kader van landbouw, voor vrouwen uit West Nepal
(Humla)
3 Het verbeteren van de communicatiemogelijkheden en daarmee de het slagen
van de fondsenwerving (via website, promo en folder)
4 Het opzetten van een project ter verbetering van de kwaliteit van aardappels in
de bergen van Nepal.

3.5 Beschikken over vermogen van Stichting Newa
Op grond van artikel 6.8 t/m 6.12 van de statuten van Stichting Newa en haar
feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende
zeggenschap binnen Stichting Newa. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon
beschikken over het vermogen van stichting Newa als ware het eigen vermogen.
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4 Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.5 van de
statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen
beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen
personeel in dienst.
4.2 Beschrijving van de administratieve organisatie
De administratie van Stichting Newa wordt gevoerd door de penningmeester, dhr
Binod Tandukar. De jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester en
wordt vastgesteld door het bestuur.
4.3 Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op de
website van de stichting (www.stichtingnewa.org)
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Bijlage 1:

Gegevens boekjaar 2015, ter publicatie op de website
Contactgegevens:
Stichting Newa
Valleiweg 51
3911DB Rhenen
Tel 0317 620665
info@stichtingnewa.org
RSIN: 811709371
bankrekening: NL24 TRIO 0197 9722 41

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het verbeteren van de leefomstandigheden van
minderbedeelde groepen van de bevolking in ontwikkelingslanden, in het bijzonder
in Nepal en voorts al datgene wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling:
Ineke Kroes (Voorzitter)
Binod Tandukar (Secretaris/penningmeester)
Ruchama Bloemendaal (bestuurslid)
Minita Adhikari (bestuurslid)

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden
vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Newa heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag:
De activiteiten van Stichting Newa bestaan uit:
Geven van presentaties en lezingen in Nederland.
Het organiseren van een sponsorloop
Het organiseren van een sponsoravond
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Opzetten van aan de landbouw gerelateerde projecten in Nepal
Opzetten van aan onderwijs gerelateerde projecten in Nepal

Verkorte staat van baten en lasten over 2014; incl. voorgenomen
bestedingen

Ontvangen donaties

€

8758,00

Baten

€

8758,00

Beheerkosten

€

nihil

Fondsenwervingskosten

€

nihil

Doeluitgaven

€

2988,00

Resultaat

€

5770,00

De daadwerkelijke bestedingen van 2015 in Nepal bedragen € 2680, =, Waarvan
€ 980,00 voor het project Jayadevi, € 500, = voor noodhulp in Dolakha, €500, =
voor noodhulp in Ditar, Ghorka, € 500, = voor noodhulp voor vrouwen in Baktapur,
en € 200, = voor leermiddelen voor een verwoerste school in Sanku. In Nesderland
is € 308, = uitgegeven voor onderhoud van de website.

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2016 ongeveer € 6000, = bedragen,
waarvan € 1000, = voor de studie van Jayadevi, en € 5000, = als aanbetaling voor
de herbouw van een gemeenschapsgebouw in het zwaar getroffen boerendorp
Ditar, Ghorka.
Verkort beleidsplan van Stichting Newa:
Het beleid van Stichting Newa is gericht op het verwezenlijken van haar
doelstellingen, in het bijzonder door het opzetten van onderwijsprojecten voor
vrouwen en meisjes uit West Nepal, en het opzetten van projecten gericht op het
verbeteren van de landbouwmethoden en voedselzekerheid in de bergen van
Nepal.
Stichting Newa heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet
worden besteed conform de doelstelling. Stichting Newa werft gelden door het
geven van presentaties en lezingen, en verder door sponsoracties zoals het
meelopen met de Nijmegen Vierdaagse.
Voor het beloningsbeleid van Stichting Newa, zie het uitgebreide beleidsplan.
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Onkosten gemaakt in het kader van in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie worden vergoed, maar niet bovenmatig. De administratie van
Stichting Newa wordt gevoerd door de penningmeester. De inkomsten en het
vermogen worden beheerd door de penningmeester.
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