Jaarverslag 2015

Voorwoord
2015 Is het jaar dat we zijn begonnen met hulpverlening in Nepal.
Op 18 april hebben Diana Dorrestijn, Marijke Ingenbleek en Helena van Harten op verzoek van
Rudra Tamang samen met hem een gratis medische hulpdag georganiseerd in zijn geboortedorp
Jhangajhiti; een klein Tamang dorp onder de rook van Kathmandu.
Op die dag hebben we met 13 artsen en tandartsen van People's General College and Dental
Hospital en vrijwilligers uit Nederland en Nepal, 200 mensen gratis medische hulp en voorlichting
gegeven en toiletartikelen uitgedeeld.
Precies een week later, op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving waarop
op slag alles veranderde in Nepal. Op 12 mei 2015 volgde nog een zware beving.
Bijna 9000 mensen kwamen om het leven en bijna 1 miljoen huizen stortten in.
Ook in het dorp Jhangajhiti stortten 79 van de 80 huizen en de school in.
Tijdens de eerste beving verloor Rudra Tamang, onze vriend, inspirator en initiatiefnemer van
Rumahedi, zijn leven. Omdat Helena van Harten nog in Nepal was hebben we direct van de
binnenstromende donaties noodhulp aan het dorp kunnen geven.
Er zijn medicijnen, rijst, zeilen en materialen voor nood onderkomens gekocht en door Rudra zijn
broer, Madav Tamang, naar het dorp gebracht.

Officiële stichting
In mei 2015 besloten Diana Dorrestijn en Helena van Harten een officiële stichting op te richten.
Marijke Ingenbleek had al aangegeven niet in het bestuur van de stichting te willen en te stoppen
met haar werk voor Rumahedi.
Er werden andere Nepal reizigers en vrienden van Rudra bereid gevonden zitting te nemen in het
bestuur. We hadden met de eerste medische hulpactie de naam Rumahedi, de voorletters van onze
namen, gebruikt. Inmiddels waren er in de Trouw en Het Friesch Dagblad artikelen verschenen over
Rumahedi en omdat velen deze naam inmiddels kenden, besloten we onder Rumahedi verder te
gaan.
Op 24 juni 2015 is stichting Rumahedi Foundation Nepal opgericht. Een Notaris uit Almere heeft dit
belangeloos voor ons geregeld. We staan ingeschreven bij de kamer van koophandel onder
dossiernummer: 63583658.

Bestuur
De functies binnen het bestuur van Rumahedi Foundation Nepal zijn:
Helena van Harten, voorzitter
Diana Dorrestijn, secretaris
Floor van Leuken, penningmeester
Arno van de Sande, algemeen lid
Hans Zoeter, algemeen lid
Het bestuur is in 2015 vijf keer formeel bijeen geweest waarin formeel uitgebreid met elkaar
overlegd is. De stichting kreeg meer officiële uitstraling en professionaliseerde de bestuursfuncties.
Er zijn twee nieuwsbrieven uitgebracht waarin we onze donateurs hebben geïnformeerd over de
ontwikkelingen in Nepal, over projecten en bestuurszaken.
Op onze facebook pagina werden met regelmaat artikelen en foto's over alle ontwikkelingen
geplaatst.

Donaties
Grote en kleine donaties kwamen binnen doordat vrienden, bekenden en onbekenden acties
onder familieleden, vrienden, buren en collega’s hebben gehouden.
We hebben opbrengsten van rommelmarkten, workshops , giften van huwelijks- en
verjaardagsfeestjes, winstdeling, collectes en giften van instanties en bedrijven mogen ontvangen.
Kinderen hebben knuffels ingezameld, tekeningen gemaakt en spaarpotjes omgekeerd.
Ook zijn door verschillende mensen sponsoracties georganiseerd.
Bestuursleden van Rumahedi hebben op beurzen en markten gestaan om de situatie in Nepal onder
de aandacht te brengen, donaties binnen te halen en naamsbekendheid te verwerven.
Wij zijn alle mensen die gedoneerd en/of zich ingezet hebben voor Rumahedi en Nepal een warm
hart toedragen, ontzettend dankbaar.

Projecten
In oktober 2015 zijn Diana Dorrestijn en Helena van Harten terug gegaan naar Nepal met als doel
opnieuw een medische hulpdag te organiseren en de aardbeving slachtoffers te helpen bij de
wederopbouw.
Helaas konden de plannen niet uitgevoerd worden doordat er in Nepal een ingewikkelde politieke
situatie was ontstaan. Door de invoering van de nieuwe grondwet brak er onrust uit in het land en
met buurland India en werd vanaf september 2015 als protest de grens met India geblokkeerd.
Door deze blokkades konden geen brandstof, goederen, medicijnen en materialen Nepal ingevoerd
worden met alle gevolgen van dien. Hulpverlening en wederopbouw liepen grote vertragingen op.
Het was ook voor ons onmogelijk de projecten die we voor ogen hadden uit te voeren.
De dokters konden niet naar het dorp konden door het brandstof probleem.
Bouwmaterialen waren niet of nauwelijks te koop of te duur om aan te schaffen.
De geplande en toekomstige projecten werden om die reden, met instemming van het bestuur en in
goed overleg met Madav Tamang, onze projectleider in Nepal, doorgeschoven naar 2016.

Helena van Harten,
voorzitter

bijlage: Financieel jaarverslag 2015

Financieel Jaarverslag 2015 Rumahedi Foundation Nepal
Voordat Stichting Rumahedi Foundation Nepal op 24 juni 2015 officieel werd ingeschreven, waren
er al donaties op een privé rekening gedaan voor de medische dag van 18 april 2015.
Het restant van deze donaties is op 8 juli 2015 op de zakelijke rekening van Rumahedi Foundation
Nepal gestort . AD: 1450 Euro
Van donaties voor hulp aan Nepal die direct na de aardbeving van25 april 2015 op diezelfde privé
rekening gedaan waren is AD 1000 euro aan noodhulp uitgegeven en het resterende bedrag op 8
juli 2015 doorgestort op de zakelijke rekening. AD: 22658,93 Euro
De privé rekening is daarna opgeheven en de papieren afschriften zijn bewaard.
In oktober 2015 is in Nepal een bankrekening geopend waar een deel van het donatiegeld op
gestort is. Het projectgeld kan, na toestemming van de bestuursleden, van de rekening in Nepal af
gehaald worden door de enige gemachtigde, onze projectleider en coördinator in Nepal, Madav
Tamang. Op deze wijze kan hij de projecten uitvoeren zonder dat er bestuursleden uit Nederland
aanwezig hoeven te zijn. Ervaren hulporganisaties in Nepal ondersteunen Madav Tamang bij de
projecten.
De donaties die gedaan zijn op persoonlijke titel voor de familie van Rudra Tamang zijn voor de
familie in reservering gehouden voor de herbouw in 2016.
De overige donaties die zijn gedaan op naam of project worden in reservering gehouden totdat het
project waarvoor gedoneerd is van start gaat in 2016.
Door de moeilijke omstandigheden in Nepal, als gevolg van de aardbeving en grensblokkades, zijn
geplande projecten, met instemming van het bestuur en in overleg met projectleider Madav
Tamang doorgeschoven naar 2016.
Alle bestuursleden van Stichting Rumahedi Foundation Nepal zien af van declaratie van de door hun
gemaakte kosten die hun uitvoerende functie met zich mee brengt.

Balans per 31-12-2015
Jaar 2015

Inkomsten in euro`s

Donaties en giften

22.857,80

ING bank Ned.

8,789,99

Bank in Nepal

Rentebijschrijving
Reservering voor website 2016 en
2017
Totaal inkomsten
Directe noodhulp na aardbeving
Pin en bankkosten
Website
Presentjes vrijwilligers in Nepal
Totaal uitgaven

Uitgaven in euro`s

15,84
200,00

31.863,63
1000,00
53,25
100,00
63,50
1216,75

