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Kernprincipes en uitgangspunten
Het algemene doel van de Stichting is het ondersteunen van plaatselijke initiatieven ter verbetering
van de algemene levensomstandigheden van de bevolking van een gemeenschap in Nepal.
Het uitgangspunt hierbij is dat deze gemeenschap zal kunnen dienen als voorbeeld en steun voor
andere gemeenschappen.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Bij liquidatie wordt het liquidatiesaldo uitgekeerd aan een rechtspersoon met een soortgelijk doel.
Visie en missie
De Stichting wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de
bevolking in Nepal.
Wij doen dit met name door het ondersteunen van plaatselijke ideeën en plannen die hierop gericht
zijn. We adviseren waar nodig is en begeleiden de projecten zelf.
Zodoende zijn we rechtstreeks betrokken en houden we toezicht op de uitvoering.
De visie van Rumahedi Foundation Nepal is samengevat in de slogan: ‘Support local ideas’
De projecten die door ons ondersteunt worden moeten:
- ten goede komen aan een gemeenschap en/of
- als voorbeeld dienen voor een gemeenschap
Met gemeenschap wordt hier de plaatselijke bevolking in ruimere zin bedoeld.
Korte termijn activiteiten
Medische hulpdag in mei 2019, daar waar de hulpverlening het meest noodzakelijk is,
onderzoek voorafgaand wordt verzorgd door de Lions Club of Nepal Highlight, onze partner in Nepal.
Preventie en voorlichting over gezondheidsbevordering en persoonlijke hygiëne
Uitdelen van een maandelijkse wasbare hygiëne kit aan alle vrouwelijke inwoners van 1 bepaald
dorp. De voorlichting en nazorg wordt verzorgd door leden van de Lions Club.
Het continueren van de contacten / hulp met de ashram in Gongabu
Health post voorzien van de benodigde aangevraagde materiaal t.b.v. het vroegtijdig opsporen van
TBC
Lange termijn activiteiten tot 2021 - 2022
Bijstellen en uitvoeren van de korte termijn activiteiten met voortschrijdend inzicht
Materialen voor een dagopvang in Bakthapur, waarin kinderen met een geestelijke beperking
worden opgevangen, denkend aan o.a. aangepaste meubelen, muziek instrumenten
Bouwen van een aardbeving bestendig gebouw met als functie een dagopvang voor 150 ouderen,
tevens heeft het gebouw een functie voor alle villagers bij festiviteiten
Tenminste één keer per twee jaar een terugkerende medische hulpdag, in verschillende gebieden
Medische hulp dag in de breedste zin van het woord
Tenminste een keer per jaar een terugkerende voorlichting over persoonlijke hygiëne
Verschaffen van materialen in de vorm van een hygiëne kit
Het ontwikkelen van een hulpprogramma voor ouderen zonder familie in afgelegen gebieden in
Nepal en Kathmandu
Medische hulppost en school voorzien van een watertank en tappunten
Verslagen en foto's van gerealiseerde projecten zijn en worden gepubliceerd in Nieuwsbrieven,

op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/rumahedinepal en op de website
van Stichting Rumahedi Foundation Nepal: https://www.rumahedi.org
Vermogen en fondsverwerving
Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en is niet bevoegd tot het aangaan van leningen.
Het vermogen staat op een separate vermogensspaarrekening en het geld wordt besteed aan
projecten overeenkomstig de doelstelling en met goedkeuring van het Algemeen Bestuur.
De penningmeester houdt een administratie bij en zal jaarlijks het jaarverslag met onder meer de
balans, de staat van baten en lasten en een toelichting op beide, het totaal van de bestedingen aan
doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten en het totaal van de bestedingen aan
doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten op de website van de Stichting
publiceren.
Het jaarverslag van de activiteiten van de Stichting worden eveneens gepubliceerd op de website.
Om het doel van de Stichting te bereiken en financiële ondersteuning te kunnen blijven bieden, heeft
de Stichting financiële middelen weten te werven en zal dit in de toekomst blijven doen.
Derden hebben voor de Stichting activiteiten georganiseerd, zoals sponsorlopen, het organiseren van
feesten en speciale acties waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de Stichting.
Zij zullen dit naar verwachting blijven doen.
Het bestuur en vrijwilligers zullen met gerichte wervingsacties via o.a. sociale media, beurzen en het
verspreiden van folders, financiële middelen werven. Tevens wordt de website uitgebreid, zodat
donateurs gericht kunnen doneren op speciale projecten.
Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en zien af van vergoeding van
gemaakte kosten die hun functie met zich mee brengt.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
- Arno van de Sande, voorzitter
- Diana Dorrestijn, secretaris
- Bas Meijer, penningmeester
- Sylvia Veneziano, lid
Bestuur ondersteuner en webmaster- Christel Foncke

