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Voorwoord
“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden.”
(1Thessalonicenzen 5:17)
Terugkijkend op 2017 is er veel reden tot dankbaarheid! Ook in 2017 is het werk van OHP
doorgegaan en zijn er veel kwetsbare kinderen, jonge vrouwen en ouderen geholpen.
Dankbaar zijn we voor het werk van de Nepalese directie van OHP en de medewerkers die zo
loyaal en volhardend zijn in het omzien naar de allerarmsten in Nepal. Dankbaar ook voor
een trouwe, loyale groep donateurs, waar we steeds een beroep op kunnen doen. Bovenal
zijn we dankbaar voor de zegen van onze hemelse Vader op het werk in Nepal. Een jaar
waarin we iets van zijn grote liefde voor mensen konden laten zien.
Wat is het nodig om die liefde te laten zien! De problemen in Nepal zijn nog altijd groot. OHP
Nepal doet haar werk in een omgeving waarin het christelijk geloof toch vaak een steen des
aanstoots is. Ook economisch is er weinig vooruitgang. Ronduit schrijnend is de situatie
waarin de vrouwen er vaak alleen voor staan, terwijl de mannen veelal in het buitenland
werken, onder andere om ‘onze’ stadions te bouwen in Qatar voor het
wereldkampioenschap voetbal.
In 2017 werd Nepal weer getroffen door een natuurramp. Een grote overstroming maakte
heel wat mensen dakloos en velen verloren hun bezittingen.
Dankbaar zijn we met een mooie bijdrage van onze donateurs waardoor we een aantal
families konden helpen.
In dit jaarverslag kunt u de details van het werk in 2017 lezen.
Maar in dit voorwoord wil ik ook vooral vooruitkijken en nieuwe uitdagingen voor 2018 met
u delen.
OHP Nepal is erg afhankelijk van de Nepalese directie en medewerkers. Niet alleen zijn we
afhankelijk van hun gezondheid en energie, maar ook van hun netwerk in Nepal. In de
komende jaren zullen we investeren in toerusting van lokale medewerkers zodat het werk
nog breder gedragen kan worden.
Inhoudelijk wordt er hard gewerkt om het gedachtengoed van OHP verder in te bedden in de
lokale kerken. Uiteindelijk hopen wij dat zij op lange termijn zelf kunnen zorgen voor de
kwetsbaren in de eigen kerk en samenleving. Dit is een traject van lange adem, dat
realiseren we ons goed, maar we willen hier wel op inzetten.
Ik wil u danken voor uw steun in 2017 en reken op u in 2018!
Coert Kleijwegt
Voorzitter OHP Nederland
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1. Stichting OHP
Het werk van OHP is begonnen in 2001. In 2006 is de Stichting OHP Nederland (hierna OHP)
opgericht. OHP ondersteunt het werk van OHP Nepal door middel van fondsenwerving en
advisering.
Met deze fondsen heeft OHP Nepal in het afgelopen jaar op de volgende manieren hulp
geboden:
• aan het Sunshine kinderhuis, een liefdevol thuis in Pokhara voor kwetsbare
kinderen;
• voor ‘Sponsor een schoolkind’ (SCP), via dit project gaan kinderen naar school
doordat schoolgeld, schoolboeken, schoolkleding en andere schoolbenodigdheden
bekostigd worden;
• door het geven van vaktraining aan jonge mensen, met name naailessen aan
vrouwen;
• door het verschaffen van financiële en materiële hulp aan ouderen en
gehandicapten die niet in staat zijn in hun eigen onderhoud te voorzien.

2. Werkwijze Nepal/Nederland
De stichting OHP ondersteunt de organisatie OHP Nepal.
OHP Nepal is een autonome organisatie met een eigen beleid en procedures. Het beleid van
OHP Nepal wordt vastgesteld door het bestuur en uitgevoerd door de staf van OHP Nepal.
OHP Nepal werkt via diaconieën van lokale Nepalese kerken waardoor gewaarborgd is dat
de hulp ook daadwerkelijk terecht komt waar het nodig is. OHP steunt OHP Nepal door
middel van fondsen en advies.
De contacten tussen Nepal en Nederland lopen via de directeur van OHP Nepal en
bestuur/vrijwilligers van OHP.
Het Nepalees bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het werk van OHP Nepal. De
Nepalese directie is verantwoording verschuldigd aan hun bestuur.
OHP Nepal is bij de Nepalese overheid geregistreerd als zelfstandige non-gouvernementele
organisatie (NGO). Eind 2017 waren er 6 fulltime en 4 parttime c.q. vrijwilligers stafleden en
verbonden aan OHP Nepal.

3. Werkgebied
OHP Nepal biedt hulp in Pokhara
(district Kaski), in Butwal (district
Rupendehi), Rajahar (district
Nawalparasi) en in het district
Chitwan. Deze drie districten zijn
oranje aangegeven op de kaart.
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4. Bestuur en vrijwilligers OHP
4.1 Bestuur OHP
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het werk van OHP.
De zittingstermijn van bestuursleden is vier jaar met de mogelijkheid tot onmiddellijke
herbenoeming.
4.1.1 Samenstelling bestuur
Het bestuur heeft zes leden en is als volgt samengesteld met vermelding van jaar van
aftreden
Coert Kleijwegt
Daniella Haesevoets
Tijmen Bout
Naomi Meinema
Adrie van Langevelde
Justin Ouwerkerk

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

(2020)
(2019)
(2021)
(2022)
(2022)
(2017)

4.1.2 Vergaderingen
Het bestuur heeft 8 keer vergaderd. In november heeft Justin afscheid genomen als
bestuurslid en zet zich verder in als vrijwilliger.
4.2 Vrijwilligers OHP
OHP heeft geen personeelsleden in dienst. De dagelijkse werkzaamheden worden
uitgevoerd door vrijwilligers.
In 2017 hebben de volgende personen zich met hart en ziel voor OHP ingezet:
Ed en Annemieke Kloos
Sponsor een Schoolkind project (SCP)
Aafke van Langevelde
Algemeen support
André Molenaar
Webdesigner
Justin Ouwerkerk
PR (vrijwilliger vanaf november 2017)
4.2.1 Beloningsbeleid bestuurders en vrijwilligers OHP
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of een vergoeding in welke zin dan
ook. Aan hen kan echter voor de werkelijk gemaakte kosten een redelijke vergoeding
toegekend worden.
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4.3 Comité van aanbeveling
Het werk van onze stichting wordt van harte bij u aanbevolen door:
Dhr. Otto de Bruijne
Mevr. Noor van Haaften
Prof. Dr. Ir. Egbert Schuurman
Ds. Arie van der Veer
Drs. Kees van Velzen

Theatermaker, schrijver en schilder
Schrijfster en internationaal preekster
Voormalig lid Eerste Kamer Christen Unie
Oud-voorzitter EO en tv-presentator, dominee
Theoloog

5. Activiteiten en resultaten
5.1 Fondsenwerving door OHP
OHP heeft zich ten doel gesteld om OHP Nepal te ondersteunen door middel van
fondsenwerving. Mede door sponsoring uit Nederland is het mogelijk om in Nepal mensen
te helpen daar waar zij dat hard nodig hebben.
Daar OHP zelf ook kosten maakt in de vorm van bijvoorbeeld folders, nieuwsbrieven, bezoek
Nepalese directie aan Nederland e.d. wordt 7% van de giften gereserveerd voor de dekking
van kosten.
5.2. ANBI
Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting OHP een erkenning als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Deze erkenning geldt voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat giften aan OHP
aftrekbaar zijn voor de belasting volgens de daarvoor geldende regels.
5.3 Activiteiten en resultaten in 2017
5.3.1 Het Sunshine Kinderhuis
De dagelijkse leiding van het Sunshine kinderhuis is in handen van de directie Nepal. Er zijn 3
medewerkers betrokken bij het dagelijkse reilen en zeilen. Er waren eind 2017 nog 5
kinderen in Sunshine. Dit jaar ging een kind terug naar haar familie. Zij wordt verder
ondersteund. Alle kinderen gingen naar school in Pokhara. De kinderen maken het goed en
we zijn blij met de liefdevolle zorg die zij ontvangen.
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5.3.1.1 Toekomst Sunshine Kinderhuis
De aangescherpte regelgeving en de bemoeienis van de Nepalese overheid inzake het
runnen van een kinderhuis is niet meer in overeenstemming met de christelijke visie en
identiteit van waaruit OHP Nepal wil en kan werken. Daarom is besloten om het werk af te
bouwen en het kinderhuis in 2018 te sluiten. De kinderen die hun opleiding dan nog niet
hebben afgemaakt zullen via het ‘Sponsor een Schoolkind project’ verder geholpen worden.
Voor de kinderen die geen thuis hebben wordt er voor opvang gezorgd. De donateurs zijn
hiervan op de hoogte gebracht.
5.3.2 Sponsor een schoolkind (SCP)
Dit project blijft een van de speerpunten waarmee we aan de toekomst van Nepal willen
bouwen. De jeugd heeft tenslotte de toekomst! In het afgelopen jaar konden 110 kinderen
onderwijs ontvangen. Het schoolsysteem in Nepal is anders dan in Nederland. Het schooljaar
loopt van april tot april. De meeste scholen hebben één crèche jaar en twee jaar
kleuteronderwijs. Daarna volgen de klassen 1 tot en met 10. Als de kinderen klas 10
hebben doorlopen is hun schoolopleiding voltooid. In Nepal bestaat dan de mogelijkheid
twee jaar door te leren. OHP biedt kinderen de mogelijkheid ook deze twee extra jaren te
leren om hun kansen in de toekomst te vergroten. De kosten voor het onderwijs bedragen
€ 15,- per maand. Nederlandse sponsoren ondersteunen een of meer kinderen.
OHP Nepal organiseert halfjaarlijks ontmoetingen voor de ouders/verzorgers van kinderen
die door dit project geholpen worden. Mede door deze ontmoetingen wil OHP betrokken
families bemoedigen en Gods liefde doorgeven.
In een district was er een ontmoeting waar in totaal 105 kinderen met hun ouders aan
deelnamen. In vier districten werden er kleinere ontmoetingen georganiseerd en werden er
huisbezoeken afgelegd.
5.3.3 Vaktraining
OHP geeft al een aantal jaren naaicursussen aan vrouwen zodat zij hiermee een kans krijgen
om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. In 2017 zijn er in samenwerking met lokale
kerken 2 cursussen gegeven in twee verschillende districten. Voor het eerst was er een
cursus in Chitwan. OHP vindt het belangrijk dat kerken betrokken zijn bij deze projecten.
Daarom vragen ze de kerken om een leslokaal en naaimachines ter beschikking te stellen.
OHP betaalt de leerkracht. In 2017 hebben 44 vrouwen deze naaicursus gevolgd.
De vrouwen die een eigen bedrijfje gestart zijn, kunnen nu in hun eigen levensonderhoud
voorzien of het inkomen van hun man/familie aanvullen. Een paar vrouwen zijn in dienst
gekomen van anderen. Velen naaien nu hun eigen kleding wat ook geld bespaart.
Niet onbelangrijk is dat deze vrouwen meer eigenwaarde hebben gekregen door de cursus
en dat er hechte vriendschappen zijn ontstaan met andere cursisten.
Ze kwamen ook in aanraking met het evangelie. Sommigen van hen kwamen tot geloof.
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5.3.4 Help een oudere
Ouderen en gehandicapten hebben het moeilijk in Nepal. Door middel van bijvoorbeeld
(winter)dekens, kleding en extra voedsel geeft OHP steun aan deze groep kwetsbaren die
niet meer in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. In 2017 hebben 51
ouderen en mensen met een lichamelijke beperking maandelijks of eenmalig deze hulp
ontvangen.
Naar aanleiding van de overstromingen in de zomer van 2017 werden er eenmalig 91
families geholpen met dekens, matrassen, kleding en rijst.
Naar aanleiding van een oproep in de nieuwsbrief is er € 3.270,- bijeengebracht door
donateurs.
Daarnaast organiseert OHP in samenwerking met de lokale kerk voor een grotere groep
ontmoetingen met lekkere maaltijden en activiteiten. Dit heeft plaats gevonden in 2
districten, waaraan 219 mensen deelnamen.
De vrijwilligers en stafleden van OHP Nepal organiseerden 7 kleinere bijeenkomsten in 3
districten en legden bezoeken af om hulpgoederen te brengen.
Voor € 10,- per maand is het mogelijk een oudere of gehandicapte te ondersteunen. De
Nepalese overheid maakt het door nieuwe regelgeving steeds moeilijker dit soort projecten
vorm te geven. OHP Nepal mag bijvoorbeeld geen mensen helpen die niet geregistreerd
zijn. Veel ouderen in Nepal hebben geen officiële papieren. OHP Nepal zoekt, in
samenwerking met de lokale kerken steeds naar mogelijkheden om ook deze ouderen te
helpen.
5.3.5 Lees- en schrijfonderwijs
In Nepal is er nog steeds analfabetisme. De overheid zegt echter dat analfabetisme niet
meer voorkomt. OHP mag dan ook geen lees- en schrijfonderwijs meer geven. Deze
cursussen zijn in 2017 niet gegeven. OHP ziet het belang van dit onderwijs voor de
bevolking en bekijkt welke mogelijkheden er zijn om dit op een andere manier voort te
zetten.
5.3.6 Bezoek aan Nepal
In februari – maart 2017 hebben Adrie en Aafke van Langevelde namens het Nederlandse
bestuur de projecten in de verschillende districten in Nepal bezocht. Ze hebben overleg
gehad met de directie en het Nepalese bestuur. Met name de toekomst van het Sunshine
Kinderhuis is ter sprake gekomen.
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6. Beleidsplan 2018
6.1. Visie
De stichting OHP stelt zich ten doel het werk van OHP Nepal te ondersteunen en
bekend te maken in Nederland. OHP wil in nauwe samenwerking met de lokale kerk
handen en voeten geven aan het evangelie in Nepal. OHP richt zich hierbij op armen,
weduwen, wezen en ongeschoolde kinderen. Door middel van diverse programma’s wil
OHP hen helpen om zelfredzame burgers te worden die een zinvolle bijdrage leveren
aan de samenleving.
De motivatie voor het werk van OHP is gelegen in de bewogenheid en liefde van God
voor ieder mens, zichtbaar geworden in Jezus Christus.
6.2. Missie
Het geven van materiële en immateriële steun aan OHP Nepal, waardoor deze
organisatie in staat is om:
• kwetsbare kinderen op te vangen en hen onderwijs te laten volgen;
• schoolgeld, schoolboeken, schoolkleding en andere
schoolbenodigdheden voor kansarme kinderen te financieren met
behulp van individuele sponsors uit Nederland;
• vaktrainingen te laten verzorgen;
• ouderen en gehandicapten materiële hulp te verlenen;
• kerken actief te betrekken bij het uitvoeren van de missie.
6.3. Voorlichting
Promotionele activiteiten omvatten:
• OHP folder
• website van OHP
• presentatiebijeenkomsten
• nieuwsbrieven, folders
• sponsoracties en collectes
6.4. Ondersteuning
• onderhouden van de relatie met de organisatie OHP Nepal
• adviseren van directie van OHP Nepal
• eenmaal per twee jaar een bezoek aan OHP Nepal of bezoek van Nepalese
directie aan Nederland mogelijk maken.
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6.5. Focus 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer aandacht voor promotie / website
Uitbreiding ‘achterban’
We streven jaarlijks naar uitbreiding van aantal donateurs voor
het ‘Sponsor een schoolkind’ (SCP) project en het ’Help een Oudere’
project
Voorbereiden bezoek Nepalese directie aan Nederland
Uitbreiding bestuur
Sluiten van het kinderhuis
Heroriëntatie op het werk gezien de wijzigende omstandigheden
De start van nieuwe cursussen alfabetisering
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7. Jaarrekening 2017 OHP Nederland
7.1 Toelichting
Waarderingsgrondslagen
Balans
Waardering geschiedt tegen nominale waarde tenzij anders vermeld. Bedragen zijn in hele
euro's.
Rekening van baten en lasten
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking
hebben. Van de totale inkomsten uit eigen fondswerving wordt 7% gereserveerd ter dekking
van de algemene kosten van de stichting OHP Nederland.
Overige
Toel. 1
De per 31 dec. 2017 nog te besteden gelden van de diverse projectfondsen, worden
tezamen met de nog te besteden gelden van de Nepalese stichting OHP, meegenomen in de
planning van de activiteiten in 2018 van zowel de Nederlandse als de Nepalese stichting.
Toel. 2.
Onder Opleiding zijn samengevoegd Vaktraining en Lees- en schrijfonderwijs.
Toel. 3.
Om de nood te lenigen die was ontstaan na de zware overstromingen in augustus is extra
geld ingezameld. Dit geld is inmiddels besteed.
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7.2. Balans
2017

2016

0

67

4.499
15.232
19.731

6.130
15.165
21.295

Totaal activa

19.731

21.362

Passiva
Eigen vermogen
Reserves Stichting OHP Nederland begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Reserves Stichting OHP Nederland einde boekjaar

6.243
-2.278
3.965

5.440
803
6.243

854
10.128
539
762
1.483
13.766

-1.118
10.273
1.084
1.693
1.187
13.119

2.000

2.000

19.731

21.362

Activa
Kortlopende vorderingen
Nog te ontvangen rente
Liquide middelen
Rabo Betaalrekening
Rabo Spaarrekening

Projectfondsen 1)
Sunshine kinderhuis
Sponsor een schoolkind (SCP)
Help een oudere
Opleiding 2)
Nepalese directie

Voorziening reis Nepalese directie
Totaal passiva
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7.3 Rekening van baten en lasten

Baten
Netto baten uit eigen fondswerving lopende projecten
Sunshine kinderhuis
Sponsor een schoolkind (SCP)
Help een oudere
Opleiding
Overstroming 3)
Nepalese directie
Ingehouden baten ten behoeve van algemene kosten

2017

2016

6.372
17.255
5.055
1.869
3.270
5.559
39.380

7.012
17.380
5.836
2.023
5.199
37.450

2.215

2.578

Overige baten
Rentebaten

67

Totaal baten

41.595

40.095

9.872
17.255
5.055
1.869
3.270
5.559
42.880

7.012
17.380
5.836
2.023
5.199
37.450

385
232
138
238
993

329
247
134
132
1.000
1.842

Totaal lasten

43.873

39.292

Resultaat

-2.278

803

Lasten
Besteed/ nog te besteden aan lopende
projecten
Sunshine kinderhuis
Sponsor een schoolkind (SCP)
Help een oudere
Opleiding 2)
Overstroming 3)
Nepalese directie

Kosten ten laste van de ingehouden
baten
Kantoorkosten
Bankkosten
Porto kosten
Drukwerk
Overige kosten
Reis Nepalese directie
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7.4 Verloop liquide middelen

Stand per 1 januari
Inkomsten
Projectfondsen
Idem, ten behoeve van algemene kosten
Rente

Uitgaven
Projectfondsen
Kosten

Stand per 31 december

21.295

23.429

39.359
2.215
67
41.641

37.450
2.578
191
40.219

42.212
993
43.205

41.511
842
42.353

19.731

21.295
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8. Begroting 2018 OHP Nederland
De begroting voor 2018 van OHP Nederland is gebaseerd op het plan en de begroting voor 2018 van OHP Nepal.
Voor een nader inzicht in de opbouw van deze begroting treft u hieronder aan:
- de lokale begroting van OHP Nepal voor 2018.
- het verzoek van OHP Nepal aan OHP Nederland voor financiële ondersteuning. Hierbij is rekening gehouden
met bijdragen van derden en lokaal beschikbare middelen per 1 januari 2018
- het door OHP Nederland in 2018 te werven bedrag
- de totale begroting van OHP Nederland.
Begroting
Nepal

Verzoek
Nepal

Te werven
Nederland

3.000
19.800
8.000
2.800
4.200
37.800

2.500
17.600
8.000
1.700
4.200
34.000

2.200
18.000
7.000
2.500
4.500
34.200

2018

2017

34.200

33.500

2.200

2.200

0
36.400

0
35.700

34.200
1.000
1.000

33.500
1.000
1.000

36.200

35.500

200

200

Projectfondsen
Sunshine kinderhuis
Sponsor een schoolkind (SCP)
Help een oudere
Opleiding
Nepalese directie
Totaal

Alle posten die onderdeel zijn van de begroting van OHP Nederland

Nettobaten uit eigen fondswerving lopende projecten (excl. 7%)
Ingehouden baten uit eigen fondswerving
Rentebaten en overige
Totaal begrote baten

Te besteden aan projecten
Kosten ten laste van de ingehouden baten
Idem, reis Nepalese directie (reservering)
Totaal begrote lasten

Begroot resultaat
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9. Controle jaarrekening 2017
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