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Stichting “Helping Thulo Parsel” 
Dit is het jaarverslag en financiële verantwoording over het jaar 2017 van de 

Stichting Helping Thulo Parsel. Het jaarverslag is opgemaakt conform de 

verplichting zoals die voor stichtingen is vastgesteld door de Belastingdienst. De 

stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer, RSIN 8554 37 

972. Het bezoekadres van de stichting is Diepenhorstweg 5, te Strijen. De stichting 

is bereikbaar via email: helpingthuloparsel@gmail.nl. Zowel het jaarverslag als het 

financieel verslag geeft een verantwoording over het jaar 2017. In dit jaarverslag 

wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en resultaten van de stichting in 

2017. 
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1. Managementsamenvatting 
 

Op 7 augustus 2015 is de stichting Helping Thulo Parsel opgericht door Hans en 

Fabienne Buijing uit Strijen. De stichting is opgericht na twee aardbevingen in 

2015. Toen heel veel inwoners in het dorp Thulo Parsel in Nepal bijna alles 

kwijtraakten en bovenal dakloos werden omdat hun huis instortte. 

Het doel van de stichting was en is: “De inwoners in het bergdorp Thulo Parsel 

in Nepal, te helpen en financieel te ondersteunen bij de wederopbouw van de 

woningen in het dorp”. 

Ook in 2017 heeft de stichting voldoende donaties mogen ontvangen om de 

doelstellingen verder te realiseren en verder uit te breiden. We kijken met 

tevredenheid terug op een bewogen jaar waarin onze donateurs hebben laten 

zien veel vertrouwen te hebben in onze aanpak. Dat geeft ons (het bestuur) de 

energie door te gaan. 

Begin 2017 konden we bekend maken dat we de bouw van 12 huizen in Thulo 

Parsel hadden afgerond. Onze resultaten bleven niet onopgemerkt. 

 

HT Wandelreizen kwam al in 2016 met het verzoek of we wilden samen werken 

en of we ook huizen wilden bouwen in drie andere dorpen. Helaas bleek dat we 

in aanpak en wijze van samenwerken te veel verschilden en niet op één lijn 

kwamen. Het bestuur heeft in augustus besloten zelf huizen te bouwen in 

Bhimkhori. We konden in november beginnen. 

Door onze aanpak hebben mannen uit Thulo Parsel nu de kennis en ervaring en 

weten hoe een goed huis moet worden gebouwd. Omdat zij door ons nu ook in 

bezit zijn van het noodzakelijke gereedschap werken ze voor ons in Bhimkhori 

en worden door de inwoners betaald.  

 

Onze stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Een van de ANBI-voorwaarden is dat de 

overheadkosten niet meer mogen bedragen dan 10%. De stichting heeft ook 

afgelopen jaar de overheadkosten zo veel mogelijk beperkt om zo veel mogelijk 

geld rechtstreeks ten goede te laten komen aan de mensen die het nodig 

hebben. Over 2017 hebben we aan overheadkosten 0,8% van de ontvangen 

donaties uitgegeven. Dit betreft voornamelijk kosten voor de bankrekening en 

website en een zeer gering bedrag aan algemene kosten in Nepal. 

 

2. Inleiding 
 

De  stichting Helping Thulo Parsel is opgericht op 7 augustus 2015. De directe 

aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de hevige aardbevingen in 

Nepal op 25 april en 12 mei 2015. Wij, Hans en Fabienne Buijing uit Strijen, zijn 

door onze trekking vakanties in de Himalaya zeer betrokken met de Nepalese 

bevolking en hebben ervaren onder welke erbarmelijke omstandigheden deze 

mensen moeten leven. Veel mensen uit het bergdorp Thulo Parsel hebben ons 

als gids en drager geholpen tijdens onze trekkings in de Himalaya. Door de 

aardbevingen zijn veel huizen in hun dorp ingestort en onbewoonbaar 

geworden, waardoor heel veel mensen dakloos zijn geworden. De hulp van de 

Nepalese overheid komt maar heel langzaam op gang. Zelfs nu na tweeënhalf 

jaar zijn er nog steeds bergdorpen die op hulp van de overheid zitten te 
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wachten. Hulp in de bergdorpen blijft veelal uit omdat deze dorpen over de 

weg moeilijk bereikbaar zijn. Wij wilden de inwoners van Thulo Parsel niet in de 

kou laten staan en wilden hen helpen. Familie en vrienden, maar ook mensen 

die ons initiatief omarmden droegen bij. Wij ontvingen geld maar ook goederen 

die daar hard nodig waren. De hartverwarmende reacties waren voor ons de 

bevestiging dat we iets goeds aan het doen waren. Hoewel de aardbevingen al 

weer ruim twee jaar geleden waren, is hulp nog steeds hard nodig. Het herstel 

van het land gaat heel moeizaam, waarbij de hulp aan de bergdorpen nog 

steeds achterblijft. Het is voor ons fantastisch te ervaren dat we door een hele 

schare vrienden, familie maar ook bedrijven nog steeds worden geholpen in ons 

werk.  

 

3. Oprichting stichting 
 

De stichting is opgericht op 7 augustus 2015, kort na de aardbeving in Nepal in 

april en mei 2015. Onze intentie is huizen bouwen voor getroffen inwoners van 

bergdorpen. De stichting “Helping Thulo Parsel” is opgericht en geregistreerd 

bij Molenaar en Van der Kuijp notariaat in Strijen. Het bestuur van de stichting 

wordt gevormd door J.H. Buijing, (voorzitter), T.J.A. van der Hoeven 

(penningmeester) en R.M. Peters (secretaris). Fabienne is geen bestuurslid maar 

is communicatieadviseur en verricht in die hoedanigheid werkzaamheden voor 

de stichting. De stichting stelt voor ieder jaar een beleidsplan op, dat voor 

iedereen toegankelijk is op de website www.helpingthuloparsel.nl. De 

Belastingdienst heeft bij beschikking van 22 oktober 2015 de stichting Helping 

Thulo Parsel sinds 7 augustus 2015 als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI)aangemerkt. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

 

Een belangrijk uitgangspunt van de stichting is dat de overheadkosten tot een 

minimum worden beperkt. Alleen kosten die strikt noodzakelijk zijn voor het 

voortbestaan van de stichting en het promoten van het doel (zoals bv. 

bankkosten, kosten communicatie in Nederland en Nepal, en organisatiekosten 

in Nepal worden vergoed door de stichting. Zo worden reiskosten naar Nepal en 

verblijfskosten in Nepal voor bestuursleden en vrijwilligers niet vergoed. Ook 

ontvangen bestuursleden, adviseurs of vrijwilligers geen (onkosten)vergoeding.  

 

4. Financieel overzicht 
 

De stichting legt ieder jaar verantwoording af aan alle donateurs. Dit verslag is 

zowel een verslag wat we hebben gedaan als stichting als een financiële 

verantwoording over 2017. De stichting geeft na afloop van ieder jaar volledige 

transparantie over de financiële huishouding van de stichting.  

Bedrijven of particulieren die een bevestiging van de donatie vragen ontvangen 

een factuur van de stichting. 

In 2017 is in totaal € 34.371,00 aan donaties ontvangen. Een fantastisch bedrag 

dat door heel veel mensen en bedrijven bij elkaar is gebracht. Daarnaast 

hebben verschillende ondernemingen weer bijgedragen door het beschikbaar 

stellen van materiaal of gereedschap. Met name heel veel particulieren die de 

stichting nog steeds met regelmaat een donatie geven zijn we heel dankbaar. 

 

http://www.helpingthuloparsel.nl/
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Om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de kosten die we hebben 

gemaakt voor de bouw van de huizen, zijn de kosten onderverdeeld in 8 

rubrieken. De uitgaven in Nepal worden gedaan door onze financieel 

coördinator, Raby Dong. Hij registreert de uitgaven in een afzonderlijke 

boekhouding en overlegt dat regelmatig aan het bestuur van de stichting in 

Nederland. Ook worden alle rekeningen overlegd en overhandigd aan het 

bestuur in Nederland. Hoewel het in Nepal geen gebruik is een rekening te 

geven bij aankopen van goederen is voor de meeste uitgaven een bon aanwezig. 

Voor goederentransport en taxikosten worden geen facturen verstrekt. Hierover 

moet voortdurend over de prijs worden onderhandeld. In 2017 hebben we geen 

aanloopkosten meer zoals in 2015 bij het begin van ons project en bij aanvang 

van de bouw. Wel hebben we extra kosten gemaakt om al ons gereedschap van 

Thulo Parsel naar Bhimkhori te vervoeren. Om de bouw goed op te zetten en te 

begeleiden hebben we eerst drie en later twee mannen ingezet uit Thulo Parsel. 

Zij hebben bouwervaring opgedaan bij de eerste twaalf huizen. Met de inwoners 

van Bhimkhori voor wie wij bouwen is de afspraak gemaakt dat de stichting al 

het materiaal betaalt maar dat zij deze twee mannen een dagloon betalen van 

€ 8,00 per persoon per dag voor de periode dat ze aan de huizen bouwen. Sanu, 

onze technisch coördinator, is onze belangrijkste man in Nepal voor de bouw 

van de huizen en begeleid de technische kant van het project. 

 

In 2017 de volgende uitgaven gedaan. 

 

- Materiaal   €   8.843,98 

- Gereedschap   €      394,68 

- Transport   €   1.030,06 

- Watervoorziening  €          1,36 

- Communicatie  €       105,03 

- Overhead Nepal  €         19,65 

- Bankkosten Nederland €       146,80 

- Voorzieningen bouwploeg €       154,55 

De kosten zijn dit jaar relatief beperkt omdat we begin van het jaar de bouw in 

Thulo Parsel hebben afgerond en helaas aan het eind van het jaar pas konden 

starten met de bouw in Bhimkhori. 

 

5. Toelichting op financieel overzicht 

 
Begin 2017 hebben we ons project van 12 huizen in Thulo Parsel afgerond. Onze 

doelstelling om 12 huizen te bouwen hebben we dit jaar gerealiseerd. We 

konden beginnen met nog een project doordat we heel kritisch op de besteding 

van het geld letten en het geld besteden aan het doel waarvoor het is bedoeld: 

de bouw van huizen. Maar ook een volgend project moest weer worden ingevuld 

volgens de werkwijze die onze stichting hanteert. We wilden nog een dorp 

helpen waar nog niets was gebeurd. Omdat we veel verzoeken kregen van 

mensen die wij kennen van onze trekkings zou het een dorp worden waar deze 

mensen wonen. We hebben uiteindelijk gekozen voor het dorp Bhimkhori, 

omdat dit dorp goed bereikbaar is en omdat er water beschikbaar is wat 

essentieel is voor de bouw met cement. 
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Omdat wij geen vergoedingen aan bestuur of vrijwilligers verstrekken hebben 

we bijna geen overheadkosten. Onze overheadkosten zijn daardoor heel laag. 

Aan overheadkosten hebben we dit jaar maar € 271,48 uitgegeven. In Nederland 

€ 251,83 aan bankkosten en communicatie en in Nepal € 19,65 aan bankkosten. 

Bij elkaar is dat 2,5% van de uitgaven in 2017 en 0,8% van de ontvangen 

donaties dit jaar. Dit is ver onder het toegestane percentage van 10%. 

 

Naar aanleiding van het besluit om in Bhimkhori te gaan bouwen hebben Hans 

en Fabienne in november een kort bezoek gebracht aan Bhimkhori om met de 

inwoners afspraken ter maken over de bouw. Zoals afgesproken in de statuten 

hebben zij ook toen alle reiskosten naar Nepal en de verblijfkosten in Nepal zelf 

betaald.  

Na inventarisatie van de huizen en gesprekken met alle inwoners hebben Hans, 

Fabienne en Raby Dong een lijst opgesteld van de mensen wie in aanmerking 

zouden moeten komen voor een nieuw huis. Het bestuur heeft uiteindelijk 

besloten negen huizen te bouwen. 

Met alle bewoners is een contract opgesteld. Met de mensen is wel de afspraak 

gemaakt dat ze elkaar allemaal met alle huizen helpen bij de bouw. Ook is met 

de bewoners afgesproken dat de stichting al het materiaal betaalt voor het huis. 

Zij moeten alleen het dagloon betalen aan eerst drie en later twee bouwers uit 

Thulo Parsel voor de duur van de bouw van hun huis. We hebben bewust 

gekozen om ook een stuk verantwoordelijkheid bij de mensen zelf te leggen. 

Het gevolg is dat er iedere dag hard wordt gewerkt, omdat hoe sneller een huis 

af is hoe minder dagloon betaald moet worden. 

Ook wilden we alleen onze mensen uit Thulo Parsel met het zware gereedschap 

laten werken om ongelukken te voorkomen, maar ook omdat we zuinig zijn op 

ons gereedschap. 

 

Na Bimkhori hebben we ook een bezoek gebracht aan Thulo Parsel. We 

constateerden dat in de huizen de zolders nog niet waren aangebracht. Alle 

bewoners zouden een subsidie ontvangen van € 500,00 van de Nepalese 

Overheid. Met alle bewoners is toentertijd de afspraak gemaakt dat zij van die 

subsidie hun eigen zolder zouden betalen. Onze mannen zouden de zolders 

maken maar het hout moesten ze zelf betalen. Het is belangrijk dat de zolders 

worden aangebracht omdat dit de constructie sterker maakt. Helaas is de 

overheid de toezegging van een subsidie nog steeds niet nagekomen. In het 

belang van de veiligheid voor de mensen overweegt de stichting de zolders in 

2018 te financieren of voor te schieten, en te bouwen. 

 

6. Aanpak en resultaten 
 

Ook in Bhimkhori hebben we onze aanpak, die zich bewezen heeft, voortgezet. 

Ook daar leren we de mensen om via “training on the job” hoe ze een beter 

huis kunnen bouwen. We bouwen nog steeds met zo veel mogelijk materiaal dat 

in Nepal beschikbaar is, en ook betaalbaar is. De Nepali moeten later zelf een 

soortgelijk huis kunnen bouwen. 

Het is geruststellend dat we tijdens ons bezoek aan Bhimkhori in andere dorpen 

hebben geconstateerd dat heel veel huizen worden gebouwd zoals het model 

dat wij bouwen.  
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Een van onze bouwkundig adviseurs heeft op eigen kosten onze projecten al 

twee keer bezocht. Zijn adviezen en verbetervoorstellen hebben er toe geleid 

dat we de kopse kant van het dak hebben gewijzigd. Door de kopse kant van het 

dak niet meer te metselen met keien maar van zink te maken is het gevaar bij 

instorting nog meer gereduceerd. Een bijkomend voordeel is dat de kosten 

omlaag gaan en we dus nog meer mensen kunnen helpen. 

 

HT Wandelreizen vroeg ons of we wilden samenwerken. HT wilde graag in drie 

dorpen 100 huizen bouwen en hun klanten vragen om een donatie. Wij konden 

onze expertise en ervaring en gereedschap inzetten. Na een oproep van HT aan 

hun klanten bedragen de donaties €1.015,00. Helaas bleek al in een vroeg 

stadium dat we verschillende ideeën hadden over samenwerking en uitvoering 

van de afspraken. Daarom hebben we besloten een volgend project ook weer 

alleen te doen. Na dit besluit waren we wel op onze eigen financiële middelen 

aangewezen. We hebben alles op alles te gezet en bouwen nu in eigen beheer 

negen huizen in Bhimkhori. We verwachten ook deze ambitie in 2018 te 

realiseren.  

De schouw boven de open kookstoof om de rook af te voeren moet worden 

verbeterd. In de praktijk in Thulo Parsel blijkt dat de rook toch niet helemaal 

goed wordt afgevoerd omdat sommige inwoners het trekgat onderin de muren 

hebben dichtgemaakt, omdat ze een rand met stenen om het huis hebben 

gemaakt. Ook hebben we geconstateerd dat het koken toch meestal een 

buitenactiviteit is. Het koken van de maaltijd gebeurt meestal net buiten het 

huis waar de mannen en vrouwen dan omheen zitten en met elkaar het reilen 

en zeilen van de dag bespreken. Het is eigenlijk een dagelijkse sociaal 

bijeenzijn. Nadeel is wel dat met elkaar veel rook wordt ingeademd. Met een 

paar deskundigen gaan we onderzoeken of we iets kunnen maken om buiten een 

gezond kookpunt te maken. 

 

Met een professor in Maastricht hebben we contact gehad om een mal in 

bruikleen te krijgen voor een rook reducerende kookstoof. In India is deze 

kookstoof ontwikkeld en getest. Momenteel worden in de slums deze kookstoven 

door de bevolking zelf gebouwd. Dit overleg is voor ons helaas nog niet tot een 

concrete aanpak gekomen. We konden wel een mal voor de kookstof in 

bruikleen krijgen maar moesten de mal zelf ophalen in India. Dat is vooralsnog 

geen betaalbare optie voor onze stichting. Een nieuwe vrijwilliger (een 

architect) heeft zich gemeld bij de stichting om met een voorstel te komen en 

zal samen met onze bouwkundig ingenieur hierover nadenken. 

 

 

7. Voortgang 
 

De huizen in Thulo Parsel zijn begin 2017 helemaal afgerond. We hadden de 

afspraak gemaakt dat ze zelf een timmerman moesten inhuren en dat de 

stichting het hout zou betalen. Omdat timmerlui, als gevolg van de landelijke 

herstelwerkzaamheden, heel veel werk hadden moesten we wat geduld hebben 

met deuren en kozijnen. Gelukkig zijn nu in alle huizen de ramen en deuren 

geplaatst. 
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De bouw in Bhimkhori gaat heel voorspoedig. Onze ambitie om negen huizen te 

bouwen in Bhimkhori zal in de eerste helft van 2018 worden gerealiseerd. Eind 

2017 hebben drie mannen uit Thulo Parsel het project gestart. Zij hebben het 

gereedschap van Thulo Parsel naar Bhimkhori gebracht. We hebben een tent 

aangeschaft voor het gereedschap en materiaal en slaaptenten voor onze 

mensen uit Thulo Parsel. Uiteindelijk werken twee mannen uit Thulo Parsel 

permanent in Bhimkhori voor de begeleiding en de coördinatie van de bouw. 

Het is een enorme opgave die we van deze mannen vragen om zes maanden in 

een ander dorp te werken en niet thuis te zijn bij hun gezin. We realiseren ons 

dat het een behoorlijke inbreuk is op hun privé leven. De stichting heeft 

besloten deze mannen bij afronding van dit project een beloning van (€ 400,00 

en € 200,00) te geven voor wat zij hebben betekend voor de stichting. Het 

verschil in bonus rechtvaardigt het aandeel van de technisch coördinator tijdens 

het gehele project. Ook onze financieel coördinator zal bij beëindiging van het 

project in Bhimkhori door de stichting worden betaald voor de dagen dat hij 

heeft gewerkt. In oktober zal dit aan de drie mannen persoonlijk worden 

overhandigd.  

 

Het gereedschap dat we als stichting hebben meegenomen bij de start van de 

bouw in 2015 slijt en gaat soms kapot. Gelukkig hebben we een paar vaste 

sponsoren die ons nog steeds helpen en ondersteunen. Bosman 

Watermanagement heeft in 2017 weer veel materiaal geschonken. Ook 

Aannemingsbedrijf Vermaas & Apon heeft meerdere keren voor nieuwe 

onderdelen gezorgd. Zo ook Makita in Eindhoven, die ons weer heeft geholpen. 

Nu met een professionele tafelzaag. We hebben de meeste materialen als 

pakket naar Nepal gestuurd. Dat is een risico omdat in Nepal altijd 

invoerrechten moet worden betaald over de waarde van het pakket. Ondanks 

het aangetekend versturen en verzekeren van het pakket is er geen garantie dat 

alles in Nepal aankomt. Ons laatste pakket met torrix schroeven, een nieuw 

contact voor de cementmolen en heel veel koppelmoeren voor de draadeinden 

in de muren, is twee maanden onderweg geweest en is onderweg meerdere 

keren geopend. Gelukkig zijn er dit keer geen essentiële zaken verdwenen. 

 

8. Dankwoord 
 

Ook dit jaar willen we iedereen die ons de afgelopen maanden heeft gesteund 

hartelijk bedanken. De steun blijft onze verwachtingen telkens weer 

overtreffen. Het geeft ons een ongelooflijk goed gevoel dat zo veel mensen ons 

het vertrouwen blijven geven en ons op welke manier dan ook blijven helpen.  

We zijn ook die mensen dankbaar die ons eigenlijk niet kennen maar wel geld 

doneren en onze actie steunen. We zullen daarom niet afwijken van onze 

principes en de normen en waarden waar we zo aan hechten.   
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9. Baten en lasten en balans 

 

  Balans van de stichting Helping Thulo Parsel     
  Over het boekjaar jaar 2017         

              

datum Debet     datum Credit   

              

             

31-12-17 Rekening Courant  5858,11   31-12-17 Afschrijving gereedschap* 550,00 

31-12-17 Rabo Doelreserveren 32954,47   31-12-17 Eigen vermogen 38.812,58 

31-12-17 Materieel/apparatuur 550,00        

             

             

             

              

             

  Totaal  39362,58       39.362,58 

       

 

Gereedschap betreft een tafelzaagmachine, die door het intensieve gebruik in een jaar is 
afgeschreven. 
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Stichting Helping Thulo Parsel 

Staat baten en lasten     
Boekjaar 2017    

     

Baten     

      

Donaties 2017  34371,00 

     

     

Totaal    34371,00 

   

   

Lasten     

      

Kosten Rabobank 2017 146,80   

Overhead diversen (Nederland) 105,03   

Overhead diversen (Nepal) 19,65   

Kosten overhead (incl. kosten bank) 166,45 

Kosten materiaal   8843,98 

Kosten gereedschap  394,68 

Kosten transport  1030,06 

Kosten watervoorziening  1,36 

Kosten Communicatie  105,03 

Kosten Bouwploeg december 2017  154,55 

     

      

Totaal    10696,12 

   

Controle staat     

saldo Rekening courant 1-1-2017   2586,75 

Saldo Doelreserveren   23900,00 

Totaal donaties 2017   34371,00 

Totaal    60857,75 

Totaal aan uitgaven 2017   10696,12 

Saldo   50161,63 

      

Saldo 31-12-2017     

Doelreserveren   5858,11 

rekening courant   32954,47 

Totaal   38812,58 

      

Saldo Raby Dong Kathmandu 1.418.192,00 11308,00 

    50120,58 

verschil *   41,05 

    50161,63 

      

   
* Verschil is veroorzaakt door de koersverschillen  

Bijna alle materialen zijn aangeschaft in nepal.  
 


