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Jaarverslag 2018 

& 

Financiële verantwoording  

Sanu (tweede van links staand) en Bhumsang (eerste links staand) met een familie in Bhimkhori voor wie een huis is 

gebouwd. 

 

Dit is het jaarverslag en financiële verantwoording over het jaar 2018 van de stichting 

‘Helping Thulo Parsel’. Dit 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 in het jaarverslag als in het financieel jaarverslag geeft 

de stichting verantwoording over haar activiteiten en de financiële huishouding in het jaar 

2018. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en resultaten van de 

stichting in 2018. 

mailto:helpingthuloparsel@gmail.nl
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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 in Nepal. Heel 

veel inwoners in het dorp Thulo Parsel raakten bijna alles in een enkel moment kwijt en 

werden bovenal dakloos omdat hun huis instortte of onbewoonbaar was geworden. 

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”. Nadat we 12 huizen in Thulo Parsel hadden gebouwd konden we ons doel 

bijstellen. We konden onze activiteiten naar andere dorpen uitbreiden. Ook in Bhimkhori 

kenden we dragers en gidsen die het slachtoffer waren geworden van de aardbevingen 

en alles waren kwijtgeraakt. Daarom hebben we het afgelopen jaar in Bhimkhori negen 

huizen gebouwd. 

 

In de afgelopen jaren na de oprichting heeft de stichting voldoende donaties mogen 

ontvangen om de doelstellingen te realiseren en verder uit te breiden. We kijken met 

tevredenheid terug op een positief jaar waarin we onze doelstellingen hebben 

gerealiseerd en onze donateurs hebben laten zien veel vertrouwen te hebben in onze 

aanpak en ons zijn blijven steunen. Dat geeft ons (het bestuur) de energie door te gaan. 

 

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 beperkt om zo veel mogelijk geld rechtstreeks ten goede te laten komen 

aan de mensen die het nodig hebben en voor wie de mensen ook hebben gedoneerd. 

Over 2018 hebben we aan overheadkosten 2,4 % van de ontvangen donaties uitgegeven. 

De overheadkosten betreffen voornamelijk kosten voor de bankrekening en website en 

een gering bedrag aan algemene kosten in Nepal. 

 

2. Inleiding 
 

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 heel veel huizen in hun 

dorp ingestort en onbewoonbaar geworden, waardoor veel mensen dakloos zijn 

geworden. De hulp van de Nepalese overheid is langzaam op gang gekomen. Zelfs nu, na 

drieënhalf jaar, zien we nog steeds hele gezinnen die sinds de aardbeving nog steeds in 

hun tijdelijke hutje wonen. In de bergdorpen blijft hulp veelal uit omdat deze dorpen 

over de weg moeilijk bereikbaar zijn. Wij wilden de inwoners van Thulo Parsel (ook een 

bergdorp) niet in de kou laten staan en wilden hen helpen. Familie en vrienden, maar 

ook mensen die ons initiatief omarmden droegen bij. Wij ontvingen kort na de 

aardbeving 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. Ook nu 
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blijven veel mensen ons steunen met mooie donaties. Hoewel de aardbevingen al weer 

ruim drie 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 onze hulp nog steeds kunnen voortzetten. 

 

3. Oprichting stichting 
 

De stichting is opgericht op 7 augustus 2015 door Hans en Fabienne Buijing uit Strijen, 

kort na de aardbeving in Nepal in april en mei 2015. Onze intentie is vanaf het begin 

geweest om huizen te bouwen voor getroffen inwoners vooral in de 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). Om 

verstrengeling van belangen te voorkomen is Fabienne geen bestuurslid maar is zij 

communicatieadviseur en verricht in die hoedanigheid om-niet 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 om de overheadkosten tot een minimum 

te beperken. 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 via een jaarverslag verantwoording af aan alle donateurs. Dit 

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

verantwoording over het afgelopen jaar. De stichting geeft na afloop van ieder jaar 

volledige transparantie over de financiële huishouding van de stichting. Uiteraard is het 

bestuur bereid vragen van donateurs of derden te beantwoorden of toelichting te geven 

op het jaarverslag.  

Bedrijven of particulieren die een bevestiging van een donatie vragen, ontvangen een 

factuur van de stichting. 

In 2018 is in totaal € 21.403,00 aan donaties ontvangen. Een geweldig mooi bedrag dat 

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

verschillende bedrijven 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/


5 
 

Om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de kosten die we hebben gemaakt, zijn 

de kosten onderverdeeld in 9 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 eerst in kopie en later in origineel 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. Over de prijs voor het 

transport moet voortdurend worden onderhandeld. Het transport wordt in Nepal door 

individuele mensen met een vrachtauto gedaan. We hebben dit jaar extra 

transportkosten gehad omdat het gereedschap van Thulo Parsel naar Bhimkhori moest 

worden vervoerd. Om de bouw goed te begeleiden zijn twee mannen uit Thulo Parsel 

aanwezig geweest tijdens het gehele bouw traject. We hebben twee tenten aangeschaft. 

Een voor de twee mannen uit Thulo Parsel en een voor het materiaal. Met de inwoners 

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

materiaal betaalt maar dat zij onze twee mannen een dagloon betalen van NPR 1.000 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 begeleidt 

de gehele technische kant van het project. 

 

In 2018 hebben we de volgende uitgaven gedaan. 

 

- Materiaal   €   31.301,43 

- Gereedschap   €        288,84 

- Transport   €     2.116,87 

- Watervoorziening  €           0,00 

- Communicatie   €         80,25 

- Overhead Nepal  €        271,34 

- Overhead Nederland  €         32,99 

- Bankkosten Nederland  €       127,25 

- Voorzieningen bouwploeg €       793,65 

We hebben in 2018 kosten gemaakt voor de bouw van negen huizen in Bhimkhori en 

voor het huis van de Lama in Thulo Parsel.  

 

5. Toelichting op financieel overzicht 

 
Onze financiële situatie is in 2018 nog steeds uitstekend, zodat we onze activiteiten in 

2019 nog steeds kunnen voortzetten. Ook dit jaar hebben we weer veel donaties 

ontvangen. In totaal hebben we € 21.403,00 ontvangen. Daarom konden we in 

Bhimkhori 9 huizen bouwen. We zien gelukkig ook dat we de huizen door aanpassingen 

en verbeteringen steeds iets goedkoper kunnen bouwen. Onze huidige financiële situatie 

is zo goed dat we eind 2018 nieuwe bouwafspraken hebben kunnen maken in Thulo 

Parsel en Bhimkhori.  

Ook dit jaar hebben we de overheadkosten zo laag mogelijk gehouden. Omdat wij geen 

vergoedingen aan bestuur of vrijwilligers verstrekken zijn de overheadkosten laag. Aan 
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overheadkosten hebben we totaal dit jaar € 524,02 uitgegeven. In Nederland hebben we 

€ 240,49 aan bankkosten, communicatie en diversen uitgegeven en in Nepal € 283,52 

o.a. aan een kwijtschelding van een lening en aan bankkosten. Bij elkaar is dat 1,5% van 

de uitgaven in 2018 en 2,4% van de ontvangen donaties dit jaar. Dit is ver onder het 

toegestane percentage van 10%. De overheadkosten zijn meer dan vorig jaar. Dat is 

veroorzaakt door een kwijtschelding van een lening van een oud echtpaar in Bhimkhori. 

Dit echtpaar betaalde zoals afgesproken het dag salaris voor Sanu en Bhumsang die 

verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de bouw. Wat wij echter niet wisten is dat 

dit echtpaar eigenlijk de minimale salariskosten niet kon betalen en hiervoor de buffel 

heeft moeten verkopen en een lening heeft moeten afsluiten. Omdat zij hierdoor in 

onoverkomelijke financiële problemen kwamen hebben we de lening van NPR 30.000 

(€230) afgelost. Ook is er inmiddels weer een buffel. 

Nadat de huizen in Thulo Parsel waren gebouwd konden we voor 2018 onze doelstelling 

aanpassen. De financiële situatie van de stichting liet toe dat we nog meer mensen in 

Nepal konden helpen. Ons project en onze huizen waren niet onopgemerkt gebleven. Via 

verschillende kanalen ontvingen we verzoeken om meer huizen te bouwen. Omdat we 

heel kritisch op de besteding van het geld letten hadden we voldoende financiële ruimte 

om een volgend project te starten. Maar ook een volgend project moest weer worden 

ingevuld volgens de werkwijze die onze stichting hanteert. We bezochten Bhimkhori, een 

dorp waar na de aardbeving nog niets was gebeurd. Bhimkhori is een dorp waar ook 

mensen wonen die hun geld verdienen als drager of gids. Het bestuur besloot om negen 

huizen te bouwen in Bhimkhori. In totaal 2018 hebben we € 35.012 uitgegeven.  

In 2018 zijn de negen huizen in Bhimkhori gebouwd en een in Thulo Parsel. 

 

Zoals was afgesproken in het bestuur hebben we de drie mannen die een groot aandeel 

hebben gehad in de realisatie van al onze plannen tot nu toe een bonus gegeven. Sanu 

en Raby hebben een bonus ontvangen van NPR 40.000 en Bhumsang een bonus van NPR 

20.000. We hebben deze kosten verantwoord onder kosten ‘bouwploeg’. 

 

We hebben afgelopen jaar veel materiaal moeten opsturen naar Nepal. We maken ieder 

jaar kosten voor het transport van materiaal en gereedschap  omdat bijna al het 

materiaal dat we gebruiken nog steeds wordt gesponsord. Veel van de materialen zijn in 

Nepal niet te koop of is van inferieure kwaliteit. We versturen het materiaal via PostNL 

omdat de tarieven betaalbaar zijn en omdat is gebleken dat de pakketten ook 

daadwerkelijk aankomen. Helaas is het in Nepal wel gebruik dat alle pakketten onderweg 

meerdere keren worden opengemaakt. We versturen daarom belangrijke en dure 

materialen gescheiden in meerdere pakketten. Zo hebben we onlangs de accuboor en de 

accu’s apart van elkaar opgestuurd. Ook is het gebruik dat Raby moet betalen om zijn 

pakket in ontvangst te kunnen nemen. Hij moet altijd een percentage van de geschatte 

waarde betalen. Hij ontvangt daar natuurlijk geen kwitantie van.  

Helaas moesten we tijdens onze laatste vlucht, voor de halve kuip voor de cementmolen, 

€400,00 ipv €100,00 betalen bij KLM. Omdat de omvang van het pakket 36cm meer was 

dan het standaard pakket. Nadat we een klacht hebben ingediend, heeft KLM de helft 

van de meerprijs voor haar rekening genomen. 

Door de koersverschillen en bestellingen rond de jaarwisseling van balken en 

bouwmaterialen hebben we nu in de boeken een overschot in kas van €728,00.  
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6. Aanpak en resultaten 
 

We hebben in Bhimkhori de huizen op een zelfde manier gebouwd als in Thulo Parsel. 

Voor een goed resultaat en om controle op de bouw te houden hebben twee mannen uit 

Thulo Parsel de bouw begeleid. Sanu en Bhumsang zijn tijdens de gehele bouw aanwezig 

geweest en sliepen bij hun gereedschap in een tent. 

Alle mannen hebben meegebouwd en ook daar hebben we de mannen via “training on 

the job” geleerd hoe ze een beter huis kunnen bouwen. Omdat Bhimkhori wat lastiger is 

te bereiken hebben we met kleinere vrachtauto’s het materiaal moeten vervoeren.  

 

 

7. Voortgang 
 

Eind 2018 hebben we beoordeeld hoe de huizen zijn gebouwd. De huizen zagen er goed 

uit en alle nieuwe bewoners waren trots op hun nieuwe huis. In Bhimkhori troffen we 

nog één gezin dat nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden woonde. We hebben 

het huis gezien en de gezinssituatie beoordeeld. Thuis heeft het bestuur besloten dat we 

voor dit gezin een huis gaan bouwen.  

 

We hebben ook een bezoek gebracht aan Thulo Parsel. Er zijn meerdere verzoeken van 

families binnengekomen of de stichting voor hen ook niet een huis kan bouwen. Om alle 

verzoeken goed te beoordelen hebben Hans & Fabienne en Paul Grooteman eind 2018 

de status van het huis, maar ook de gezinssituatie beoordeeld. We hebben niet alle 

verzoeken gehonoreerd. We hebben heel feitelijk vastgesteld hoe de mensen nu wonen. 

Ook hebben we geïnformeerd naar de financiële mogelijkheden van de mensen zelf. (of 

ze zelf werk hebben, of er een zoon of dochter is die kan werken, met hoeveel ze in 

Thulo Parsel wonen). Veel van de informatie blijft subjectief maar we proberen een zo’n 

volledig mogelijk beeld te vormen. Op basis van de informatie heeft het bestuur besloten 

in Thulo Parsel drie huizen te bouwen. 

 

In Thulo Parsel zagen we dat de watervoorziening die we drie jaar geleden hebben 

aangelegd door een aardverschuiving gedeeltelijk was ingestort. Het dorp krijgt daarom 

niet meer het gehele jaar voldoende water. 

De mensen hebben een nieuwe bron gevonden en deze is inmiddels geregistreerd voor 

Thulo Parsel.  Hoewel de bron een kilometer van het dorp is verwijderd is er wel 

voldoende hoogteverschil om via een waterpijp het water naar het dorp te brengen. De 

stichting gaat in 2019 de pijpleiding financieren. 

 

8. Materiaal. 
Afgelopen jaar is de betonmolen defect geraakt. We hebben verschillende onderdelen 

opgestuurd die moesten worden vervangen. Door het intensieve gebruik slijt de 

betonmolen hard. Ondanks de onderdelen die zijn vervangen bleek er een groter 

probleem. De lagers in de kuip waren versleten. Daarom hebben we afgelopen jaar een 

halve kuip met nieuwe lagers meegenomen. Paul Grooteman heeft de cementmolen in 

december afgelopen jaar weer gerepareerd.  
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Bosman watermanagement uit Sluiskil en Aannemingsbedrijf Apon en Vermaas uit Zuid-

Beijerland steunen ons nog steeds elk jaar met Gereedschap en materiaal. Mede door 

hun hulp hebben we kunnen realiseren wat we tot nu toe voor elkaar hebben gekregen. 

 

9. Dankwoord 
 

Ook dit jaar willen we iedereen die onze stichting het afgelopen jaar heeft gesteund 

hartelijk bedanken. De steun is en blijft hartverwarmend. Voor deze steun die we in 

Nepal kunnen vertalen door de financiering van materiaal voor de bouw van huizen en 

faciliteiten voor de primaire levensbehoeften zoals water wordt in Nepal zeer 

gewaardeerd. 

 

Het geeft ons een heel goed gevoel dat heel veel mensen ons werk blijven steunen zodat 

wij de mensen in Nepal weer kunnen helpen die het zo veel minder hebben dan in 

Nederland. 

 

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

stichting steunen. We zullen daarom niet afwijken van onze principes en de normen en 

waarden waar we zo aan hechten.   

 

 

 

10. Baten en lasten en balans 

 

  Balans van de stichting Helping Thulo Parsel     

  Over het boekjaar jaar 2018.         

              

datum Debet     datum Credit   

              

             

31-12-18 Rekening Courant  14.430,00   31-12-18 
Afschrijving 
materieel/gereedschap* 100,00 

31-12-18 Rabo Doelreserveren 22.478,87   31-12-18 Eigen vermogen 37.705,67 

  Saldo Nepal 796,80        

31-12-18 Materieel/apparatuur 100,00        

             

             

             

              

             

  Totaal  37.805,67       37.805,67 

       

 Materiaal is door intensief gebruik afgeschreven.    

Stichting Helping Thulo Parsel 
Staat baten en lasten     
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Boekjaar 2018    

     

Baten     

      

Donaties 2018  21.403,00 

     

     

Totaal    21.403,00 

   

   
Lasten     

      

Kosten Rabobank 2018 127,25   

Overhead diversen (Nederland) 32,99   

Overhead diversen (Nepal) 283,52   

Kosten overhead (incl. kosten bank)  443,76 

Kosten materiaal   31.233,69 

Kosten gereedschap  288,84 

Kosten transport  2.176,39 

Kosten watervoorziening  0,00 

Kosten Communicatie  80,25 

Kosten Bouwploeg december 2018  793,65 

     

      

Totaal    35.016,58 

   
Controle staat     

saldo Rekening courant 1-1-2018   5.858,11 

Saldo Doelreserveren   32.954,47 

Totaal donaties 2018   21.403,00 

Saldo Raby 1-1-2018 (NPR 1.418.192)   10.993,00 

Totaal    71.208,58 

Totaal aan uitgaven 2018   35.016,58 

Saldo   36.192,00 

      

Saldo 31-12-2018     

Rekening courant   14.430,00 

Saldo Doelreserveren   22.478,87 

Totaal   36.908,87 

      

Saldo Raby Dong Kathmandu 1.600,00 12,00 

    36.920,87 

Overschot in kas *   728,87 

    36.192,00 

      

   
* Door de koersverschillen en uitgaven rond de jaarwisseling voor balken en bouwmaterialen in Nepal 
hebben we nu in de boeken een overschot in kas van €728,00 

 


