
Financieel jaaroverzicht stichting Orchid Garden Nepal 2015. 

 

Banksaldo 01-01-2015         €   13.081,73 

 

Inkomsten: 

Sponsorbijdragen individueel NL   € 10.562,92 

Sponsorbijdragen individueel DLD   €   8.846,44 

Giften derden landen     €   5.056,35 

Bedrijven, scholen, kerken, instellingen   €    3.599,65 

Acties, waarvan de tulpenactie 5.200,00  €    7.731.30 

Nalatenschap      €    1.000,00 

       €   39.761,84   €   39.761,84 

Aardbeving          €   41.426,01+ 

             

           € 81.188,15 

 

Uitgaven: 

Salariskosten OGN     €       7.825,00 

Bankkosten      €           167,35 

Reiskosten      €            630,15 

Huisvesting huur Bina     €        1.645,00 

Website      €             27,83 

Kantoorartikelen     €            254,56 

Diversen opname     €              68,57 

Sponsorkinderen      €      18.200,00 

Naar spaarrekening     €       10.000,00 

       €       38.893,86   € 38.893,86+ 

Banksaldo 31-12-2015         € 55.376,02 

Spaartegoed           €  40.889,29 



 

Toelichting: Jaarverslag 2015 stichting Orchid Garden Nepal, 

Bestuur:   voorzitter:    Fien van ’t Sant 

  Secretaris / PR:    Joke Steinfort-Blom 

Penningmeester:   Dick Douma 

Bestuurslid:   Marianne Goedegebuure 

Bestuurslid / web beheerder:  Yvonne van den Bos 

 

Aantal vergaderingen 4 

Nieuwsbrieven 2 

Doel stichting: Fondsen werven voor kinderdagverblijf en school genaamd Orchid Garden Nepal.                                                                           

 

In het kinderdagverblijf worden dagelijks maximaal 50 kinderen van 6 tot 18 maanden opgevangen.  
Deze stromen door in de Orchid Garden new English pre school. Hier zijn achtereenvolgend de 
volgende groepen:  

Day care (6 mnd – 2 jr)  45 

Junior Nursery ( 2  – 3 jr), 38 

Senior Nursery (3 - 4 jr),   29 

LKG(4 - 5jr),   23 

UKG(6 -7 jr),   26 

Grade 1 (7 – 8 jr).   24 

Grade 2 (8 – 9 jr.)  23 

Grade 3 (10 -12 jr.)  20 

   Totaal  228 

Ondersteund in scholing op andere scholen 100 hiervan zijn er 7 in een hostel school. 

 

 

Vanuit Nederland worden 64 kinderen gesponsord, vanuit Duitsland 29 kinderen. 

Personeel op de School: 4 Didi’s dit zijn vrouwen die voor het huishoudelijk gedeelte zorgen, 

10 leerkrachten 1 staf medewerker en Bina. Een staf van 16 personen totaal. 

In 2015 zijn er 85 vrijwilligers geweest. Waarvan 25 internationaal. 



In overleg met Bina worden de sponsorkinderen, leerkrachten en de vaste kosten betaald. Wat over 
blijft wordt op de spaarrekening gezet voor uitbreiding van de school op een nieuwe locatie. 
Hiervoor is een bedrag begroot wat moet worden gesplitst ten behoeve van een schoolgebouw, een 
vrijwilligersverblijf en een hostel. Of er een hostel kan komen is afhankelijk van wat er mogelijk is in 
verband met aansprakelijkheid. Er wordt pas tot uitbreiding overgegaan wanneer er voldoende 
middelen zijn en een geschikte locatie. Als deze door de lokale overheid wordt aangeboden hoeft er 
niet in grond te worden geïnvesteerd. Moet er wel in grond worden geïnvesteerd dan is uitbreiding 
niet mogelijk bij de huidige inkomsten. Er is een huur overeenkomst tot 2021 op de huidige locatie. 
Het terrein van OGN loopt de afgelopen twee jaar in het regenseizoen onder water. Om de 
huurovereenkomst op deze locatie te verlengen is dan ook geen optie als deze situatie niet 
verandert. 

De kinderen die niet officieel een sponsor hebben worden ondersteund vanuit middelen die door 
vrijwilligers en bezoekers worden gedoneerd. Dit is o.a. in de vorm van kleding, maar ook worden 
vaak spontaan donaties gedaan. Zo wordt er regelmatig voedsel, spelletjes en schoolbenodigdheden 
gedoneerd. Ook worden er vanuit Nepal zelf donaties gedaan wat zeer op prijs gesteld wordt. 

Kinderen die het OGN ontgroeid zijn en het onderwijs vervolgen op een andere school worden zoveel 
mogelijk blijvend ondersteund. Dit jaar zijn dit 100 kinderen, waarvan ? kinderen in een hostel zijn. 
Het gebeurt gelukkig ook wel dat door begeleiding de thuissituatie wel weer verbetert en kinderen 
van uit de hostel weer naar huis kunnen. 

De aardbeving heeft Nepal op zijn grondvesten doen schudden. Op 25 april begon de aarde te beven 
met een kracht van 8.5 en op 27-5 nog een keer met 7.8 en nog vele honderden kleine bevingen met 
uitschieters naar 5.5. Helaas is er van de OGN kinderen één kindje onder het puin overleden. Enkele 
anderen waren licht gewond. Wij hebben besloten actie te ondernemen en geld in te zamelen. Dit 
was voor OGN een mogelijkheid om wat te doen. De situatie was niet te overzien en niets doen was 
zeker geen optie. Er is veel gedaan in de beginweken na de aardbeving in de vorm van noodopvang 
en voedsel verstrekken. De actie werd mede door de landelijke media onder de aandacht gebracht. 
Van te voren hadden wij niet echt een inschatting gemaakt wat dit allemaal ging opleveren. 
Uiteindelijk is er ruim € 41.000,-- binnengekomen. Dit is een geweldig resultaat door het toedoen van 
iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. We hebben voortdurend overleg gehad hoe wij het geld 
gaan inzetten. Alle middelen die tot nu toe zijn ingezet komen uit lokale acties en opbrengsten. Ook 
zijn er veel mensen die spullen gedoneerd hebben waar wij tot nu alle hulp mee hebben kunnen 
doen. Er zijn in de omgeving van OGN nog geen hulpvragen gekomen waarvoor dit fonds moest 
bijspringen. De ontstane schade aan de school is door lokale hulp ook gerepareerd. We willen ook 
geen geld verspillen en laten het zodoende op de rekening staan als er nog geen goede besteding 
voor is. Dit doen wij in overleg met Bina. Voorlopig blijft dit geoormerkt als aardbeving gelden. Het is 
nu 2 jaar op rij dat we in de zomer wateroverlast hebben, dit lijkt er op dat het een structureel 
probleem is. De ligging van de school is mede door toedoen van de buren niet beter geworden. Het 
naastgelegen terrein is namelijk opgehoogd met grond waardoor er meer water binnenstroomt 
omdat de school lager ligt. Het riolering systeem is beschadigd door de aardbeving, hierdoor werkt 
de afvoer onvoldoende. Het OGN gaat op zoek naar een nieuwe locatie met een 
aardbevingsbestendig gebouw en groei mogelijkheden. Dit alles moet voor 2021 gerealiseerd zijn. 

De activiteiten zijn door de stafmedewerker Sunita vastgelegd. De verslaglegging hiervan is in het 
Engels. 

 

 

 



Half Yearly Report 

Orchid Garden Nepal 

Kalopool, Kathmandu, Nepal 

Major Activities of last six months Shrawan to Poush 2072:  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 Group Work in Science and Heritage Class:  

This was a group work, where Children were having science and heritage class and they had 

collected the different things, animals and built a Dharahara that they found in their 

surroundings. 

 

 

 

1
st
 terminal 

examination:  

According to the 

schedule children 

studying in OGN 

had 1
st
 terminal 

examination from 

15
th

 August and 

result was 

published on 31
st
 

August 2015. The 

result is satisfactory 

though we could not carry out the classes around a month 

during the 

earthquak

e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extracurricular Activities: 

Clay, Craft and Art Class: 

Clay and Crafts helped 

for extending their 

thinking, intelligence, 

enhance multicultural 

understandings, build 

self esteem, gain 

positive emotional 

responses to learning 

and engage through a 

variety of learning styles within group. Every Wednesday 

Children of OGN enjoying 

Clay, Art and Crafts class. 

Dance Class: 

Children having dance class on Friday. It helped them to 

increase flexibility of range of motion physical strength 

of stamina. It increase balance and coordination and 

improve overall cardiovascular health. Dancing is an 

aerobic form of exercise.  

 

Attendance of Daycare: 

Daycare teacher doing attendance with the name cards of kids 

that help them to pronounce their name. It also help to keep 

on  the number of children in and out .They have their own 

schedule for a day like morning pray,milk time,lunch time, 

nap time,putty time, game time and snacks time etc. Recently, 

42 kids are enjoying in OGN daycare.  

 

 

 

 

 



Occasional Celebrations:  

Teacher’s day celebration:   

For students, Teachers' Day is an occasion to pay 

reverence and gratitude to teachers for their selfless 

effort in shaping their career and enriching the 

education system in the process. It was celebrated in 

OGN together with volunteers and teachers. 

 

 

 

Celebration of Ghatasthapana: 

 Children were orientated about keeping in 

Jamara for Dashain. 

 

Dashain and Tihar Celebration: 

 Dashain and Tihar Celebration program 

participant ion with the members of VDC office, 

Local Police, schools, staffs, parents and 

children. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebration of National Children’s Day and International Child Rights Day:  

OGN celebrated Children’s Day “Bal Diwas” on 29
th
 

Bhadra 

with fun 

and 

organized 

sports 

meet and 

face 

painting. Again on 20
th
 November OGN celebrated 

International Child Rights Day with various actives.  

Staffs capacity building training:  

In last six months staffs participated in 

different capacity building training 

organized by networking organizations like 

Bikalpa, Mountain Child Care and Mother 

Care School. 

 

 

 

 



Excursion, field trips and interaction session: 

Children having observation visit in Russian Culture center’s library where they have seen the 

public library and watched one movie too. 

 

 

 

 

 

Interaction Program: Interaction 

program with the children from Nirvana school. They performed drama about domestic 

violence, girls trafficking and recited the poem 

about the current situation of the country. This is 

from Sanskriti International School. They had 

interaction with the children of Orchid Garden. 

They share their casual feeling and snacks. 

 

 

 

 

 

  

 



Visits from Government Agency: 

Social Development Officer from District Development Committee Kathmandu and Social Welfare 

Counsel visited the OGN for monitoring and 

evaluation of OGN program.  

 

 

 

 

 

Community Work together with VDC office, local 

clubs, Police and Parents: 

Staffs, Parents and children from Orchid Garden Nepal are helping to keep the community 

clean and Bagmati clean program time and again. This is one of the regular activities to make 

the parents and children aware of their responsibility to keep the surrounding clean. In fact 

without fresh environment we could not imagine that our 

life will be healthy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Health Check up of Children in OGN with the coordination of VDC office and New 

Yera: 

 On July 1, 2015 OGN Nurse and team from VDC office find the three children were 

malnourished. These children were on red color band which is severe malnutrition. But the 

nutritious food and balanced diet along 

with Vitamin and Mineral powder helps 

child to get rid from malnutrition. All 

thanks goes to OGN helper sister and 

staff who continuously supported these 

children and mother for better physical 

development. s 

The OGN gets victory over 

malnutrition finally today's 

measurement shows that the children MUAC (Mid-

Upper Arm Circumference) of malnourished 

children were on normal range. Still children are 

having vitamin pouch with their daily food in OGN 

provided by VDC office. 

 

 

 

 

 

 

 



Education support children: 2
nd

 Terminal Result distribution Program in Sanskriti 

International School. New Sunshine Boarding School and Advanced Boarding School. 

 

Individual / Group counseling sessions: 

Psychosocial counseling sessions were helped the 

children and teenagers stay out of stress; develop 

the positive thought and mental state. 

Psychological counselor helps children to stay 

away from 

problems, 

motivates 

them to 

overcome 

challenges and 

helps children to be in positive mental state. She also 

deals with children's family issues, adjustment problems, 

relationship problems, behavior, attitude problems, health 

problems etc.  Application of result oriented techniques 

such as Behavior and Attitude Modification Therapy, Art 

Therapy, Rewarding Techniques and Value Group Therapy had helped to reduce the amount 

of problems in children/ teenagers. 

Challenges of last six months:  

Due to the earthquake and political issues as like common citizens, we had to face the 

challenges like scarcity of cooking gas shortage of fuel and all of sudden announced strikes 

disturbed the daily operation of the organization. Due to those reasons the presence of 

children were irregular, drop out and migrated as their necessity base.  

Overcome the challenges:  

It was definitely affected the time schedule of the program though OGN cut all the holidays 

that were scheduled and manage to completed the educational curriculum. OGN used 

firewood for cooking food and snacks and consider the arrival and departure time of staffs as 

the flow of public vehicles. OGN provided the psychological support to those families and 

children to coop up the current situation and consequences. 

 

 


