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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. Er zijn achtereenvolgend de 
volgende groepen:  

Day care -Love (6 mnd – 2 jr)  50 

Junior Nursery-Happy ( 2  – 3 jr)30 

Senior Nursery-Help (3 - 4 jr),   29 

LKG - Polite (4 - 5jr)  23 

UKG -Peace (6 -7 jr)  21 

Grade 1- Respect (7 – 8 jr)  14 

Grade 2 - Trust(8 – 9 jr)  16 

Grade 3 (10 -12 jr.)  15 

   Totaal  198 

 

 

 

 

 

Vanuit Nederland worden 56 kinderen gesponsord, vanuit Duitsland 19 kinderen. 

 



Ondersteuning aantal leerlingen op andere scholen 83. 

 

 

 

 

 

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

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

In 2018 zijn er 107 vrijwilligers geweest, waarvan 26 internationaal. 

Nederland 7,USA 3, Duitsland 0, Maleisië 0, Polen 3, Engeland 1, Spanje 0, Italië 4 Denemaken 2, 
Australië 2, Frankrijk 1, Canada 2 Portugal 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.N. Name of the school Nr. of girls  Nr. of boys  Total Number 

1 New Sun Shine School 10 11 21 

2 Consulation School 2 4 6 

3 Sanskriti School 4 x 4 

4 Wendy house School 6 4 10 

5 Shristi School 16 6 22 

6 Navajyoti Special School 1 1 2 

7 Universal School 7 6 13 

8 Gangal Ma.Vi. 2 1 3 

9 Inside vision College (Bibek)  1 1 

10 PCL Nursing (Akriti) 1  1 

   Grand Total  83 



 

 

 

Ondersteuning aantal studenten bij hun vervolgstudie 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.N. Name of the school Nr. of girls  Nr. of boys  Total Number 

1 Inside vision College (Bibek)  1 1 

2 PCL Nursing (Akriti) 1  1 

3 Reliance College (Deepa) 1  1 

4 Laligauresh (Dorjee)   1 1 

5 Xavier College (Pasang)  1 1 

6 Shrijina Art Collage ( Tarpan)  1 1 

    6 



Dit jaar zijn we weer stabiel in vergelijking met andere jaren op hetzelfde leerlingen aantal gebleven. 
Het aantal sponsorkinderen  is iets afgenomen door natuurlijk verloop. 

Dit jaar hebben we een bijeenkomst gehad op 1 juni voor het 12,5 jaar bestaan van OGN. Er 
waren veel afmeldingen, maar we hebben besloten om het toch door te laten gaan. Jyoti is 
van 16 mei tot 28 juni in Nederland geweest en zij was hierbij aanwezig. Tijdens het jubileum 
is er door 3 vrijwilligers een verslag gedaan over de ervaringen die ze in Nepal bij OGN 
hebben gehad. Nicole Cox was een vrijwilliger van het eerste uur, Dennis van de Peut was er 
in 2017 en Frank Nootenboom in 2018. Het was mooi om te horen over ieders ervaring. De 
vrolijkheid die de kinderen uitstralen maakte op allen indruk. En ook wat er gebeurt met 
weinig middelen en enthousiaste leerkrachten en didi’s is een ervaring die iedereen deelt. 
Bina als spil in het netwerk weet altijd de leerkrachten zo te motiveren dat ze plezier in hun 
werk hebben. Dit straalt OGN uit en dat werkt aanstekelijk voor alle bezoekers die langs 
komen. Er is veel positieve energie wat de omstandigheden van velen in Nepal verzacht. 
Achter al deze lieve kindjes gaat veel verdriet schuil maar op school zijn ze dat allemaal even 
vergeten. Het is een oase in de hectiek van Kathmandu.  
 
Een bijzondere gebeurtenis. 
 
Deze zomer ben ik (Fien) naar Rotterdam gefietst waar mijn schoonfamilie vandaan komt. 
Onderweg bij Naarden ging ik even pauzeren. Ik zit alleen aan een tafeltje en er komt een 
gezelschap aan (16 pers). Ze vragen of ze aan dezelfde tafel mogen zitten. Geen probleem 
zeg ik. Deze mensen waren als vrijwilligers van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis uit 
Amsterdam met elkaar op stap. Er werd over en weer veel gepraat. Ook informeerde men 
naar mijn fietstocht. Toen hoorde ik het woord Nepal vallen en mijn oren spitsten direct. Ik 
vroeg “hoezo Nepal”? De man naast mij zei dat zijn vrouw daar geweest was. Toevallig, zei 
ik. Daar heb ik ook wel wat mee! Google maar eens op Orchid Garden Nepal zei ik. Daarna 
hebben we nog wat gepraat en splitsten onze wegen.  September jl. kwam er een bedrag op 
de rekening. € 1.000,-- ! Daarna kreeg ik een mail met een mooie boodschap. De meneer had 
dus op Google gekeken en is ook een fietsliefhebber. Omdat hijzelf een fiets had gekregen 
van een vriend had hij hier geld aan uitgespaard. En jawel, deze beste man heeft het 
uitgespaarde geld aan OGN geschonken. 
Afgelopen week kwam er weer een mysterieus bedrag  van € 3.762,50 op de rekening. Wat 
schetst mijn verbazing!! Weer van dezelfde persoon. Een mail met uitleg volgde. Deze man 
was 60 jr. geworden en had met 3 vrienden geld ingezameld ter gelegenheid van de 240 jr. 
bij elkaar opgeteld. Toch een slordige € 15,50 voor ieder levensjaar aan OGN geschonken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Financieel jaaroverzicht stichting Orchid Garden Nepal 2018. 

 

Banksaldo 01-01-2018       €   20.885,92 

 

Inkomsten: 

Sponsorbijdragen individueel NL   €  9.369,65 

Sponsorbijdragen individueel DLD   €  6.775,00 

Giften derden landen     €   1.187,56 

Sponsorbijdragen algemeen    €   2.526,80 

Bedrijven, scholen, kerken, instellingen   €   6.938,38 

Acties, o.a. de tulpenactie     €    2.870,00 

Reiskosten      €       000,00 

       €   29.667.39   € 29.667,39 

             

           € 50.553,31 

Uitgaven: 

Salariskosten OGN     €   13.121,00 

Bankkosten      €       140,14 

Reiskosten      €     1.706,07 

Huisvesting huur Bina     €    1.675,00 

Huur ondergrond     €    1.880,00 

Website      €          42,35 

Opname t.b.v. OGN     €        413,13 

Sponsorkinderen      €   10.470,00 

Lidmaatschap NFN     €        100,00 

       €     29.547,69   € 26.674.17- 

Banksaldo 31-12-2018         € 21.005,62 

Spaartegoed 01-01-2019        €  81.303,34 


