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Afkortingen en acroniemen die in het jaarverslag voorkomen 
 

Stichting TM 
partners 

verklaring website 

In NEPAL   

ECEC Early Childhood Education Centre 
Lalitpur NEPAL 
ECEC is een teacher training en onderwijs 
advies organisatie voor onderwijs aan het 
jonge kind. 

www.ecec.org.np 
 

ASSN  Aashish Social Services Nepal 
Butwal NEPAL 
Een NGO die naast allerlei activiteiten om 
vrouwenhandel te voorkomen ook actief is 
in het onderwijs voor kinderen in de 
sloppenwijk in Butwal 

https://www.facebook.com/assnbutwal 

In NEDERLAND   

Driestar Educatief Hogeschool en Onderwijsadvies  
Gouda 
 

www.driestar-educatief.nl 

INCE International Network for Christian 
Education 
Een initiatief van Driestar Educatief en 
Woord en Daad om het christelijk onderwijs 
wereldwijd te verbeteren. 

www.ince.org 
 

Woord en Daad 
 

Ontwikkeling organisatie die werkt aan 
duurzame verandering voor mensen in 
armoede 

https://www.woordendaad.nl/ 

BAM  Business as a Mission: De wereld mooier en 
eerlijker maken middels je onderneming 

https://www.businessasmission.nl/ 

Ds. J van Dijk 
Stichting  

Stichting ter behartiging van de belangen 
van de Protestantse Kerk in Nederland, de 
zending en het christelijk onderwijs. 

https://dsjvandijkstichting.nl/ 
 

Kringloopwinkel 
 de Pelgrimshoeve 

Stichting met als doel: het ondersteunen 
van goede doelen van diaconaal en 
maatschappelijk belang in binnen- en 
buitenland. (Zoetermeer) 

https://pelgrimshoeve.nl/ 

Kringloopwinkel ‘de 
Kring” 

Stichting met als doel het hergebruik van 
goederen te stimuleren; de opbrengsten 
worden gebruikt om diverse goede doelen 
in binnen- en buitenland te steunen. 
(Reeuwijk) 

https://www.kringloopwinkel-
reeuwijk.nl/ 

 

  

http://www.ecec.org.np/
https://www.facebook.com/assnbutwal
file:///C:/Users/Josien%20Graafland/Documents/2018%20STICHTING%20Teach%20Ministries/JAARVERSLAGEN/jaarverslagen%20WORKDOCs/2019%20jaarverslag%20TM%20NL%20workdocs/www.ince.org
https://www.woordendaad.nl/
https://www.businessasmission.nl/
https://dsjvandijkstichting.nl/
https://pelgrimshoeve.nl/
https://www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl/
https://www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl/
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Inleiding 
In 2019 heeft Stichting TEACH (Training and Education Among Children) Ministries Nederland - al dan niet in 
samenwerking met andere organisaties - onze partners in Nepal kunnen ondersteunen bij de uitvoer van 
verschillende projecten/activiteiten ten behoeve van de kinderen van Nepal. 
Het verdere van dit verslag geeft daarover meer achtergrond en details. 

Doel en Visie 
TEACH Ministries gelooft dat elk kind uniek is en een eigen persoonlijkheid heeft.  
Een zorgzame, veilige en stimulerende omgeving is nodig om de gaven en talenten, die ze van God hebben 
gekregen, volledig tot ontwikkeling te laten komen. 
Vanuit deze visie ondersteunt Stichting TEACH Ministries organisaties en projecten in Nepal, die zich inzetten 
voor gezonde, evenwichtige ontwikkeling en vorming van kinderen. Dit kan zijn in de thuissituatie (ouders en 
verzorgers), op school (onderwijzers) of in kerkelijk verband (kinderwerkers). 

NEPAL 

Steun in de thuissituatie 

Scholarship fund 
Partner ECEC is een teacher training organisatie die een groot aanbod aan cursussen heeft om onderwijzers in 
Nepal bij te scholen. Ondanks de zeer redelijke prijs van de cursussen zijn er heel wat scholen die dit geld niet 
kunnen missen om hun personeel bijscholing te geven. Onderwijzers verdienen in het algemeen zo weinig dat ze 
de cursussen ook zelf moeilijk kunnen bekostigen. Als personen erg gemotiveerd zijn om een cursus bij ECEC te 
volgen, maar ze niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zelf alle kosten op te brengen, dan heeft ECEC een beurs. Er 
moet een aanvraag worden ingediend die door het scholarship committee wordt beoordeeld, waarna een 
gesprek plaatsvindt. Het committee neemt op grond van de ontvangen informatie een besluit over de hoogte 
van de bijdrage; deze is nooit meer dan 50 % van de cursuskosten. 
Ook in 2019 heeft Stichting TEACH Ministries een contributie geleverd aan het scholarship fund van ECEC. 
 

2019 scholarship data 

S. No. Trainings Total numbers 

1 One year course 27 

2 Step 1 Level 1 1 

3 Leadership course 3 

Total no. of students 31 

Reactie van één van de studenten die in 2019 een gedeeltelijke beurs ontving. 
Ik ben ECEC erg dankbaar dat ik een studiebeurs voor de 1-jarige cursus mocht ontvangen. Deze beurs heeft 
me geholpen en stelde me in staat om naast mijn dagelijkse onkosten, de uitgaven voor deze cursus aan te 
kunnen. Heel erg bedankt dat ik op deze reis door jullie werd begeleid. 
De dingen die ik in deze gerenommeerde instelling heb geleerd, kunnen niet met andere worden vergeleken. 
ECEC heeft me geholpen te bloeien en mijn vaardigheden aan te scherpen voor gebruik in mijn lessen in de 
komende jaren. De cursus heeft me geholpen mezelf beter te begrijpen en moedigde me aan om aan mijn 
zwakheden te werken. De docenten bij ECEC zijn erg behulpzaam en vol gratie. Ik heb zoveel liefde, 
zegeningen en kennis opgedaan van deze instelling. Ten slotte heel erg bedankt voor alles; ECEC en haar 
donoren zijn een grote zegen in mijn leven. ECEC heeft mij positief veranderd, zowel als persoon en als 
onderwijzer. 

http://www.ecec.org.np/
http://www.teachnepal.org/
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Individuele ondersteuning onderwijskosten 
Nepalese ouders (die zelf vaak geen opleiding genoten hebben, zelfs nooit naar school zijn geweest) hebben er 
letterlijk alles voor over om hun kinderen een opleiding te geven. Vaak wordt dat gedaan door enorme leningen 
aan te gaan die het hele gezin in de problemen brengen. Om de kinderen toch een kans te geven -zonder de 
familie te belasten met leningen- zoekt Stichting TM sponsors. Stichting TM Nederland zorgt ervoor dat er een 
duidelijk beeld is van de situatie in het gezin en de benodigde financiën. Voor elk specifiek geval worden dan 
sponsors gezocht, die toezeggen om voor de duur van de school/studie te willen bijdragen aan de kosten van 
het onderwijs. Er wordt een contract gemaakt met de begunstigde, met o.a. afspraken over het steeds weer 
overleggen van de betaalbewijzen; ook moet Stichting TEACH Ministries een jaarlijkse voortgangsrapportage 
ontvangen, opgesteld door de persoon zelf als dat mogelijk is of door een ouder of verzorger. 
In 2019 heeft Stichting TM bijgedragen aan individuele ondersteuning in de onderwijskosten voor 2 gezinnen. 

Steun voor scholen 
Bijdrage aan het onderwijs in sloppenschool in Butwal 
In Butwal (in het vlakke gedeelte in het zuiden van Nepal) is partner ASSN (Aashish Social Services Nepal) actief. 
Naast anti-mensenhandel activiteiten aan de grens met India is ASSN ook actief in zorg voor de kinderen uit de 
sloppenwijken van Butwal, met name wat hun scholing betreft. Van een kleine ruimte om te helpen met 
huiswerk is dit uitgegroeid tot een school: Suryoday Primary School (Zonsopgang basis school). 
De manier waarop de school wordt beheerd is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking: de landelijke 
regering draagt bij in de maandelijkse kosten, evenals de lokale overheid; een deel van de kosten worden 
gedragen door de gemeenschap rondom de school en nog een deel is voor de rekening van ASSN. 
Het was ASSN’s verantwoordelijkheid om fondsen voor de 
salarissen van 2 onderwijzers bij te dragen, en het is voor 
dit doel dat stichting TEACH Ministries heeft bijgedragen. 
Stichting TEACH Ministries voorzitter mevr.Kramer heeft 
een bezoek gebracht aan de school toen ze voor andere 
projecten in Nepal was. Ze was onder de indruk van wat 
ze aantrof: met beperkte middelen is de school goed 
georganiseerd en ziet er verzorgd uit.  

Reactie van een van de gezinnen: 
Ik dank U voor uw liefde en ondersteuning voor onze familie. We bidden dat God U zal zegenen hiervoor! 

    Suryoday Primary School 
           in de klas 
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Het onderwijzend personeel is geduldig, zorgzaam en toegewijd aan de kinderen: een indrukwekkende bijdrage 
aan de ontwikkeling van de kinderen van de sloppenwijken van Butwal. Ongetwijfeld zal dit hun toekomst 
perspectieven verbeteren. Een mooi project om bij betrokken te zijn! 
 

Steun in kerkelijk verband 
In het jaarverslag van 2018 schreven we al over de veranderingen in het geestelijk klimaat in Nepal 
Al sinds het begin van het ontstaan van kerken in Nepal (50-er jaren vorige eeuw) waren er moeilijkheden: als 
nieuwe godsdienst - die vaak gezien wordt als een Westerse godsdienst - was er geen officiële plaats in Nepal 
voor de kerk. Later werd dat beter, vooral na de herinvoering van de meerpartijendemocratie in 1990 ervoeren 
de Christenen meer vrijheid. Toen in 2008 Nepal van een Hindoe koninkrijk een seculiere republiek werd was er 
de hoop dat die vrijheid ook in de nieuwe grondwet verankerd zou worden, maar helaas is dat niet gebeurd. De 
nieuwe grondwet (2015) en uitvoerende wetten die erna zijn gemaakt, zijn dusdanig verwoord dat ze niet 
eenduidig zijn en op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Er wordt weinig ruimte gelaten 
aan religieuze minderheden zoals de Christelijke kerken. Met als gevolg dat de wetten worden gebruikt als 
instrument om religieuze minderheden in hun geloofsbeleving beperkingen op te leggen.  
In 2019 werd een van onze partner organisaties die vooral in kerkelijk verband werkt hier het slachtoffer van: 
een advertentie voor een nieuwe medewerker waarin vermeld werd dat de sollicitant een christen moest zijn 
werd opgepikt door de media en opgeblazen als zijnde discriminatie. De organisatie werd aangeklaagd en 
stilgelegd en de bankrekening bevroren. Verder gebeurde er niets, ook niet na herhaalde verzoeken van de 
organisatie zelf om weer verder te mogen werken. Met een bevroren bankrekening is het moeilijk werken en dit 
heeft ertoe geleid dat deze partner alle werkzaamheden heeft gestopt en de organisatie heeft laten inslapen. Dit 
is een samenvatting van een maandenlange worsteling om recht gedaan te worden die uiteindelijk verloren is. 
Het project met programma’s voor kinderen en ouders in één van de sloppenwijken van in Kathmandu (waar we 
in het jaarverslag van 2018 over schreven) werd zodoende ook niet verder uitgevoerd. 
 

Opbouw van de partnerorganisatie 

Steun voor professionele ontwikkeling van de werkers van de partnerorganisaties. 
De partnerorganisaties in Nepal hebben een grote taak: er is nog heel veel te doen voordat het onderwijs overal 
evenwichtig en kindvriendelijk is. Daarom is het belangrijk dat de werkers zelf ook opgebouwd worden. 
In 2019 kon Stichting TM Nederland door speciaal voor deze doelen geworven fondsen verschillende 
bijscholingsactiviteiten ondersteunen. 
 

International Class Driestar Educatief 

Een van ECEC’s Teacher Trainers (Mr. Nanda Nath Khapangi ) heeft van augustus tot november 2019 
deelgenomen aan de International Class aan de Driestar Hogeschool in Gouda. Het grootste deel van de kosten 
werden gedekt door INCE (International Network for Christian Education), slechts een deel van de praktische 
ondersteuning in Nederland kwam voor rekening van Stichting Teach Ministries  
De International Class is een minor voor PABO studenten waarbij ze samen studeren met studenten uit het 
buitenland, waardoor een kruisbestuiving van ideeën en inzichten over onderwijs mogelijk is. 

https://www.driestar-educatief.nl/international-programmes/international-class
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Onderdeel van het programma is om onderzoek 
te doen op basis van vragen die opkomen uit de 
onderwijssituatie in het thuisland van de 
studenten, voor Nanda dus Nepal. Nanda deed 
onderzoek naar de manier waarop 
onderwijsadviseurs in Nederland scholen helpen 
hun kwaliteit te verbeteren. Op basis van dit 
onderzoek formuleerde hij leerpunten voor de 
Nepalese context. Een van zijn aanbevelingen is 
om de ouders meer te betrekken bij het traject 
van kwaliteitsverbetering op Nepalese scholen. Hij 
beveelt ook interventies aan voor het leiderschap 
op Nepalese scholen 
 

Relaties opbouwen en netwerk ontwikkelen 

In het najaar van 2019 werd de heer Pitambar Neupane (algemeen directeur van ECEC) door Woord en Daad 
uitgenodigd om de beleidsconferentie bij te wonen. Enkele dagen voor die conferentie was er een Business as a 
Mission-conferentie georganiseerd door Europese Business as a Mission (BAM) organisaties 
(https://bamcongress.eu). Aangezien ECEC ook als BAM fungeert, is het belangrijk dat ECEC een netwerk 
opbouwt en relaties ontwikkelt met gelijkgestemde bedrijfsorganisaties. Omdat Pitambar toch al in Nederland 
was, kon hij namens ECEC deelnemen aan de Europese BAM conferentie. Tijdens de conferentie kreeg Pitambar 
de gelegenheid om contacten te leggen met andere organisaties werkzaam als BAM. Tevens kreeg hij de 
gelegenheid om een zakelijk investeringsidee te presenteren aan de partners: het maken van voor de leeftijd 
geschikte, lokale, contextuele leesboeken voor jonge kinderen van Nepal. Sommige partners hebben interesse 
getoond en Pitambar werkt nu aan een businessplan hiervoor. 
 
Na de BAM-conferentie was Pitambar aanwezig op de 
4 daagse Beleidsconferentie georganiseerd door 
Woord en Daad. Het was een goede conferentie met 
als focus vraag: ‘Hoe kan een ontwikkelingsorganisatie 
door partnerschap verandering brengen in het leven 
van de allerarmsten?’. Pitambar heeft deze reis als 
heel zinvol ervaren door alles wat hij heeft geleerd, 
maar vooral ook omdat hij zijn netwerk heeft kunnen 
uitbreiden door de vele mensen die hij ontmoet heeft. 
 
 

Verbetering van de werkomgeving 
Ook voor organisaties is een gunstige fysieke omgeving van belang om goed te kunnen functioneren. Voor twee 
partnerorganisatie is in 2019 door Stichting TEACH Ministeries geld beschikbaar gesteld om hun werkomgeving 
te verbeteren. 

Reparatie schuiframen ECEC 

Op het hoofdkantoor van ECEC is bijdragen aan het onderhoud van het gebouw in de vorm van geleide wielen 
voor de schuiframen. Stichting TEACH Ministries heeft zo’n 10 jaar geleden een grote bijdrage geleverd aan de 
bouw van het ECEC kantoor. De raamkozijnen van het gebouw zijn van aluminium, wat in die tijd een nieuw 
product was in Nepal. De geleide wieltjes onder de schuiframen waren echter niet zo goed wat leidde tot 
disfunctioneren. 

           Nanda in gesprek 

Pitambar bij Woord en Daad 

https://bamcongress.eu/
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Op een dag tijdens een les wilde een van de studenten het raam sluiten en plotseling viel het raam naar beneden 
vanwege de problemen met de geleide wieltjes; gelukkig raakte niemand gewond. Het was hoognodig om de 
wieltjes onder de ramen te vervangen! 
Het was een hele zoektocht om nieuwe stevige wieltjes te vinden; uiteindelijk werden ze met een bijdrage van 
Stichting TEACH Ministries vanuit Nederland naar Nepal gezonden en aldaar gemonteerd. Het open en sluiten 
van de ramen kan nu weer zonder problemen gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inrichting van de uitbreiding van de ECEC dependance in Kathmandu. 

In 2014 heeft ECEC een dependance training centrum geopend in het Noorden van de Kathmandu vallei 
(Chabahil area) om ook dat deel van de stad te kunnen voorzien van de broodnodige training in kindvriendelijk 
kleuteronderwijs. In 2018 was de vraag naar cursussen voor de ECEC dependance dusdanig toegenomen dat de 
in gebruik zijnde ruimten niet meer toereikend waren. In die setting (met slechts 2 lokalen), konden er maar 2 
cursussen tegelijk gegeven worden. Andere cursussen moesten daardoor worden uitgesteld, wat weer leidde tot 
verlies van aanvankelijk geïnteresseerde cursisten. 
Per maart 2019 heeft ECEC drie extra klaslokalen gehuurd en gedeeltelijk gestoffeerd; ECEC had ook al nieuwe 
teacher trainers aangenomen/opgeleid om in de uitgebreide Kathmandu dependance te werken. 
Met behulp van partners heeft Stichting TEACH Ministries bijgedragen aan de inrichting van de nieuwe 
klaslokalen. De klaslokalen moesten geschikt zijn voor interactief onderwijs én tegelijkertijd als model 
klaslokalen voor de onderwijzers dienen, waarvoor specifiek meubilair nodig was. 

 
 

het raam is er met kozijn en al uitgevallen  Montage nieuwe wieltjes 

 VOOR kaal klaslokaal     NA klaslokaal met inrichting 
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NEDERLAND 

Financiën 
Stichting TEACH Ministries Nederland is dankbaar voor de vele donateurs. Naast de bijdrage van de reguliere 
donateurs kreeg de stichting in 2019 ook enkele malen schenkingen, meestal voor een specifiek project; zoals 
van de Ds .J van Dijk stichting (voor het scholarship fund), van Stichting Onderwijs Steunfonds en van de 
Kringloopwinkels de Pelgrimshoeve en de Kring (voor het inrichten van de uitbreiding van de dependance van 
ECEC). 
 

2019 Financieel verslag                   Stichting TEACH Ministries 
      

BESTUURSREKENING       

ontvangsten   uitgaven   

        

    kosten ABN AMRO  €            144.25  

Saldo 1 januari 2019  €      16,785.14  kosten geld transfer naar buitenland  €            132.00  

giften kerken en organisaties  €      23,188.53  Admin. kosten Stichting TEACH Ministries  €            175.90  

giften particulieren  €        3,928.50  overboekingen Nepal (ECEC)  €      23,530.93  

transfer van Spaarrekening  €      10,000.00  overboekingen Nepal (ASSN, Butwal)  €         3,100.00  

    overboekingen scholarships  €         2,720.00  

    overboekingen Nepal (diversen)  €              47.05  

totaal inkomsten  €      53,902.17  totaal uitgaven  €      29,850.13  

    Saldo 31 december 2019  €      24,052.04  

        

        

SPAARREKENING       

ontvangsten   uitgaven   

        

Saldo 1 januari 2019  €      35,774.26  overboeking naar bestuursrekening  €      10,000.00  

rente en/of kosten  €              10.01      

        

totaal inkomsten  €      35,784.27  saldo 31 december 2019  €      25,784.27  
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Nieuwe website 
In het voorjaar van 2019 is er hard gewerkt aan een nieuwe website for Stichting TEACH Ministries. Het resultaat 

kunt U bekijken op www.stichtingteach.nl. We zijn mevrouw Inge Margriet Bijl-Kramer dankbaar voor de 

inspanningen die ze hiervoor heeft geleverd. 

Bestuur Stichting TEACH Ministries 
In 2019 vonden er weer veranderingen plaats in het bestuur van Stichting TEACH Ministries. 
Dhr. Jack op den Brouw nam (na jaren trouwe dienst) afscheid als voorzitter van de stichting. Mevr. Annie 
Kramer-Quirijns volgde hem op. Mevrouw Kramer heeft zelf jarenlang in Nepal gewoond en gewerkt en is nog 
steeds betrokken bij het land via projecten. Ook dhr. van Everdingen nam afscheid als lid van het bestuur van 
Stichting TEACH Ministries; Dhr. Daan Krijgsman volgde hem op. We danken dhr. op den Brouw en dhr. 
Everdingen voor hun inzet voor onze stichting. 
 
De bestuurssamenstelling op 31 december 2019 is: 
Mevr. Annie Kramer-Quirijns Voorzitter 
Mevr. Josien Los-Graafland Penningmeester/secretaresse 
Dhr. Daan Krijgsman  Lid 
Mevr. H de Wit   Lid, werkzaam in Nepal 

http://www.stichtingteach.nl/

