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Afkortingen en acroniemen die in het jaarverslag voorkomen 
Stichting TM partners 
In NEPAL verklaring website 

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 
 

TSTEC Three Star Teacher Education Centre  
Chabahil, Kathmandu  
TSTEC is een Nepalese zuster organisatie 
van ECEC met gelijke doelen en diensten. 

https://www.threestar.edu.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 

Aashish Kerk 
Balkhu 

Aashish kerk is gelegen in de sloppenwijk 
in Balkhu, Kathmandu die zich actief inzet 
voor het welzijn van de sloppenwijk 
bewoners. 

 

ACNJ Asal Chimeekee Nepal Jumla. 
(Asal Chimeekee = goede buur) 
Stichting die vanuit de gezamenlijk kerken 
van Jumla sociaal werk verricht in Jumla 
en omgeving 

 

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 
 

Ontwikkelingsorganisatie die werkt aan 
duurzame verandering voor mensen in 
armoede 

https://www.woordendaad.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 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.threestar.edu.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://dsjvandijkstichting.nl/
https://www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl/


4 
 

Stichting 
Aelbrechtsfonds  

Het Aelbrechtsfonds draagt wereldwijd 
bij aan projecten ter bevordering van 
jeugd en volwassenonderwijs. 

www.aelbrechtsfonds,nl 

Stichting Rival Stichting die tot doel heeft om financiële 
bijdragen te leveren aan kerken, zending 
en werelddiakonaat projecten. 

http://www.stichtingrival.nl/ 
 

Diakonie PKN 
Gouda 

De diakonie heeft als missie een 
samenleving die barmhartig en 
rechtvaardig is, waarin we naar elkaar 
omzien en helpen waar geen helper is, 
dichtbij en ver weg. 

https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-
zijn-wij/diaconie/ 
 

 

  

http://www.stichtingrival.nl/
https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/
https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/
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Inleiding 
Het jaar 2020 was ook in Nepal een jaar waarin alles op zijn kop gezet werd door de COVID pandemie. 

Nadat de eerste gevallen van COVID in Nepal bekend werden, ging het land vanaf 24 maart 2020 in een strenge 

lockdown; vier maanden lang was alles gesloten en mochten alleen voedselwinkels een paar uur per dag open 

zijn. 

 

Vanaf 21 juli werd de lockdown versoepeld, maar veel scholen en kantoren bleven het hele verdere jaar dicht, 

met name in de hoofdstad die -met zijn dichtbevolkte wijken- gevoelig voor COVID bleef. 

De projecten en activiteiten die Stichting TEACH (Training and Education Among Children) Ministries in 2020 -al 

dan niet in samenwerking met andere organisaties- heeft kunnen ondersteunen, waren dan ook veelal 

ingegeven door de crisis die de COVID pandemie in Nepal veroorzaakte.  

Veel mensen (met name in de sloppenwijken) verdienen hun dagelijkse kost door als dagloner te werken; door 

de lockdowns was dat niet mogelijk en zonder inkomen werd zelfs het dagelijks eten een probleem. 

Door de lockdown konden de geplande activiteiten en projecten niet doorgaan, waardoor partnerorganisaties 

geen inkomen hadden om salarissen te betalen aan hun personeel. In Nepal kregen bedrijven geen 

overheidssteun zoals in ons land. Hoe te overleven werd een punt van zorg. 

Dit verslag geeft achtergrond informatie over hoe Stichting TEACH Ministries ondersteuning heeft gegeven aan 
Nepalese partners in hun strijd met de gevolgen van de COVID crisis. 
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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. 
Aan het begin van de COVID crisis, leek het erop dat een aantal studenten van de ECEC 1 jarige mini PABO om 
financiële redenen hun studie zou moeten opgeven. 
Stichting TEACH Ministiries was in staat om dat te voorkomen door -naast de jaarlijkse bijdrage voor dit 
scholarship fund- extra gelden in te zetten voor studenten die een COVID beurs nodig hadden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
2020 scholarship data 

Trainings Aantal studenten 

1 jarige mini PABO 28 

1 maand basis training 2 

ICDP (ouder/kind cursus) 1 

            Totaal aantal studenten 31 

Reactie van één van de studenten die in 2020 een gedeeltelijke beurs ontving: 
"Ik ben onderwijzer op de basisschool. Ik keek ernaar uit de eenjarige cursus bij ECEC te volgen om mijn 
onderwijsvaardigheden te verbeteren, maar vanwege financiële problemen kon ik niet deelnemen. Maar nu, 
dankzij jullie, ben ik hier! Door mij de ECEC-beurs toe te kennen (die zelfs is verhoogd na het begin van de 
pandemie!) hebben jullie mijn financiële last verlicht, waardoor ik me kan concentreren op mijn werk en mijn 
studie. Jullie vrijgevigheid heeft me geïnspireerd om anderen te helpen en terug te geven aan de 
gemeenschap. Ik zal mijn best doen en ik hoop dat ik op een dag leerlingen zal kunnen helpen hun doel te 
bereiken, net zoals jullie mij hebben geholpen.” 

http://www.ecec.org.np/
http://www.teachnepal.org/


7 
 

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 kan 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 overleggen van 
de betaalbewijzen; ook ontvangt Stichting TEACH Ministries een jaarlijkse voortgangsrapportage, opgesteld door 
de persoon zelf als dat mogelijk is of door een ouder of verzorger. 
In 2020 heeft Stichting TM bijgedragen aan individuele ondersteuning in de onderwijskosten voor 2 gezinnen. 

Noodhulp gezinnen sloppenwijken 
Toen in het voorjaar van 2020 het CORONA virus zich over de wereld verspreidde werd ook Nepal aangedaan. 
Alhoewel er -vergeleken met andere landen- geen grote getallen van besmettingen en zieken waren, werd er 
door de Nepalese regering een strenge lockdown ingesteld, die uiteindelijk 4 maanden zou duren. 
Een van onze partners in Nepal, de stichting Aashish Social Services Nepal (ASSN) luidde de noodklok: de 
gezinnen in de sloppenwijken van Butwal hadden moeite met het voeden van hun gezin: de ouders werkten als 
dagloners en voor hen betekende de lockdown dan ook: geen werk, geen inkomen. 
Stichting TEACH Ministries is toen meteen een actie begonnen om geld in te zamelen voor voedselpakketten 

voor deze gezinnen. Omdat er voldoende geld binnen kwam (in totaal is er € 5500,- voor deze actie 

binnengekomen) was het ook mogelijk om gezinnen in één van de sloppenwijken van Kathmandu op dezelfde 

manier te helpen. Het voedselpakket bestond uit rijst, linzen, zout en olie: de basisbehoeften voor de dagelijkse 

Nepalese maaltijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 gezinnen

75 gezinnen

NOODHULP voedsel pakketen sloppenwijk families

naar Butwal sloppenwijk  (via ASSN)

naar Balkhu Sloppenwijk (via Ashish Church)
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Back to school project 
Toen de lock down werd opgeheven gingen de scholen in de dorpen weer open, voor het eerst in het schooljaar. 

Zo ook de school in de sloppenwijk van Butwal. Net als op alle scholen wordt daar verwacht dat de voor school 

benodigde spullen: het schooluniform met bijpassende schoenen en schrijfbenodigdheden door de ouders 

worden aangeschaft. Maar na maandenlang geen inkomen te hebben gehad, hadden de meeste families andere 

prioriteiten dan schoolspullen voor hun kinderen. Zonder deze benodigdheden zijn de kinderen niet echt 

welkom op school en blijven ze dus thuis. Onze partners in Nepal voorzagen op grote schaal schooluitval van 

kinderen uit de sloppenwijken als gevolg van de COVID crisis. Met in gedachten de alternatieven die zich dan 

vaak aandienen: kinderarbeid met mogelijk vervolg in de criminaliteit (jongens) of seks industrie (meisjes) kwam  

Stiching TEACH Ministries in actie om deze schooluitval te voorkomen door fondsen te werven ten behoeve van 

de schoolspullen voor de kinderen. Deze actie heeft in totaal ruim 4000,- euro opgebracht wat gedeeltelijk 

gebruikt is voor de kinderen in de sloppenwijk van Butwal: 93 kinderen zijn voorzien van een schooluniform, 

schoenen en wat schrijfbenodigdheden De kleding en schoenen werden betrokken van de lokale kleer- en 

schoenmaker. 

Een reactie van één van de kinderen: 

Mijn naam is Rama. Ik woon in een sloppenwijk van Butwal met ons gezin van 6. Ik 

heb 2 zussen en een broertje. Mijn moeder werkt als schoonmaakster en mijn vader 

werkt op een bouwplaats als sjouwer. Daarmee verdienen ze net genoeg voor het eten 

en onze kleding. De lockdown was dan ook een groot probleem voor ons, omdat mijn 

ouders niet konden verdienen. We sloegen af en toe een maaltijd over omdat er niet 

genoeg eten was. 

We waren verrast en blij dat we geholpen werden in deze moeilijke tijd. Bedankt 

allemaal voor de liefde en het voedsel dat we kregen, het is een enorme zegen voor 

mij en mijn familie. 



9 
 

De scholen in Kathmandu bleven dicht en zodoende zijn er nog wat fondsen achtergehouden om voor dit doel te 

gebruiken voor de kinderen in de sloppenwijk van Kathmandu (Balkhu) als de scholen in Kathmandu ook open 

gaan. 

 

Steun voor scholen 
In 2020 zijn er geen projecten direct met scholen geweest omdat de meeste scholen vanaf maart 2020 gesloten 
waren. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet en we hopen dat volgend jaar de scholen weer volledig kunnen 
functioneren. 
 

Steun in kerkelijk verband 

Steun aan gezinnen via kerk Jumla.  
Stichting TEACH Ministries heeft ook een partner in het Noord Westen van Nepal in de plaats Jumla: Asal 
Chimekee Nepal Jumla (ASNJ); ook van die kant kwamen er berichten van grote nood onder het armere deel van 
de bevolking vanwege de COVID crisis. Jumla is zelfs in normale tijden al een kwetsbaar gebied, met chronisch 
voedseltekort omdat de mensen niet veel land hebben en het land dat ze hebben veelal bergachtig is en niet 
allemaal bevloeid kan worden. Traditioneel gaan de mannen daarom in het winterseizoen (als er in Jumla niet 
veel te doen is op het land) naar India om geld bij te verdienen om zo toch het jaar rond voedsel te hebben. 
Door de Corona crisis was dit laatste niet mogelijk en werd in sommige families de voedselsituatie nijpend.  

Met een gift speciaal voor dit doel 
kon stichting TEACH Ministries via 
ASNJ de lokale kerk aldaar 
ondersteunen in hun diaconale 
taak in de gemeente en in de 
gemeenschap rondom.  
De voorzitter van ASNJ is ook 
gezondheidswerker in het gebied 
en heeft zodoende een goed 
inzicht in welke gezinnen hulp het 
hardst nodig hebben. 
Het programma bestond uit 
voedselpakketten (inclusief 
Corona preventie materiaal). 
 

Ik ben Ram en ik woon in de sloppenwijk in Butwal. Het leven was moeilijk voor 

ons sinds het begin van de CORONA-crisis: mijn moeder en vader konden niet naar 

hun werk en dus hadden we moeite om te leven. Gelukkig kregen we een 

voedseldonatie zodat we in ieder geval konden eten. Toen de school hier weer 

open ging, was ik van plan om niet meer terug te gaan, ook al vind ik school fijn. 

Mijn ouders verdienden nog steeds geen geld, dus hoe konden ze dan de 

benodigde schoolspullen voor me kopen? Ik was zo blij toen oom Yubaraj met het 

nieuws kwam dat hij geld had ontvangen om onze schoolspullen te betalen. Nu 

kan ik naar school en studeren: ik wil zelf onderwijzer worden en geld verdienen 

zodat ik later voor mijn ouders kan zorgen en ze niet meer dat zware sjouwwerk 

hoeven te doen. 
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In totaal werden 25 gezinnen met kinderen voorzien en kregen kinderen uit 10 gezinnen schoolspullen om te 
voorkomen dat ze niet meer naar school zouden gaan.  
Zo’n actie in Jumla (afgelegen gebied met mensen die verspreid wonen) vergt nog weer heel wat meer 
inspanning dan een zelfde actie in een stadje als Butwal. De jeugd van de gezamenlijke kerken in Jumla was 
echter bereid om de schouders er onder te zetten om de spullen in de dorpen bij de mensen te krijgen. 
 

Behoud van de (partner) organisatie’s 
De stichting TEACH Ministries is opgezet toen de Nepalese organisatie ECEC (Early Childhood Education Centre) 

in ontwikkeling was en er geld nodig was voor de verdere stabilisatie van de organisatie.  

De visie en missie van ECEC is dezelfde als die van Stichting TEACH Ministries; ECEC is actief in het verbeteren 

van onderwijs voor het jonge kind, zodat het kind tot bloei kan komen. 

Door de jaren heen is er veel geld en energie gestoken om ECEC te ondersteunen. 

Begin 2020 werd ECEC in een projectvoorsteldocument aldus beschreven: 

“ECEC is opgericht in juli 2001 met de visie om de kwaliteit van het onderwijs voor jonge kinderen te 

verbeteren, zodat de kinderen van Nepal zorg en onderwijs kunnen krijgen die passen bij hun specifieke 

ontwikkelingsstadium. 

Korte bijscholingscursussen (van een week tot een maand lang) voor de onderwijzers van het jonge kind 

werden ontwikkeld en uitgevoerd, tot op de dag van vandaag: pedagogie in het kleuteronderwijs, 

fonetiek in het leesonderwijs, inclusief onderwijs, cursussen voor ouders, (school)leiderschapscursussen. 

De naam ECEC is bekend vanwege het leveren van kwaliteitstrainingen. Deze trainingen kunnen ook in 

afgelegen gebieden worden gegeven, en het opleidingscentrum verzorgt trainingen in het hele land, in 

samenwerking met lokale autoriteiten en (inter)nationale organisaties. De inhoud van de opleiding van 

ECEC is anders omdat de nadruk in het leerplan niet alleen ligt op de ontwikkeling van het kind, maar ook 

op klassenmanagement, professionele en persoonlijke ontwikkeling. De opleidingspakketten van ECEC 

zijn zo ontwikkeld dat de leraren in opleiding niet alleen het waarom en hoe leren, maar ook volop 

kansen krijgen om zelf ervaring op te doen en de onderwijsvaardigheden te oefenen in een echte 

schoolsituatie. 

Sinds 2009 heeft ECEC een 1-jarige cursus in de ontwikkeling van jonge kinderen gegeven, geaccrediteerd 

door de Universiteit van Kathmandu en ondersteund door NLA University College, Noorwegen voor een 

postdoctoraal diploma (voor studenten die al een bachelor van welke aard dan ook hebben). Deze cursus 

is een van de unieke cursussen in Nepal en heeft veel kandidaten. 

De expertise van ECEC wordt gewaardeerd door internationale partners die hen uitnodigen om deel te 

nemen aan projecten voor lerarenopleiding, zoals het INTENT (Introducing a New Triangle to Educate 

Nepalese Teachers) project dat in INCE (International Network for Christian Education) verband wordt 

uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse organisaties Driestar Educatief en Woord en Daad. 

ECEC heeft momenteel 38 personeelsleden en 20 van die personeelsleden zijn lerarenopleiders/adviseurs 

die betrokken zijn bij het leiden van verschillende trainingen, projecten, schooloverleg en de ontwikkeling 

van hulpbronnen. 

In 2012 heeft ECEC een dependance gestart in het noorden van de Kathmandu vallei om de scholen in dat 

gebied te kunnen bedienen. Aangezien ECEC een onderneming met buitenlandse investering is, werd 

begin 2020 door de Nepalese overheid duidelijk gemaakt dat een dependance niet mogelijk was, ECEC 

mocht slechts vanuit één kantoor werken.  

Daardoor moest ECEC de dependance sluiten. De medewerkers van de dependance zijn samen een 
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Nepalese organisatie begonnen met dezelfde visie en expertise. In het voorjaar van 2020 is Three Star 

Teacher Education Centre (TSTEC) opgericht om holistisch onderwijs te bieden aan jonge kinderen in 

Nepal. Alle medewerkers van TSTEC zijn door ECEC opgeleide trainers en consultants met vergelijkbare 

vaardigheden, visie en werk. ECEC heeft een overeenkomst gesloten met TSTEC voor het opleiden, 

uitwisselen en inhuren van personeel indien nodig. “ 

De COVID crisis leek dit mooie werk van jaren in een keer te niet te zullen doen: Door de lockdown lag het leven 
stil, het  was niet meer mogelijk om cursussen te geven of school begeleidingsactiviteiten uit te voeren: ook de 
scholen bleven dicht. Geen werk, geen inkomen en dus waren ECEC en TSTEC niet meer in staat hun personeel 
een salaris te geven. In Nepal geen overheidssteun voor bedrijven zoals dat in Nederland wel gebeurde. 
Na een oproep in binnen- en buitenland aan de mensen die ECEC al jaren volgen en de organisatie een warm 
hart toe dragen kon er noodhulp geboden worden om ECEC te helpen het hoofd boven water te houden.  
In totaal werd er in het COVID noodfonds voor ECEC/TSTEC ruim € 35.000,- ontvangen. 
 
Verplicht thuiszitten betekende niet dat het ECEC team niet actief was. 
ECEC heeft een traditie van proactief en professioneel reageren als ze met een crisis wordt geconfronteerd; zo 
ook in de COVID lockdown periode. Toen de lessen op scholen niet meer mogelijk waren en de kinderen 
thuiszaten, ontwikkelde ECEC in korte tijd handleidingen voor klassen van kleuter tot klas 5 voor gebruik in 
dagelijkse online lessen via Zoom. Onderwijzers kregen zelf via Zoom lessen over het geven van online lessen 
aan de kinderen en het gebruik van de verschillende tools in de app. Deze activiteiten waren ontworpen op basis 
van het leerplan van de Nepalese regering, zodat zoveel mogelijk scholen er gebruik van konden maken.  

In deze lessen aan de onderwijzers werd ook aandacht besteed aan traumaverwerking, zodat eventuele 
problemen die de kinderen in deze moeilijke tijden zouden kunnen ervaren, konden worden herkend en de 
onderwijzers handvaten hadden om hen hierin verder te helpen. Meer dan vijftig scholen hebben aan dit 
programma deelgenomen. 
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Verder werden er door het ECEC team van huis uit hard gewerkt aan het ontwikkelen van onderwijs materialen 
die later in de schoolbegeleidingstrajecten gebruikt konden worden. 
 
De lessen van de 1 jarige cursus (mini PABO) werden online voortgezet, al snel gevolgd door andere workshops. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel deelnemers aan de 1 jarige cursus dreigden echter uit te vallen doordat de COVID crisis op grote schaal 

financiële moeilijkheden veroorzaakten. Het COVID noodfonds is daarom ook ingezet om dergelijke studenten te 

ondersteunen zodat ze hun opleiding konden afmaken.  

In 2020 is € 19.500,- van het  noodfonds 

gebruikt. Er zijn dus nog gelden 

beschikbaar in het ECEC/TSTEC COVID 

noodfonds voor gebruik in 2021 

 

“De steun tijdens de pandemie was 

levensreddend voor zowel het personeel 

als de organisatie. Zonder uw hulp zou de 

situatie voor onze organisatie en de 

meeste medewerkers heel grimmig zijn 

geworden.” Aldus de manager van ECEC. 

 

 

“Bedankt voor je steun in deze pandemische situatie. Conflict, angst en frustratie kwamen op in mijn 

familie. Nu gaat het goed met ons. Mijn familie is dankbaar voor iedereen die ons heeft gesteund.” (ECEC 

teacher trainer) 

“Het was een pandemische situatie en alles ging naar beneden en de situatie leek hopeloos, maar toen 

opende de Heer de deur door gevende harten. Het heeft ons echt geholpen om te overleven in deze situatie 

en we konden ons concentreren op onze visie.”(ECEC teacher trainer) 
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een deel van het ECEC team tijdens een ZOOM vergadering 

 

NEDERLAND 

Financiën 
Stichting TEACH Ministries Nederland is dankbaar voor de vele donateurs. Naast de bijdragen van de reguliere 
donateurs kreeg de stichting in 2020 veel giften van zowel particulieren als organisaties, specifiek voor de 
projecten die er waren om de gevolgen van de COVID-19 crisis voor kinderen te minimaliseren. 
Van de volgende organisaties zijn bijdragen ontvangen: 

• voor de ondersteuning van het “scholarship fund” van de Ds.van Dijk stichting. 

• voor de voedselpakketten actie voor de sloppenwijken van de Diakonie PKN Gouda en de Herv. Ger. Kerk 
Nieuwerkerk a/d IJssel. 

• Voor de schoolspullen voor de sloppenwijk kinderen: van stichting Aelbrechtsfonds en kringloopwinkel de 
Kring uit Reeuwijk. 

• Voor de actie voor het behoud van ECEC/TSTEC van stichting Rival en de Diakonie PKN Gouda 
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Bestuur Stichting TEACH Ministries 
In 2020 werd het stichtingsbestuur uitgebreid met een nieuw lid: mevr. M. van Schaik-Korteweg. Mevr. Van 
Schaik is een tweetal keren in Nepal geweest en draagt het land en met name de kinderen van Nepal een warm 
hart toe en wil zich daarvoor ook inzetten via Stichting TEACH Ministries. 
Het bestuur heeft in 2020 viermaal (online) vergaderd (in januari/april/juni en november) en door het hele jaar 
heen is er per email contact en overleg geweest over de verschillende projecten. 
 
De bestuurssamenstelling op 31 december 2020 is: 
Mevr. Annie Kramer-Quirijns Voorzitter 
Mevr. Josien Los-Graafland Penningmeester/secretaresse 
Dhr. Daan Krijgsman  Lid 
Mevr. M. van Schaik-Korteweg Lid 
Mevr. H de Wit   Lid, werkzaam in Nepal 
 


