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

TSTEC
ASSN

NCS

KU

NoU

In NEDERLAND
Ds. J van Dijk Stichting

Stichting Rival

verklaring
Early Childhood Education Centre,
ECEC is een teacher training en
onderwijsadviesorganisatie voor
onderwijs aan het jonge kind.
Three Star Teacher Education Centre
TSTEC is een zusterorganisatie van ECEC
met gelijke doelen en diensten.
Aashish Social Services Nepal
Een NGO die naast allerlei activiteiten
om vrouwenhandel te voorkomen ook
actief is in het onderwijs voor kinderen
in de sloppenwijk van Butwal.
Nepal Christian Society
Een overkoepelende organisatie die
bestaat uit meer dan 53 denominaties
en kerkgroepen; met naar schatting
10000 aangesloten kerken, theologische
instellingen en christelijke
ontwikkelings-, sociale en
missieorganisaties.
Kathmandu Universiteit
Een van de vooraanstaande
universiteiten in Nepal, die er naar
streeft kwaliteitsonderwijs te bieden
voor goed leiderschap.
Nepal Open Universiteit
Opgericht in 2016 om de toegang van
hoger onderwijs uit te breiden tot die
(grote groep) mensen in Nepal buiten
de grote steden voor wie het
conventioneel hoger/tertiair onderwijs
onbereikbaar is.
NoU heeft online programma’s voor
leren op afstand.

website
www.ecec.org.np

Stichting ter behartiging van de
belangen van de Protestantse Kerk in
Nederland, de zending en het christelijk
onderwijs.
Stichting die tot doel heeft om
financiële bijdragen te leveren aan
kerken, zending en werelddiaconaat
projecten.

https://dsjvandijkstichting.nl/

https://www.threestar.edu.np/
https://www.facebook.com/assnbutw
al

http://ncsnepal.org.np/

https://ku.edu.np/

https://nou.edu.np/

http://www.stichtingrival.nl/
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Diakonie PKN kerken

Kringloopwinkel
‘de Pelgrimshoeve’
Zoetermeer
Interserve Nederland

In NOORWEGEN
NLA Universiteit

De diaconie 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.
Stichting met als doel: het
ondersteunen van goede doelen van
diaconaal en maatschappelijk belang in
binnen- en buitenland.
Christelijke organisatie die professionals
uitzendt om in hun vak mensen en
gemeenschappen helpen te
ontwikkelen.
NLA Universiteit is een geaccrediteerde
particuliere christelijke hogeschool met
een breed scala aan cursussen,
waaronder een PABO.

https://pelgrimshoeve.nl/

https://www.interserve.nl/

https://www.nla.no/en/
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INLEIDING
de situatie in Nepal in 2021: COVID Crisis
Het jaar 2021 was in Nepal een heel heftig jaar vanwege de
COVID pandemie die in dit jaar genadeloos toesloeg in het
land. Dankzij de lange, strenge lockdown in 2020 waren er in
dat jaar niet al te veel gevallen van COVID besmettingen.
Toen echter in april 2021 de delta variant van het virus vanuit
India naar Nepal overkwam, was er geen houden meer aan:
ondanks een opnieuw ingestelde strenge lockdown waren er
veel zieken, met alle gevolgen van dien.

De ziekenhuizen konden de aantallen niet meer
aan, ondanks het feit dat ze in de gangen en
hallen patiënten verzorgden. Ernstig zieke
mensen konden niet worden opgenomen en
werden weer naar huis gestuurd.
Er waren vele doden*, die vaak zonder familie
stierven: een situatie die te vergelijken is met
de eerste periode van de pandemie in
Nederland.
Het leger werd ingezet om de doden te cremeren.
Dit deden ze op een zo waardig mogelijke manier,
echter vaak met meerdere overledenen tegelijk en
zonder familie en de gebruikelijke rituelen.

*De getallen in de grafieken zijn een indicatie. Omdat in afgelegen dorpen niet
getest werd, was ook niet duidelijk of de doden vanwege COVID waren of niet.
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Impact op de christelijke gemeenschap

COVID noodfonds

Toen in Nederland de aangrijpende beelden
van de vele zieken in de overvolle
ziekenhuizen op de TV verschenen, kreeg
Stichting TEACH Ministries van vele mensen
te horen dat ze graag wat voor Nepal wilden
doen.
Stichting TEACH Ministries is toen een
algemene COVID hulpactie begonnen door
haar achterban aan te schrijven; ook werd
een Facebook crowdfunding gestart om zo
een breder publiek te benaderen. Hierop
werd heel ruimhartig gereageerd door zowel
particulieren als organisaties en kerken.

Vooral de christelijke gemeenschap in Nepal werd hard
getroffen: predikanten bleven zich inzetten voor zieken
door hen te bezoeken, voor hen te bidden en na hun
overlijden hen te begraven; velen werden daarna ook
zelf ziek. Meer dan 100 kerkelijke gemeenten verloren
hun voorganger. Ook de bekende voorganger Ds. Robert
Karthak (die in 1991 op uitnodiging van Kerk in Actie in
Nederland was) en diens zoon Samuel Karthak
overleden, enkele dagen na elkaar in mei 2021.
Zij waren voor het bestuur van Stichting TEACH
Ministries Nederland partners in het werk in Nepal en
zowel het bestuur als de supporters van de stichting
leefden mee met de familie ten tijde van het ziekzijn, het
overlijden en de rouwperiode erna.

Help the people in Nepal in this time of crisis !

De noodzakelijke lockdown -van eind april tot begin september 2021- bracht meteen weer allerlei problemen
met zich mee voor een groot deel van de Nepalese bevolking. Nog meer mensen verloren hun winkeltje of baan
en zonder inkomen werd zelfs het dagelijks eten een probleem. In Nepal was er geen ondersteuning vanuit de
regering zoals we die in Nederland hadden. Voor families, waar gezinsleden getroffen werden door COVID,
kwam daarbij de kosten van medische verzorging van hun familielid: over het algemeen zijn mensen niet voor
ziektekosten verzekerd en voor de behandeling van een zieke COVID patiënt eisten de ziekenhuizen een groot
bedrag als voorschot voordat de patiënt ook maar kon worden opgenomen.
Vanaf eind juli 2021 werd de lockdown wat 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.
Door de lockdown konden de geplande activiteiten en projecten niet doorgaan.
Zo waren ook in 2021 de projecten en activiteiten die Stichting TEACH Ministries -al dan niet in samenwerking
met andere organisaties- heeft kunnen ondersteunen, opnieuw grotendeels ingegeven door de noodsituaties
die ontstonden door de COVID pandemie.
Dit verslag geeft achtergrondinformatie 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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Visie en Missie
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
de COVID noodhulp

Toen de fondsenwerving voor de COVID noodhulp op gang kwam, kon Stichting TEACH Ministries al heel snel
bijdragen leveren om de nood te verlichten: door de korte lijnen met allerlei organisaties en kerken in Nepal
vond de eerste voedseldistributie al in mei 2021 plaats.
De COVID noodhulp was bedoeld voor iedereen die vanwege de COVID pandemie in moeilijkheden was geraakt:
moeite om voedsel te kopen vanwege het wegvallen van het inkomen, financiële problemen vanwege veel
medische kosten of anderszins.
De hulp kwam bij de mensen thuis via kerken en christelijke organisaties.
Zie verder onder ‘Hulp via de kerkelijke gemeente’.

Scholarship fund

Partner ECEC (Early Childhood Education Centre) 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 comité wordt beoordeeld, waarna een
gesprek plaatsvindt. Het comité neemt op grond van de ontvangen informatie een besluit over de hoogte van de
bijdrage; deze is nooit meer dan 50 % van de cursuskosten.
Door de opleving van de COVID crisis, leek het er wederom op dat een aantal studenten van de ECEC’s 1-jarige
mini PABO om financiële redenen hun studie zou moeten opgeven. Stichting TEACH Ministries was in staat om
dat te voorkomen door -naast de jaarlijkse bijdrage voor dit scholarship fund- extra gelden in te zetten van het
COVID noodfonds voor studenten die een COVID beurs nodig hadden.
In 2021 hebben 29 studenten van de 1-jarige opleiding gebruik gemaakt van het scholarship fonds.
Reactie van één van de studenten die in 2021 een gedeeltelijke beurs ontving:
"Ik ben zo dankbaar dat het voor mij mogelijk was om de 1-jarige cursus bij ECEC te
volgen, door de gedeeltelijke beurs die ik mocht ontvangen. De cursus heeft mijn leven
veranderd! Ik heb veel nieuwe dingen geleerd als onderwijzer en vooral nu ik de
achtergrond van de veranderingen snap, ben ik dubbel gemotiveerd om de geleerde
dingen in mijn klas toe te passen. Maar het zijn vooral de veranderingen in mijn
persoonlijke leven die me veel waard zijn: Mijn zelfvertrouwen is gegroeid door de lessen
in persoonlijke ontwikkeling, waarbij ik veel over mezelf geleerd heb en vooral ook geleerd
heb hoe hierover te communiceren”.
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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 schoolopleiding 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 TEACH Ministries sponsors. Ze 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 anders door een ouder of verzorger. In 2021 werd door Stichting
TEACH Ministries de individuele ondersteuning in de onderwijskosten voor twee gezinnen gecontinueerd en
werd gestart met de ondersteuning van drie meisjes die in een pleeggezin zijn opgevangen.
“Ik ben zo blij met de hulp die ons gezin krijgt voor de onderwijskosten van
onze kinderen. Zonder die hulp zou ik dag en nacht zorgen hebben over hoe ik
de kosten voor het onderwijs van mijn kinderen bij elkaar zou moeten krijgen.
En waarschijnlijk zou de dat nooit lukken, met alle gevolgen van dien.
Gelukkig is die last van me afgenomen. Daar ben ik heel dankbaar voor!”
Moeder van een gezin dat ondersteund wordt.

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 de 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 twee onderwijzers bij te dragen, en het
is voor dit doel dat stichting TEACH Ministries heeft bijgedragen.
Vanwege de opleving van de pandemie is de school in 2021
een aantal maanden dicht geweest. Omdat dit de tweede
lockdown was, was de school al meer ingesteld op via ZOOM
lessen te geven: elke dag een korte sessie. Maar aangezien de
meeste kinderen van de school uit de sloppenwijk komen,
had slechts 50 % van de kinderen een apparaat beschikbaar
om die lessen te volgen. De onderwijzers van de school
besteden dan ook een gedeelte van hun tijd aan
huisbezoeken om voeling te houden met de situatie in de
gezinnen. Op die manier was dit project ook weer verweven
met de COVID noodhulp die via ASSN is gegeven in de
sloppenwijken van Butwal.
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Steun in kerkelijk verband: De COVID noodhulp
De steun in kerkelijk verband viel in 2021 geheel samen met hulp in de thuissituatie, de COVID noodhulp.
Stichting TEACH Ministries heeft Nepalese kerken en christelijke organisatie, waar ze op de een of andere
manier al een relatie mee had, gebruikt voor het uitbesteden van de opgehaalde gelden, om op die manier de
kerken te ondersteunen in hun diaconale arbeid. Hierdoor was het mogelijk om op korte termijn de noodhulp op
de juiste plekken te krijgen: bij die gezinnen waar de nood het hoogst was.
Hierbij werd zorgvuldig te werk gegaan. Er werd een overeenkomst opgesteld met de desbetreffende kerk of
organisatie waarin de afspraken tussen hen en Stichting TEACH Ministries werd beschreven: nauwkeurige
verantwoording van de besteding van de gelden en een verslag met daarin beschreven hoe en waaraan de
gelden besteed zijn.
Zonder uitzondering ging men spoorslags
aan het werk om de nood in hun omgeving
te verlichten.
Meestal werd er in een kerkenraads- of
bestuursvergadering overlegd om te
besluiten bij wie en waar de grootste
behoeften waren.
Daarna werd vaak de jeugd ingeschakeld
voor het daadwerkelijk werk: de aanschaf
van hulpmiddelen zoals voedingswaren en
het uitdelen ervan.

Sommige kerken zijn naar dorpen in
afgelegen gebieden gegaan, waarvan ze
wisten dat er noden waren.

Het geld is besteed aan:
• voedselpakketten (soms in natura, soms met een geld bedrag, dit
laatste vooral in de lockdown periodes)
• hygiëne pakketten (sanitizer en mondmaskers)
• hulp bij onkosten medische hulp
• hulp bij gezinnen die het schoolgeld niet meer konden betalen
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Dit waren de mensen die de hulp ontvingen:
• dagloners/weduwen/alleen staande moeders
• door COVID getroffen families
• vrouwen verbonden aan Women Prison Fellowship
In totaal zijn 1182 familie-eenheden ondersteund.
De ontvangers van hulp waren zowel kerkleden als mensen van buiten de kerkelijke gemeenschap.
Sommige kerken voegden wat van hun eigen geld toe aan wat Stichting TEACH Ministries had gestuurd.
In totaal was het mogelijk om € 39.750,- over te maken naar Nepal voor hulp aan mensen die door COVID in
problemen geraakt waren. Dit geld is op de volgende manier verdeeld in Nepal:

COVID-19 HULPFONDS 2021
kerk N

kerk O

individuele noden via
mevr. R.de.Wit

kerk M

orgnisatie 3

organisatie 1

kerk L

kerk K
kerk A
kerk J
kerk B

kerk I

kerk C
kerk D

kerk H

kerk E
kerk G
kerk F

organisatie 2

(Door de situatie in Nepal noemen we de kerken hier niet bij naam, maar met een anonieme indicatie.)
10

Van al deze kerken en organisaties zijn verslagen ontvangen. Hierin zijn vele verhalen en getuigenissen te vinden
van mensen die enorm dankbaar waren voor de hulp die ze ontvingen.

Enkele verhalen over noodhulp
Noodhulp aan de Chepangs.

De Chepang bevolkingsgroep leefde lang een semi-nomadisch bestaan in de bossen van Nepal. In de laatste
jaren zijn ze zich meer gaan settelen in het zuiden van Nepal, waar ze als dagloners hun brood verdienen.
Ze worden beschouwd als de armste van de
armen in Nepal. Hun huizen zijn niet meer
dan eenvoudige hutten.
De COVID crisis was extra hard voor hen. Een
COVID noodhulp voedselpakket was voor hen
dan ook een hele uitkomst.

Eén van hen was Kiran Chepang:

Kiran Chepang is 8 jaar oud. Hij woont met zijn ouders in een
Chepang dorp. Zijn vader is een arbeider die werkt als een portier
en zijn moeder zorgt thuis voor hem en zijn zusje. Het salaris van
zijn vader was de enige bron van inkomsten voor hun voedsel en
verdere benodigdheden.
Kiran ging eerder op een school in een verderop gelegen dorp,
maar toen zijn ouders niet meer in staat waren de
schoolrekeningen te betalen, moest hij stoppen. Sindsdien helpt
hij zijn vader en moeder in hun werk.
De COVID crisis maakte de toch al moeilijke situatie thuis alleen
maar moeilijker: zijn vader verloor zijn baan en er was
onzekerheid over elke maaltijd: wat moesten ze eten? Vader ging
weer vaker het bos in om daar eten te vinden, zoals ze vroeger
deden.
De voedselvoorraden die Kiran’s familie ontving, ervaren ze als
een enorme zegen. Zij zijn erg dankbaar!
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Hulp aan door COVID getroffen families

Raj Kumar Paija is een boer. Tijdens de tweede pandemiegolf in Nepal
werden hij en zijn familie besmet met COVID.
“Dankzij de steun kunnen we de behandeling op tijd betalen. We zijn ook erg
dankbaar omdat we geen leningen van anderen met een hoge rente hoeven
aan te gaan. We zijn goed hersteld, maar we missen nog steeds goed
voedzaam voedsel om de zwakte veroorzaakt door COVID te overwinnen. De
hulp betekent echt heel veel voor ons.”

Hulp bij onderwijskosten

“Mijn naam is Syanjoo Pandey. Ik en mijn moeder wonen in een
sloppenwijk in Kathmandu. Toen ik in mama's buik was, heeft ze een
zelfmoord poging gedaan. God redde haar en bracht me op deze
wereld. Mijn gezondheid is niet erg goed, vaak ben ik ziek. Ik heb geen
broer en zus. Ik zit op school in klas 5. Ik hou van zingen, dansen en
spelen op school. Gedurende de pandemie vroeg de school om extra
geld voor de online klassen. Mijn moeder kon dat niet betalen omdat ze
sinds vorig jaar geen baan en geen inkomen meer heeft. Ze worstelt
elke dag om eten voor ons te verzorgen. Ik ben zo blij dat we het geld
voor de online lessen kregen van onze kerk. God zegene U.”

Hulp voor mensen in de steengroeven
“Ik ben Buddhi Maya Nagarkoti. Ik en mijn
familie wonen in deze zinken loodsen bij de
steengroeve. Ons huis en landbouwgrond
waren op de heuvel die je achter me ziet;
dat is nu allemaal beschadigd door de
steenmijnen.
Mijn man is 25 jaar geleden overleden toen
ik ongeveer 50 jaar oud was en nu ben ik 75
jaar oud. Er zijn negen gezinsleden in mijn
huis: mijn zoon, dochter, kleinkinderen en
schoondochter.
Vanwege het coronavirus kunnen we niet
naar de kerkbijeenkomsten. Dus bidden we
gewoon thuis met familieleden. Soms
komen kerkleiders op bezoek voor een
samenzijn en gebed.
Het was erg moeilijk om ons gezin van negen leden te voeden tijdens de COVID lockdown. Mijn zoon is
dorpstimmerman, maar heeft tegenwoordig geen werk meer. Mijn kleinzonen werken in de steenmijnen. Maar
nu ligt alles stil. We zijn erg blij met de voedselhulp die we ontvingen in deze moeilijke tijd. Jullie hebben aan ons
gedacht in deze moeilijke situatie. Dank aan de Heer voor deze geweldige steun en hulp!”
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Hulp aan predikanten en hun gezin.

Een predikant in Nepal heeft geen vast inkomen, zijn onderhoud komt vanuit de wekelijkse collectegelden (en
giften in natura die gemeenteleden meebrengen naar de kerk). Door de COVID pandemie kwamen de kerken
een jaar lang niet fysiek samen en aangezien mensen in de dorpen geen digitale betaalmanieren hebben (en
bovendien zelf in de financiële problemen zaten), kwamen veel voorgangers in financiële nood. Dit gekoppeld
met de vele zieken en doden onder de voorgangers veroorzaakte een ware nood onder deze groep. Gelukkig
waren er ook overkoepelende kerkelijke organisaties (zoals de Nepal Christian Society) die deze nood in kaart
brachten en vanuit het COVID noodfonds een bijdrage konden leveren aan de meest behoeftigen in deze groep.

Behoud van de (partner) organisaties
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.
Door de jaren heen is er veel geld en energie gestoken om ECEC te ondersteunen.
ECEC is als volgt te omschrijven (quote uit een projectvoorsteldocument):
“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 en
(school)leiderschapscursussen.
De naam ECEC is bekend vanwege het leveren van
kwaliteitstrainingen. Deze trainingen kunnen ook in
afgelegen gebieden worden gegeven: 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.
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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 Kathmandu Universiteit en ondersteund door NLA Universiteit, 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. Dit project wordt uitgevoerd in INCE (International Network for Christian
Education) verband in samenwerking met de Nederlandse organisaties Driestar Educatief en Woord en
Daad met in Nepal -naast ECEC- de Nepal Open Universiteit (NoU) en wat andere gelijksoortige
organisaties.
Eind 2021 heeft ECEC heeft 47 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
Nepalese organisatie begonnen met dezelfde visie en expertise. In het voorjaar van 2020 is Three Star
Teacher Education Centre (TSTEC) opgericht om onderwijzers in Nepal bij te scholen in hun
onderwijsvaardigheden. 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 schoolbegeleidingsactiviteiten 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. Er was in Nepal geen overheidssteun voor bedrijven zoals in Nederland.
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.
Van die noodhulp in 2020 opgehaald was nog een bedrag van € 11.000,- over wat in 2021 door ECEC and TSTEC
is gebruikt om te overleven.
Doordat dit de tweede periode van lockdown was,
kwamen ECEC en TSTEC (en hun studenten) al snel
weer in de ‘online mode’ en kon deze keer het werk
min of meer toch doorgaan, vooral de 1-jarige
cursus.
Verder werden er door het ECEC team van huis uit
hard verder gewerkt aan het ontwikkelen van
onderwijsmaterialen die later in de
schoolbegeleidingstrajecten gebruikt kunnen
worden.
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NEDERLAND
Financiën
Stichting TEACH Ministries Nederland is dankbaar voor de vele donateurs. Naast de bijdragen van de reguliere
donateurs kreeg de stichting in 2021 veel giften van zowel particulieren als organisaties, specifiek voor de
projecten die er waren om de gevolgen van de COVID crisis in Nepal te verlichten.
Van de volgende organisaties zijn bijdragen ontvangen:
• voor de ondersteuning van het “scholarship fund” van de Ds. van Dijk stichting.
• voor de COVID noodhulp actie van:
 Stichting RIVAL
 PKN den Ham (Overijssel)
 Stichting Pelgrimshoeve
 Interserve Nederland

Bestuur Stichting TEACH Ministries
Het bestuur heeft in 2021 driemaal (via ZOOM) vergaderd (in maart, juli en november) en door het hele jaar
heen is er per email contact en overleg geweest over de verschillende projecten.
Na een periode van inwerken hebben de nieuwe bestuursleden nu specifieke taken op zich genomen:
dhr. Daan Krijgsman wordt de secretaris en mevr. van Schaik-Korteweg de website beheerder.
Mevr. Kramer is in oktober 2021 weer in Nepal geweest en heeft uitgebreid gesproken met de leider van een
van onze Nepalese partner organisaties (ASSN in Butwal).
De bestuurssamenstelling op 31 december 2021 is:
Mevr. Annie Kramer-Quirijns voorzitter
Mevr. Josien Los-Graafland
penningmeester
Dhr. Daan Krijgsman
secretaris
Mevr. M. van Schaik-Korteweg website beheerder
Mevr. H de Wit
lid, werkzaam in Nepal
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FINANCIEEL VERSLAG 2021

2021 Financieel verslag
BESTUURSREKENING
ontvangsten

Saldo 1 januari 2021
giften kerken en
organisaties
giften particulieren

totaal inkomsten

Stichting TEACH Ministries
uitgaven

€ 23.202,86
€ 20.460,09
€ 44.197,80

€ 87.860,75

SPAARREKENING
ontvangsten

kosten ABN AMRO
kosten geld transfer naar buitenland

€
€

154,50
1.010,00

Admin. kosten Stichting TEACH Ministries
overboekingen Nepal:
Early Childhood Education Centre
Three Star Teacher Education Centre
Aashish Social Services Butwal
Balkhu Slum support
individuele scholarships
COVID noodhulp (diverse kerken en
organisaties)
totaal uitgaven
Saldo 31 december 2021

€

119,70

€
€
€
€
€

5.000,00
6.000,00
13.010,00
3.000,00
2.019,84

€
€
€

39.750,00
70.064,04
17.796,71

€

25.786,06

uitgaven

Saldo 1 januari 2021
rente en/of kosten

€ 25.786,06
€
-

totaal inkomsten

€ 25.786,06

saldo 31 december 2021
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