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Beleidsplan Stichting TEACH Ministries 2022 - 2025 

Inleiding  
Al vele jaren zijn er Nederlanders werkzaam in Nepal via verschillende ontwikkelingsorganisaties. 
Een van hen, mevrouw Reiny de Wit is sinds 1985 werkzaam in Nepal. Zij heeft door de jaren heen in 
allerlei projecten gewerkt, die allemaal te maken hadden met het onderwijs en de ontwikkeling van 
het jonge kind. 
Ter ondersteuning van deze projecten is in 2004 de Stichting Training & Education Among Children 
Ministries (in het kort Stichting TEACH Ministries) opgericht. 
Door de jaren heen is het werkgebied van de stichting ruimer geworden. Zo werkt de stichting ook 
samen met organisaties, die zich focussen op onderwijs en ontwikkeling van het kind. 

 

Algemene gegevens 
De stichting is opgericht in 2004 in Vlaardingen en is nu gevestigd in Oudewater. 
 
Stichting TEACH Ministries 
(Stichting Training & Education Among Children MInistries) 
Molenwal 47 
3421 CM Oudewater 
Telefoon: 0348 563497 
Kamer van Koophandel nummer: 24361599 
RSIN-nummer 813377213 
www.stichtingteach.nl 
Email: info@stichtingteach.nl 
Bank IBAN: NL20ABNA0561072159 

 

Wie zijn we?  
Het bestuur van stichting TEACH Ministries bestaat uit mensen die allemaal voor kortere of langere 
tijd in Nepal gewerkt hebben. 
We hebben gezien en ervaren dat Nepalezen gek zijn op kinderen. Kinderen zijn hun toekomst. Net 
als overal ter de wereld willen ouders het beste voor hun kinderen. De vraag is: wat is het beste? 
Kleding, eten en drinken zijn vanzelfsprekende basisbehoeften waaraan meeste ouders kunnen 
voldoen. 
Goed onderwijs wordt ook belangrijk gevonden. Als een kind rond de 3 jaar is, begint de zoektocht 
naar een goede school. De traditionele onderwijsmethode (de leraar praat en de kinderen mogen 
alleen herhalen wat de leraar zegt) die nog vaak gebruikt wordt in Nepal is echter niet effectief. Het 
is dwangmatig en er is niet veel ruimte voor creativiteit. Resultaat is dat de kinderen niet 
gestimuleerd worden om te leren waardoor ze zich gaan vervelen en een hekel krijgen aan 
school/leren. Als een kind eenmaal naar school gaat, zijn veel ouders opgelucht. De gedachte hierbij 
is, dat vanaf dat moment de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en vorming van hun kind bij 
de onderwijzers ligt. Maar de manier waarop er thuis en in de kerk met de kinderen wordt 
omgegaan, is van even groot belang voor de vorming van het kind als het onderwijs op school.  
Stichting TEACH Ministies wil bijdragen aan bewustwording en praktische invulling van de opdracht 
die zowel ouder, onderwijzers als de kerken hebben om de kinderen die aan hun zorgen zijn 
toevertrouwd optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid. 

http://www.stichtingteach.nl/


 

 

Doelstelling 
Stichting TEACH Ministries heeft ten doel om te helpen bij de ontwikkeling en vorming van kinderen 
in geheel Nepal en al hetgeen daarmee in verband staat, dit alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Visie 
Stichting TEACH Ministries gelooft dat elk kind uniek is en een eigen persoonlijkheid heeft. Daarbij 
geloven we dat een zorgzame, veilige en stimulerende omgeving nodig is om de gaven en talenten 
die ze van God hebben gekregen volledig tot ontwikkeling te laten komen.  
 

Missie: 
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). 
Dit kan zijn: 

• Ondersteuning van (bij)scholing van basisschool onderwijzers 

• Ondersteuning van schoolbegeleidingstrajecten met het doel het onderwijs te verbeteren 

• Ondersteuning van ontwikkeling en verspreiding van educatieve materialen voor kinderen. 

• Ondersteuning van programma’s voor ouders/verzorgers 

• Noodhulp gericht op gezinnen/kinderen 
En verder alles wat de gezonde ontwikkeling van kinderen bevordert in de ruimste zin van het 
woord. 

 

Organisatie: 
Het bestuur van stichting TEACH Ministries bestaat uit mensen die allemaal voor kortere of langere 
tijd in Nepal gewerkt hebben; één bestuurslid is nog steeds werkzaam in Nepal. 

 
Bestuurssamenstelling: 

• Mevr. A. C. Kramer-Quirijns (onderwijzer)  Voorzitter 

• Mevr. K. J. Los-Graafland (onderwijskundige) Penningmeester 

• Dhr. D.  Krijgsman (onderwijzer)   secretaris 

• Mevr. M. van Schaik-Korteweg (onderwijzer)  Website beheer 

• Mevr. H. de Wit (onderwijskundige)  Lid, werkzaam in Nepal 

 
Bevoegdheden van het bestuur 
In de statuten zijn de bevoegdheden van de bestuursleden vastgelegd.  
De bestuursleden ontvangen geen salaris voor hun werk, maar wel een onkostenvergoeding van 
gemaakte kosten.  
Twee bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd om namens de stichting documenten te 
ondertekenen. 
  



Financiën 
Plan van aanpak bij fondsenwerven 
• Stichting TEACH Ministries werkt alleen samen met partnerorganisaties, waarvan de visie en 

missie overeenkomt met de doelstelling van Stichting. 
 

• Bij een verzoek tot ondersteuning van een project wordt in een bestuursvergadering nagegaan of 
deze binnen de visie en missie van Stichting TEACH Ministries valt. 
Ook wordt nagegaan in hoeverre de plannen passen in het beleid van de regering en of er 
samengewerkt wordt met de lokale overheden/kerken. 

 

• Na goedkeuring van een projectvoorstel gaat St TEACH Ministries fondsen werven door acties te 
ondernemen in de kring van familie, vrienden en kerken; soms worden projectvoorstellen 
ingediend bij grotere donor organisaties. 

 

• Er wordt een contract opgesteld tussen Stichting TM en de Nepalese partnerorganisatie, waarin 
beschreven wordt wat de partner kan verwachten van Stichting TEACH Ministries  en wat de 
verantwoordelijkheden zijn van de partnerorganisatie. 
Onder deze laatste categorie vallen dingen als transparantie en verantwoording afleggen van de 
middelen die ontvangen zijn d.m.v. een verhalend verslag van de activiteiten met beeldmateriaal 
en een volledige verslag over het gebruik van de financiën, afgezet tegen het budget dat was 
ingeleverd, vergezeld van scans van bewijsstukken als rekeningen en bankafschriften. 

 

Beheer van de financiën 
• De stichting heeft geen eigen vermogen. 

 

• De door fondsenwerving verkregen inkomsten voor projecten worden door de penningmeester 
overgemaakt naar de partners die de projectvoorstellen hadden ingediend, onder de 
voorwaarden als vermeld in het opgestelde contract over het bewuste project. 

 

• Alle handelingen en communicatie over fondsen worden gedocumenteerd. 
 

• Aan het einde van het jaar maakt de penningmeester een financieel overzicht van de inkomsten 
en uitgaven van het voorbije jaar, samen met een balansrekening. Dit wordt door twee andere 
bestuursleden gecontroleerd. Nadat het bestuur de documenten hebben goedgekeurd worden 
ze gepubliceerd. 

 

Activiteitenplan voor 2023: 
De lopende projecten worden verder uitgewerkt: 

• Fondsenwerving voor het ontwikkelen van leesboekjes voor de basisschool 

• Fondsenwerving voor de “help een school in Nepal” fonds: een doorlopend project om 
niet kapitaalkrachtige onderwijzers en scholen te ondersteunen bij hun verder 
ontwikkeling. 

• Individuele sponsoring van levensonderhoud/school uitgaven voor kinderen. 
En verder het behandelen (zoals boven beschreven) van eventuele nieuwe aanvragen voor 
ondersteuning. 
 
 


