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Het land  
Nepal is een prachtig land, gelegen tussen China en India, 

met de unieke schoonheid van de Himalaya binnen haar 

grenzen. Door de eeuwen heen hebben de bewoners hier 

een bestaan weten op te bouwen, te midden van de 

elementen. Een bestaan dat voor het grootste deel van de 

bevolking tot op de dag van vandaag gekenmerkt wordt 

door armoede, analfabetisme en een gebrek aan zowel 

goed onderwijs als adequate gezondheidszorg. Dit deel van 

de bevolking woont veelal in kleine dorpen, ver weg in de 

heuvels, op vele dagen lopen van de stad. 

De gemeenschap  
Zowel Harpan als Arnakot zijn van die typische valleien in 

Nepal. Er wonen een duizendtal boerenfamilies verspreid 

over een groot aantal kleine dorpen. Iedereen leeft van wat 

het land opbrengt aan gewassen en dierlijke producten. 

Het is een bestaan waar iedereen, behalve op de natuur, 

ook op elkaar en vooral op zijn familie is aangewezen om te 

overleven. Gezinnen waarvan de vader of moeder 

overleden of gehandicapt is, hebben het daarom erg zwaar 

en de kinderen daarvan hebben dan ook extra steun nodig 

om niet nog verder onder het bestaansminimum te komen, 

met alle gevolgen van dien. 

De kinderen  
Juist voor deze kinderen heeft Stichting Maya het CSF 

programma opgezet, om ervoor te zorgen dat ze toch naar 

school kunnen (blijven) gaan. We steunen zowel jongens 

als meisjes van alle kasten, maar we proberen meisjes 

extra te helpen aangezien zij als eerste de dupe worden 

van verslechterde omstandigheden. Je kunt tijdens je 

aanvraag aangeven of je liever een jongen of een meisje 

wilt steunen, en of je liever een kind door de basisschool of 

de middelbare school helpt. 

 

Het programma  
Het CSF programma koppelt één kind aan één sponsor. Zo 

is de steun concreet, begrensd en duidelijk. Met die gift 

kan stichting Maya één kind toegang geven tot 

scholing en medische zorg, dat laatste zowel 

curatief als preventief. Omdat we 

continuïteit willen bieden, beslaat het 

programma per kind 5 jaar. Dit omdat 

in Nepal de basisschool 5 jaar duurt, 

evenals de middelbare school. Met deze 

termijn kunnen we een kind dus 

structureel helpen! Het heeft dan ook onze 

voorkeur om de intentie tot donatie vast te 

leggen in een officiële overeenkomst. Het kind is op 

deze manier verzekerd van de hulp en de sponsor 

heeft door onze ANBI status recht op het fiscale 

voordeel van 42 of 52% over het hele bedrag.  

We sturen regelmatig updates over het kind naar de 

sponsor, uiteraard met foto’s, en ook de schoolrapporten 

ontbreken niet. De sponsor krijgt de mogelijkheid om via 

mail of post contact met zijn/haar kind te hebben om zo 

een band op te bouwen. Het wordt door de jaren heen 

toch een beetje “jouw” sponsorkind. Mocht de sponsor 

naar Nepal komen op vakantie, dan kan het bewuste kind 

eventueel opgezocht worden. 

Dit alles kunnen we realiseren voor een donatie van slechts 

€ 20,- per maand (NB: uw gift wordt naar wens 

geïncasseerd per jaar of per kwartaal.) 
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Uw gift en wat we ermee kunnen doen 
De exacte kosten variëren per kind en per school. Het 

schoolgeld voor een kind in de kleuterklas is lager dan van 

een leerling in het eindexamenjaar. Sommige scholen 

hebben veel toeslagen, sommige scholen weinig of geheel 

niet. Het is dus niet mogelijk om een precieze breakdown 

te geven van de kosten. We kunnen wel de posten 

benoemen waaraan de jaarlijkse gift wordt besteed: 

 Schoolgeld (aanmelding en lesgeld) 

 Extra schoolkosten als lidmaatschap bibliotheek, 

deelname computerklas, proefwerkweektoeslagen, 

etc.  

 Alle verplichte schoolboeken plus een Engels 

woordenboek. 

 Een jaarvoorraad aan schriften, pennen en potloden, 

en indien noodzakelijk extra materialen als passer, 

lineaal, geodriehoek, etc. 

 Schooluniform (2 paar) inclusief schoenen en sokken, 

riem met schoolembleem op de gesp en stropdas met 

embleem voor jongens en haarstrikjes voor meisjes.   

 Schooltas met lunchbox.  

 Participatie aan schoolreisje. 

 Bezoek aan de schooltandarts (check-up) en 

behandeling (trekken, vullen) indien nodig. 

 6 tandenborstels plus een voorraad tandpasta. 

 Medische hulp (diagnose) en indien mogelijk 

behandeling. 

 Spaarpotje voor studiekosten na de middelbare school  

Tenslotte zijn er ook de volgende kosten: 

 Organisatie en administratiekosten 

 Feedback en communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overeenkomst tussen sponsor en 

stichting Maya 
Stichting Maya maakt dankbaar gebruik van de ANBI 

status die ons door de belastingdienst is verleend. Dit 

houdt namelijk in dat sponsor en stichting onderling een 

overeenkomst mogen ondertekenen die voor 5 jaar geldig 

is. Sinds 1 januari 2014 hoeft hier geen notariële akte 

meer voor verleden te worden en dus geen notaris meer 

aan te pas te komen.  

In termen van de belastingdienst betreft het nu: ‘een 

betalingsvolmacht’ in combinatie met ‘een overeenkomst 

periodieke gift’. Met deze 2 ondertekende formulieren 

heeft u als sponsor het recht om het hele bedrag van uw 

gift op te voeren als aftrekpost bij de inkomensbelasting. 

Met als gevolg dat u tot wel 42 of zelfs 52% van uw gift 

terugkrijgt van de belastingdienst.i  

Tegelijkertijd geeft het de kinderen in Nepal de zekerheid 

van een structurele steun van ten minste 5 jaar.   

 

Let wel dat dit alleen voor personen geldt en niet voor 

bedrijven.  
 

De overeenkomst brengt o.a. de volgende stappen met 

zich mee: 

 Wij mailen u de overeenkomst en de volmacht 

zoals opgesteld door de belastingdienst in PDF 

formaat toe; 

 U vult deze in en retourneert deze aan Stichting 

Maya; 

 Stichting Maya vult het deel in dat de stichting 

betreft en mailt u de formulieren terug; 

 Zowel de stichting als de sponsor bewaren een 

exemplaar van de overeenkomst en de volmacht 

 

                                                           
i
 Kijk voor meer info op: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/  

Lokale samenwerking 

Dit project wordt op locatie begeleid door betrouwbare partnerorganisaties. Het Rural Education 

Development Center (REDC) heeft contactpersonen op alle scholen in de Harpanvallei. Op de 

school in Arnakot wordt het project uitgevoerd door de organisatie Mountain of Opportunity. Er 

zijn nauwe banden met beide organisaties en er is regelmatig contact. Tevens hebben beiden een 

jarenlange ervaring met studiebeursprogramma’s voor kansarme kinderen.  

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/

