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BELEIDSPLAN
STICHTING KINDEREN VAN SIKKIM
KvK 34188956

Doel Stichting Kinderen van Sikkim (de Stichting):
het ondersteunen (financieel en anderszins) van kinderen in Sikkim, India.
Werkzaamheden (Projecten):
De Stichting heeft de volgende projecten om haar doel te realiseren:
1. Sikkim Himalayan Academy
2. Mayel Lyang Academy Dzongu
3. Sponsoring individuele kinderen en studenten
1.

Sikkim Himalayan Academy (SHA)

Lagere school in Bariakhop, West-Sikkim, geheel in eigen beheer met rond de 70 leerlingen,
van wie meer dan de helft intern. De kinderen op SHA zijn grotendeels afkomstig uit de
Scheduled Tribes (de oorspronkelijke lokale bevolking van Sikkim: Lepcha, Bhutia, Sherpa,
Nepali), zijn arm en dikwijls afkomstig uit ontwrichte gezinnen (of zijn wees of half-wees)
en/of uit afgelegen gebieden; zij zouden zonder SHA veelal niet naar school gaan. Hoewel
kinderen in India leerplichtig zijn tot hun 14e en het onderwijs tot die leeftijd gratis is, bestaat
er toch behoefte aan een school als SHA, waar kinderen intern kunnen verblijven, omdat veel
kinderen te ver weg van een government school wonen om daadwerkelijk onderwijs te kunnen
volgen.
De leerlingen die intern op de school verblijven, vinden er bovendien een thuis.
De kinderen krijgen op SHA de kans een opleiding te volgen vergelijkbaar met de basisschool
in Nederland. De Stichting probeert alle leerlingen ook de mogelijkheid van een
vervolgopleiding te bieden. Een aantal leerlingen wordt door de Stichting in de gelegenheid
gesteld zijn/haar schoolopleiding te vervolgen op de lokale government school (zij blijven
wonen op SHA en helpen ook bij de verzorging van de jongere kinderen). Voor goede en
veelbelovende leerlingen wordt, waar mogelijk, een plek gezocht op een school voor
voortgezet onderwijs waar zij meer mogelijkheden krijgen (zie hierna onder ”Sponsoring
individuele kinderen en studenten”).
Op SHA zijn – naast het hoofd van de school – op dit moment zes betaalde leerkrachten in
dienst (die ook de zorg voor de kinderen buiten schooltijd op zich nemen) en twee man
keukenpersoneel.
SHA is in Sikkim als school geregistreerd en heeft een School Committee (zoals vereist
volgens de wetten van Sikkim). Naast het schoolhoofd en een aantal andere leerkrachten (die,
zoals wettelijk vereist, van Sikkimese origine zijn) is een aantal (vooraanstaande) leden van
de lokale community lid van de School Committee.
SHA wordt volledig gefinancierd door de Stichting:
- salarissen leerkrachten en keukenpersoneel
- kost en inwoning leerlingen
- huur gebouw
- lesmaterialen
- schooluniformen.
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Langere termijn: SHA heeft nieuwe accommodatie nodig; de huidige (gehuurde)
accommodatie is eigenlijk niet geschikt als hostel en verdere uitbreiding van de school is
binnen de huidige accommodatie niet mogelijk.
De grond is al (voorwaardelijk) aangekocht en de eerste contacten met een aannemer zijn
gelegd. Het bestuur van de Stichting is in contact gekomen met deze aannemer via een
Australische kennis die een school heeft laten bouwen in de aangrenzende staat West-Bengal.
De aannemer is betrouwbaar gebleken en heeft kwalitatief goed werk afgeleverd voor een
goede prijs.
Het bestuur laat zich over juridische aspecten van de aankoop van grond en de bouw
adviseren door advocaten in Gangtok (hoofdstad van Sikkim).
Een Nederlandse Stichting kan geen grond bezitten in Sikkim en een instelling/NGO in India,
zoals SHA, mag geen geld uit het buitenland ontvangen zonder zogenaamde FCRA-registratie
(een registratie onder The Foreign Contribution Regulation Act, 2010). Dit zijn de
voornaamste redenen voor de Stichting geweest om een samenwerking aan te gaan met
Family Development Services (FDS)/ Building Blocks India, een NGO in India. Financiering
van SHA vindt sinds april 2013 plaats via Building Blocks India (zie hierna onder
“Samenwerkingsverbanden”).
2.

Mayel Lyang Academy Dzongu

De Stichting ondersteunt ook een privéschool in Noord Sikkim, de Mayel Lyang Academy in
Passingdang, gelegen in het thuisland van de oorspronkelijke bevolking van Sikkim, de
Lepcha (Dzongu). De Stichting is minder intensief bij deze school betrokken dan bij SHA. De
Stichting sponsort een aantal kinderen op de school die in een hostel verblijven. Verder heeft
de Stichting geld gedoneerd voor een nieuw schoolgebouw en een nieuwe keuken.
De Stichting loopt geen financieel risico op dit project.
3.

Sponsoring individuele kinderen en studenten

De Stichting stelt zich tot doel alle kinderen die hun lagere-schoolopleiding op SHA hebben
voltooid, zeker waar het kinderen betreft die in het hostel verblijven, een vervolgopleiding te
bieden, zodat zij zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren en niet terugvallen in het
armoedige bestaan van hun ouders. Voor goede en veelbelovende leerlingen wordt, waar
mogelijk, een plek gezocht op een school voor voortgezet onderwijs waar zij meer
mogelijkheden krijgen (niet alleen qua opleiding maar ook op sociaal gebied).
Het gaat om de volgende scholen:
- Dr. Graham’s Homes in Kalimpong (www.drgrahamshomes.net);
- de Eklavya Model Residential School in Ganyap, Tashiding (West-Sikkim);
(www.emrsgangyap.com en
www.tribal.nic.in/Content/EklavyaqModelResidentialSchool.aspx);
- in 2013 zijn twee oud-leerlingen begonnen op een nieuwe meisjesschool, eveneens in
Ganyap, Tashiding (West-Sikkim).
Dr. Graham’s Homes is een privéschool (deels residential); kinderen moeten een
toelatingsexamen doen en schoolgeld betalen; voor leerlingen die na SHA naar Dr. Graham’s
Homes gaan wordt altijd een sponsor gezocht voor hun resterende schooltijd. Sponsoring
vindt plaats via de UK Committee Dr. Graham’s Homes (zie hierna onder
“Samenwerkingsverbanden”).
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In 2013 gingen 13 oud-leerlingen van SHA naar deze school.
De Eklavyua Model Residential Schools zijn residential schools, opgezet en gefinancierd
door de Indiase overheid (het Ministry of Tribal Affairs). De scholen stellen zich tot doel
kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs te verzorgen voor Scheduled Tribes in
afgelegen gebieden (min of meer dezelfde doelgroep als die van SHA). Alleen kinderen van
Scheduled Tribes die bij het jaarlijkse toelatingsexamen tot de besten behoren, worden
toegelaten. De school is volledig gesubsidieerd door het Ministry of Tribal Affairs en er zijn
voor de leerlingen geen kosten aan verbonden. In 2013 gingen zeven oud-leerlingen van SHA
naar deze school en de indruk van het bestuur is dat het een uitstekende school is.
Studenten: de Stichting heeft in het verleden al twee studenten gesponsord; in 2013 is de
eerste oud-leerling van SHA (en Dr. Graham’s Homes) begonnen aan zijn studie aan Delhi
University. Voor iedere student wordt een altijd een sponsor gezocht voor de hele studietijd.
Fondsenwerving
Giften zijn afkomstig van particulieren (veelal familie, vrienden, collega’s en kennissen van
de bestuursleden van de Stichting) en eenmalige acties van bijv. scholen en serviceclubs. In
een aantal gevallen hebben donateurs bij een afscheid of een jubileum hun cadeau bestemd
voor de Stichting. Donateurs worden geïnteresseerd voor de activiteiten van de Stichting via
de website en de jaarlijkse nieuwsbrieven van de Stichting en middels presentaties en
interviews door de bestuursleden. Het aantal donateurs is redelijk stabiel doordat (i) er een
aantal trouwe donateurs is en (ii) donateurs anderen attent maken op de activiteiten van de
Stichting. Dit beleid zal in de komende jaren worden gecontinueerd.
Daarnaast is het bestuur van de Stichting sinds kort ook actiever op zoek naar
subsidiemogelijkheden, mede met het oog op de bouw van de nieuwe accommodatie voor
SHA.
Samenwerkingsverbanden
1.
Family Development Services (FDS) of Building Blocks India
Building Blocks is opgericht door James Suresh Ambat. Building Blocks heeft op dit moment
zes scholen in de sloppenwijken van Bangalore en Goa. In 2013 heeft Building Blocks SHA
geadopteerd als zevende project. Alle scholen van Building Blocks hebben een of meer
sponsors; de Stichting is (samen met de registered charity Children of Sikkim in Engeland, zie
hierna) de sponsor van SHA.
Building Blocks is een registered NGO in India en heeft een FCRA-registratie om fondsen
vanuit het buitenland te mogen ontvangen. De Stichting maakt het geld voor SHA over naar
de FCRA-rekening van Building Blocks.
Voor meer informatie zie: www.buildingblocksindia.org
2.
Children of Sikkim (UK)
De Stichting heeft een “zusterorganisatie” in Engeland: de registered charity Children of
Sikkim. Deze registered charity ondersteunt dezelfde projecten als de Stichting. Een van de
bestuursleden van de Stichting (Magi Finlayson) is tevens lid van het bestuur van deze
registered charity. Van oudsher hebben de projecten van de Stichting donateurs gehad uit
Nederland en Engeland (en overigens ook uit andere landen), mede doordat in de jaren 20032011 altijd vrijwilligers op SHA hebben gewerkt (zie hierna onder “Vrijwilligers”). Donateurs
uit Engeland schenken aan de registered charity Children of Sikkim (met belastingvoordeel),

3

Januari 2014

terwijl Nederlandse donateurs kunnen profiteren van de ANBI-status van de Stichting. Om
bankkosten te vermijden, wordt geen geld overgemaakt van Engeland naar Nederland en
omgekeerd en wordt het schoolgeld voor de leerlingen op Dr. Graham’s Homes betaald door
de registered charity Children of Sikkim (aan de UK Committee Dr. Graham’s Homes, zie
hierna), ook als de leerlingen worden gesponsord via de Stichting. Bovendien zijn de kosten
van sponsoring lager via deze UK Committee. Tot nu toe wordt het geld voor SHA steeds
overgemaakt naar India door de Stichting hoewel ook kinderen op SHA worden gesponsord
door Engelse donateurs. Ditzelfde geldt voor kinderen op de school in Dzongu. Voor een
goed begrip van de financiële situatie van de Stichting is het in het licht hiervan noodzakelijk
ook kennis te nemen van het “consolidated financial statement” van de Stichting en de
registered charity Children of Sikkim samen.
3.
UK Committee Dr. Graham’s Homes
Het schoolgeld voor de leerlingen op Dr. Graham’s Homes betaalt de Stichting aan de UK
Committee Dr. Graham’s Homes. De kosten van sponsoring zijn lager via deze UK
Committee dan wanneer de Stichting het geld rechtstreeks overmaakt naar de school. De UK
Committee houdt contact met de schoolleiding van Dr. Graham’s Homes en houdt de
Stichting op de hoogte van de vorderingen van de door de Stichting gesponsorde kinderen.
Daarnaast is het schoolhoofd van SHA voor Dr. Graham’s Homes het aanspreekpunt (de
“guardian” van de kinderen) en hij zorgt ervoor dat de kinderen alles krijgen wat ze nodig
hebben voor school en hij houdt de Stichting ook op de hoogte van het wel en wee van de
kinderen (www.drgrahamshomes.co.uk).
4.
Lokaal
Er zijn weinig NGO’s of andere charitatieve instellingen actief in Sikkim. Het bestuur van de
Stichting heeft contact gezocht met een van de Rotary Clubs in Gangtok (de hoofdstad van
Sikkim). Dit heeft helaas weinig opgeleverd. In 2013 is contact gezocht met de Innerwheel
Club in Gangtok en de hoop bestaat dat dit contact meer zal gaan opleveren.
Vermogen: beheer, besteding
1.

Sikkim Himalayan Academy (SHA)

Vrijwel alle leerlingen worden individueel gesponsord voor € 20 per maand (= € 240 per
jaar). Deze sponsorbijdrage is evenwel niet kostendekkend. Voor het overige wordt SHA
gefinancierd met periodieke en incidentele giften.
De Stichting houdt (samen met de registered charity Children of Sikkim) in haar
(geconsolideerde) balans een reservering aan die overeenkomt met 2 x het bedrag dat nodig is
om SHA een jaar te exploiteren.
Financiering van SHA vindt plaats via Building Blocks India. Het geld dat de Stichting
overmaakt aan Building Blocks ten behoeve van SHA wordt volledig besteed aan SHA. Het
schoolhoofd houdt elke dag de financiële administratie bij en het bestuur van de Stichting
heeft inzicht in deze financiële administratie (binnenkort online, real time).
Omdat SHA in Sikkim als school is geregistreerd moet elk jaar de financiële administratie van
SHA (opgesteld door het schoolhoofd) worden gecontroleerd door een chartered accountant
in Sikkim.
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2.

Mayel Lyang Academy Dzongu

Uitgaven Project Dzongu zijn volledig gedekt door specifieke giften.
3.

Sponsoring individuele kinderen en studenten

Sponsoring individuele kinderen en studenten wordt betaald uit specifieke giften van
specifieke donateurs.
4.

Vermogen - beheer en besteding algemeen

Voor meer informatie zie het financiële jaarverslag van de Stichting (en het “consolidated
financial statement”).
Kosten en beloningsbeleid
Alle donaties komen vrijwel volledig ten goede aan de projecten van de Stichting.
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. Ook James Ambat van
Building Blocks India ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden voor SHA (en
andere projecten van Building Blocks India). De Stichting vergoedt alleen de reis- en
verblijfkosten van James Ambat (en, indien nodig, zijn medewerkers) als hij een bezoek een
Sikkim (en SHA) brengt.
Vrijwilligers
Vanaf de oprichting tot 2011 heeft SHA vrijwel doorlopend vrijwilligers gehad uit de hele
wereld die hielpen met lesgeven en het vermaken van de kinderen. In 2011 heeft de overheid
aangegeven dat vrijwilligers niet langer op een toeristenvisum mochten komen werken. Het
bestuur van de Stichting vindt de inbreng van vrijwilligers belangrijk: de kinderen (en de
leerkrachten) leren beter Engels spreken en komen met andere culturen in aanraking. Het
bestuur hoopt dat op termijn weer vrijwilligers op SHA werkzaam kunnen zijn (met een
speciaal (vrijwilligers)visum via Building Blocks India).
Toekomst(dromen)
Het bestuur van de Stichting hoopt dat in de toekomst SHA (als de nieuwe accommodatie er
staat) – in ieder geval deels – op een andere manier kan worden gefinancierd, bijvoorbeeld (in
toenemende mate) door oud-leerlingen die na voltooiing van hun studie een goedbetaalde
baan hebben gevonden. En … wie weet … is het mogelijk om het Ministry of Tribal Affairs
ervan te overtuigen SHA te gaan subsidiëren zoals de Eklavyua Model Residential Schools.
Voor zover wij weten, bestaat er nog geen basisschool naar dat model …
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