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Nieuwsbrief Kinderen van Sikkim - mei 2014 

Hoewel we dit jaar niet zelf onze projecten in Sikkim kunnen bezoeken, willen we jullie toch graag op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen. Gelukkig is dat ook mogelijk, want we worden regelmatig 
en goed geïnformeerd door G.S., het hoofd van SHA. 

Het bestuur van de Stichting Kinderen van Sikkim heeft tijdens haar vergadering in maart van dit jaar 
de jaarrekening over 2013 vastgesteld. Deze jaarrekening is inmiddels ook op de website van de 
stichting gepubliceerd (www.sikkim.nl), zie “Contact en informatie” (Financiële verantwoording). Op 
de website  is overigens sinds begin dit jaar sowieso veel informatie te vinden over de stichting en 
haar projecten. Meer dan voorheen omdat de Belastingdienst ons hiertoe verplicht als we onze 
ANBI-status willen behouden. 

In het jaarverslag van de stichting kunnen jullie zien dat de inkomsten in 2013 (bijna € 43.000) zijn 
teruggelopen ten opzichte van 2012 (ruim € 50.000), terwijl de uitgaven zijn toegenomen. Dit wordt 
in belangrijke mate veroorzaakt door het feit dat de kosten in Sikkim stijgen: de kosten van SHA 
bedroegen in 2012 € 23.000, terwijl deze in 2013 ruim € 27.500 beliepen. Een paar voorbeelden met 
10 jaar geleden: jeepkosten om naar het dichtstbijzijnde dorp te gaan waar ook de markt is, van 10 
rupees naar 30; melk van 15 rupees naar 30 per liter; rijst van 800 naar 1250 voor een zak van 50kg 
(100 rupees is op dit moment € 1,25). Deze kostenstijgingen worden helaas niet goedgemaakt door 
de gunstiger wisselkoers in 2013 (we krijgen op dit moment 80 rupees voor een euro tegen 70 een 
jaar geleden). 

Sponsorkinderen 
Dit brengt ons op het volgende. Al sinds de oprichting van SHA 10 jaar geleden bedragen de kosten 
om een kind te sponsoren € 20 per maand. Omdat de kosten in de afgelopen 10 jaar zijn gestegen, 
vragen wij nieuwe sponsors met ingang van 2014 om € 25 per maand per kind te betalen. Als je al 
jaren een kind sponsort – waarvoor dank! – en je kunt het je veroorloven, zou je dan in overweging 
willen nemen om de maandelijkse bijdrage te verhogen naar € 25 per maand? Dat zou ons enorm 
helpen om de stijgende kosten te dekken (dit geldt uiteraard niet voor die sponsors die in de 
afgelopen jaren al spontaan hun bijdrage verhoogden). 

Dat er altijd geld nodig is, blijkt wel uit deze foto’s: hier krijgen de kinderen nieuwe slippers: 

                   

Periodieke giften 
In dit verband wijzen wij jullie graag op een (nieuwe) mogelijkheid van de Belastingdienst met ingang 
van dit jaar: je kunt nu een periodieke gift ook vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen de 
schenker en de instelling (in dit geval onze stichting). Als je kiest voor een periodieke gift en je 
verplicht je om gedurende (ten minste) 5 jaar een bepaald bedrag (bijvoorbeeld € 300 om een kind 
op SHA te sponsoren) te schenken en je tekent daarvoor een schriftelijke overeenkomst, dan kun je 
het bedrag van de gift volledig aftrekken van de belasting (je hebt dan niet te maken met de drempel 
voor gewone giften). Wij verwijzen hiervoor naar de website van de Belastingdienst waar het 

http://www.sikkim.nl/
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formulier met de overeenkomst kan worden gedownload: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie
_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/ 
 
De stichting tekent graag een dergelijke overeenkomst met jullie! 

Samenwerking Building Blocks India - SHA 
In mei vorig jaar hebben wij jullie - na onze reis naar Sikkim in het voorjaar - bericht dat wij een 
samenwerking zijn aangegaan met Building Blocks India (James Ambat).  
(zie hieronder, ter herinnering, het mei-bericht). 
De samenwerking verloopt zeer naar wens en lijkt inderdaad een groot aantal formele problemen te 
kunnen oplossen. Een van de problemen die nog niet was opgelost toen wij India in april verlieten, 
was dat het nog niet duidelijk was hoe "wij" - de school (Sikkim Himalayan Academy) of Building 
Blocks India - eigenaar kon worden van de grond waarop wij een aantal jaren geleden al een optie 
hebben genomen en waar ons nieuwe schoolgebouw en hostel zullen moeten verrijzen. Dat is 
juridisch niet eenvoudig en nog steeds niet (helemaal) rond. Wij hopen hierover binnenkort nader te 
kunnen berichten. James is van plan binnenkort weer een bezoek aan Sikkim en SHA te brengen. 
We hoeven niet langer geheimzinnig te doen; op de website van Building Blocks staat SHA inmiddels 
als een van de scholen van deze organisatie vermeld: http://www.buildingblocksindia.org/our-
schools/sha. 
 
Ander nieuws 
Op SHA is sinds de zomer van 2013 een nieuwe leraar werkzaam, Arnab. G.S. en James zijn heel blij 
met hem. Hij werkte in 2013 als vrijwilliger en wilde pas betaald worden als wij tevreden over hem 
zouden zijn. Dat zijn we en hij krijgt nu een salaris. Hij heeft een training gedaan bij Teach for India: 
“a nationwide movement of outstanding college graduates and professionals working towards 
eliminating educational inequity in India” (www.teachforindia.org). 
Vervolgens heeft een familielid van Arnab, Deblina, een paar maanden in 2013 naar volle 
tevredenheid als vrijwilligster op school gewerkt. Zij is nu weer terug naar Singapore waar ze met 
haar echtgenoot woont. Begin dit jaar is ten slotte Siwangi aan het team toegevoegd. Zij geeft les aan 
de kleintjes. 

 

 
 

Staand van links naar rechts 

Arnab, G.S., Kinzang Gyaltsen, James, Sukraj 

Zittend van links naar rechts 

Maree, Rabina, Siwangi 

 
 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/
http://www.buildingblocksindia.org/our-schools/sha
http://www.buildingblocksindia.org/our-schools/sha
http://www.teachforindia.org/
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Nisha en Hissel (die naar de government school in Bariakhop gaan) hebben in november 2013 
deelgenomen aan een “state level art competition” met het onderwerp “save energy”.  Ze hebben 
geen prijzen gewonnen, maar deelnemen en ook de reis naar en het verblijf in Gangtok samen met 
G.S. was al een fantastische belevenis voor deze kinderen die nog nooit hun bergdorp uit waren 
geweest.  
http://www.sikkim.nl/nieuws/archief_2013 
 
Eind vorig jaar zijn de grotere kinderen van SHA ook weer met elkaar op schoolreisje geweest, dit 
keer naar het Buddha Park Ravangla in Zuid Sikkim: 
 

 
 
Op 10 februari jl. is het nieuwe schooljaar op SHA begonnen. Gelukkig zijn de meeste kinderen 
teruggekeerd na de lange wintervakantie om hun opleiding op onze school voort te zetten (dat weet 
je nooit helemaal zeker). Er zijn ook weer nieuwe kinderen begonnen in de nursery class. 
 

                         
 
 

 
 

 
De oud-SHA leerlingen die op Dr. Grahams Homes studeren, 
gaan dit jaar voor het eerst naar het Mayfair Ball. Daarvoor 
moest natuurlijk wel passende kleding worden gekocht. De 
jongens waren snel klaar. Mooie baljurken met bijpassende 
schoenen vinden voor de dames kostte meer tijd en 
hiervoor is G.S. twee keer naar Kalimpong gereisd. Maar 
uiteindelijk is de missie geslaagd. Op de foto  zitten de 
dames te lunchen na hun geslaagde shopping trip. 

http://www.sikkim.nl/nieuws/archief_2013
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We hopen binnenkort een foto van de dames in hun baljurken op de website te kunnen plaatsen. 
Want al dit (en meer) nieuws is – met foto’s – ook te vinden op onze website www.sikkim.nl, waar 
wij regelmatig nieuwsberichtjes plaatsen. 
Ook alle eerdere nieuwsbrieven zijn op de website terug te lezen. 
Wij zijn van plan jullie elke keer als er een nieuw bericht op de website is geplaatst, een “alert” te 
sturen, zodat jullie met meer regelmaat op de hoogte blijven van wat er in Sikkim gebeurt. Als je 
deze “alerts” niet wilt ontvangen, wil je ons dit dan laten weten via miekedvh@upcmail.nl?  
 
Samenwerking Building Blocks India (FDS) (kosten) 
Wij vinden het van belang, mede in het licht van de (negatieve) publiciteit over Alped'HuZes en KWF 
vorig jaar, dat jullie weten dat wij door de - voor het voortbestaan van SHA noodzakelijke - 
samenwerking met Building Blocks India meer kosten maken dan jullie van ons gewend waren.  
Wij zullen de kosten tot het minimum proberen te beperken. Wij betalen voor de bezoeken van 
James aan Sikkim alleen reis- en verblijfkosten. Wij willen benadrukken dat niemand een vergoeding 
ontvangt voor de werkzaamheden die hij/zij voor de Stichting Kinderen van Sikkim verricht (ook 
James niet).  
De uitgaven zijn allemaal verantwoord in de jaarrekening van de stichting. Wij betalen sinds april 
2013 maandelijks een bedrag van € 45 voor de accountant van FDS die de financiële administratie 
voor SHA doet (de kosten voor 2013 worden geboekt in 2014 en zijn dus nog niet te zien in het 
jaarverslag over 2013). De (reis- en verblijfs)kosten van James bedroegen in 2013 € 382 (in maart) en 
€ 759 (in mei) (“Uitgaven Family Development Services”). De (reis- en verblijfs)kosten van James en 
mr. Rao (de accountant van FDS) in oktober 2013 bedroegen € 680. Steeds inclusief vliegtickets 
Bangalore (Zuid-India)-Bagdogra (Noord-India). De accountant heeft James laten weten voor zijn trip 
verder ook geen kosten in rekening te willen brengen: "he said that he doesn't want us to pay him 
anything as we are doing such a wonderful work to help the children". Wij hebben bij terugkeer wel 
een symbolisch bedrag aan hem overgemaakt om hem te bedanken voor zijn diensten.Het extra 
bedrag dat wij aan mr. Rao hebben betaald komt neer op ongeveer € 125. De kosten voor de reis in 
oktober konden in 2013 niet meer worden overgemaakt (daarom staat een bedrag van € 800 
gereserveerd op de balans). 
In de jaarrekeningen van de afgelopen jaren zult u zien dat ook wij reiskosten declareerden. Wij 
hebben echter elk jaar en bedrag gelijk aan die reiskosten aan de stichting gedoneerd. 
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat Building Blocks alleen daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening 
brengt. Zoals wij in onze laatste nieuwsbrief hadden vermeld zou RASTA (een NGO die ons ook had 
aangeboden dat wij van hun FCRA-registration gebruik zouden kunnen maken) een commissie van 
10% van het bedrag dat jaarlijks via hun rekening naar SHA zou worden overgemaakt in rekening 
brengen (en daarvoor werden dan alleen de accounts bijgehouden). Ook Smile Foundation (een NGO 
waarmee we daarvoor in gesprek waren) zou € 3.400 per jaar in rekening brengen voor "project 
management" en  "monitoring visits".  
Omdat RASTA veel werk voor ons had verricht voordat wij uiteindelijk de beslissing namen met 
Building Blocks in zee te gaan, hebben wij in 2013 wel besloten een eenmalige donatie aan deze 
organisatie te doen die geweldig werk doet in de sloppenwijken van Delhi (deze donatie ten bedrage 
van (het equivalent in rupees van) € 364 is terug te vinden onder “uitgaven” in het jaarverslag). 
 
Voor donateurs met een automatische incasso: 
Met de invoering van de IBAN is ook het systeem en voorwaarden van automatische incasso 
gewijzigd.  
Wij moeten jullie nu van tevoren een melding sturen dat er een bedrag van je rekening zal worden 
afgeschreven. Wij willen dit per e-mail doen onder verwijzing naar je incasso-contract, zonder exact 
het betreffende bedrag te noemen.  
De datum van invoering is 1 augustus 2014; de incasso voor de maand juli 2014 (voor hen die per 
kwartaal betalen) zal nog via het oude systeem worden uitgevoerd. 
Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat wij dit e-mailadres voor deze melding kunnen gebruiken. 

http://www.sikkim.nl/
mailto:miekedvh@upcmail.nl
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Dank voor jullie steun voor de kinderen van Sikkim! 
  
Namens het bestuur, 
Jannie Langbroek en Mieke Dudok van Heel 
 
 

 
Bericht mei 2013 
 
Jannie en ik zijn sinds eind april weer terug van onze reis naar Sikkim - met geweldig nieuws. 
Zoals we eerder in onze nieuwsbrieven hebben vermeld, is het eigenlijk niet mogelijk voor een 
organisatie in India om geld uit het buitenland te ontvangen als je geen zogeheten FCRA-registratie 
hebt. Dat geldt ook voor NGOs (Non Governmental Organisations) en een school als SHA. Zonder een 
FCRA-registratie is het in feite illegaal om geld uit het buitenland te ontvangen. Wij hebben jarenlang 
geprobeerd onze eigen FCRA-registratie te krijgen, maar dat is niet gelukt. We wisten dan ook al een 
jaar of drie dat de enige mogelijkheid was een samenwerking aan te gaan met een Indiase NGO die 
wel over de vereiste papieren beschikt. De afgelopen twee jaar heeft Smile Foundation ons aan het 
lijntje gehouden, maar deze NGO is om voor ons nog steeds duistere redenen op het laatste moment 
afgehaakt en wij begonnen ons langzamerhand echt zorgen te maken want de autoriteiten in India 
begonnen vragen te stellen. 
Maar onze zorgen zijn voorbij … wij hebben een NGO gevonden die echt bereid is met ons in zee te 
gaan: Family Development Services in Bangalore, dat een jaar of tien geleden is opgezet door James 
Ambat. Wij zijn met hem in contact gekomen via RajivMehra, lid van het bestuur van The 
Netherlands-India Chamber of Commerce & Trade in Amsterdam. 
Onder de naam “Building Blocks India” heeft James al een aantal scholen in de sloppenwijken van 
Bangalore en Goa. 
James is SHA komen bezoeken toen wij er waren en het klikte meteen tussen hem en ons, tussen 
hem en het hoofd van de school en de andere leerkrachten en ook de kinderen mochten hem 
meteen. Hij is zeer betrokken en praktisch en het is heel gemakkelijk om met hem te communiceren, 
niet alleen voor de locals maar ook voor ons – wat een verademing!  
Inmiddels is het geld voor de school voor de komende maanden al via de FCRA-rekening van FDS 
overgemaakt en heeft ons schoolhoofd, G.S., het geld ook in Sikkim van de speciaal voor SHA 
geopende sub-account kunnen opnemen. Dus, het werkt! 
James is in mei ook alweer ruim een week in Sikkim geweest en hij blijft enthousiast. En G.S. ook. Het 
lijkt een lot uit de loterij.  
In verband met de problemen met de autoriteiten zullen we onze samenwerking voorlopig nog niet 
aan de grote klok hangen en er zal dus voorlopig nog niets over te vinden zijn op onze website. Eerst 
maar even afwachten of alles goed blijft gaan. Mocht er nieuws zijn, dan zullen we dat laten weten. 
 

James heeft een video gemaakt van zijn bezoek aan SHA die is te vinden op youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=bWe61WdntDw 
Website FDS (Building Blocks India): www.buildingblocksindia.org 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

Stichting Kinderen van Sikkim  

KvK: 34188956  

Rekeningnummer: IBAN NL26 INGB 0009 2273 56  

Website: www.sikkim.nl of www.kinderenvansikkim.nl 

http://www.youtube.com/watch?v=bWe61WdntDw
http://www.buildingblocksindia.org/

