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Noodsteun door strenge
lockdown in Phulasi
Dit jaar steun verleend
aan ruim 70 kinderen
Officiele oprichting
stichting Sichya
Steun wederopbouw na
aardbeving
Oprichting van stichting
en steun eerste kinderen

Missie
Sichya betekend in het Nepalees
’educatie.’ Het is dan de missie van
stichting Sichya om educatie mogelijk te maken voor kinderen in
het dorp Phulasi in Nepal, druk hier
om te zien waar Phulasi ligt.
Kernwaarden
Met integriteit en continuïteit voor
elk kind in Phulasi onderwijs realiseren, staat centraal in het beleid
van stichting Sichya.

Algemene informatie project Sichya
Begin Augustus 2009 werden de eerste afspraken op papier gezet voor project
Sichya. Met als doel ervoor zorgen dat alle kinderen, in het dorp Phulasi, deel
kunnen nemen aan basisonderwijs in de overheids scholen. Een voorwaarde om
deel te nemen aan onderwijs in deze scholen is dat een kind zijn eigen uniform
en andere schoolmaterialen heeft. Veel ouders in Phulasi kunnen deze lasten
niet dragen, project Sichya wil door het financieren van schoolmaterialen de
groep kinderen die vooralsnog niet naar school gingen de mogelijkheid geven
basisonderwijs te volgen.
Al doende streeft project Sichya ernaar basisonderwijs
voor alle kinderen in Phulasi mogelijk te maken.

Doelstellingen Sichya
Het Sichya project richt zich op een groep kinderen, die ondanks hun grote
motivatie niet naar school kunnen. Door hen van schoolmaterialen te voorzien,
biedt Sichya hen de kans naar school te gaan. Al doende streeft project Sichya
ernaar basisonderwijs voor alle kinderen in Phulasi mogelijk te maken.
De groep kinderen die Sichya steunt, komen veelal uit families waar beide ouders
op lokaal op het land werken, met de beperkte inkomsten zijn deze families in
staat zich van hun basis behoeften te voorzien. Veelal gaan de kinderen op jonge
leeftijden mee het land op om mee te helpen, omdat de lasten die behoren bij de
start van het naar school gaan per 2020 al snel 30 to 80% van een maandsalaris
(bron) zijn. Veel families kunnen deze last niet dragen. De materialen die vereist
zijn om deel te nemen aan een lokale overheids school zijn als volgt:
•
•
•
•

School uniform
Schooltas
Schriften
Schrijf waren

Samen met vrijwilligers in Kathmandu en Phulasi worden ervoor gezorgt dat de
benodigde materialen worden aangeschaft. Deze worden in samenspraak bij de
lokale middenstand aangeschaft zodat de hele keten mee lift op het naar school
gaan van de kinderen.

Fondswerving en besteding
Als kleine stichting, zijn wij trots
dat ruim 95% van de donaties Nepal
bereiken. Onze lokale vrijwilligers gebruiken die donaties om school materialen voor de kinderen aan te schaffen.
In het begin project Sichya waren de
kosten per kind 25 euro voor de benodigde schoolmaterialen. Inmiddels
zijn de kosten voor het eerste schoolgaande jaar 38 euro en daaropvolgende
jaren gemiddeld 25 euro per jaar.
Nu de meeste kinderen naar school
gaan in Phulasi is er naast continuïteit
waarborgen ruimte om waar nodig ondersteuning te bieden om de kwaliteit
van onderwijs te kunnen waarborgen.
In 2020 is er gekozen om een cursus
Engels te sponsoren voor een leraar in
Phulasi zodat deze in een impuls kan
geven aan de engelse scholing van de
kinderen in Phulasi.

jaar in kas te houden. Hiermee kan de
stichting haar steun garanderen en bij
uitzonderlijke gebeurtenissen extra financiële hulp bieden.
Het aanbrengen van donateurs en het
vergroten van de donaties, gebeurt via
een vaste groep donateurs en door het
werven van scholen of serviceclubs.
Dus het bestand bevat zowel particulier
als niet-particuliere donateurs.
De doelstelling van stichting Sichya
past goed bij de MVO-doelstellingen
van scholen. Ook zullen er samenwerkingen gezocht worden met serviceclubs zoals de Lions en de Rotary, die
liefdadigheid hoog in het vaandel
Een voordeel van institutionele donateurs is dat er doorgaans samenwerkingen voor meerdere jaren kunnen worden aangegaan. Dit zal bij kunnen dragen aan de verduurzaming en stabilisering van de inkomsten.

De stichting waarborgt haar continuïteit door een reserve voor zeker 3 Terug naar inhoudsopgave

Inkomsten en
uitgaven
Hieronder is het kostenverdeling
voor de schoolkinderen grafisch
weergegeven.

Uitgaven per kind per
jaar
(euro)
Kledij

12.45
5.50

Schooltas
Schrift

0.20

Pennen

0.10

Hieronder een grafisch overzicht
van de donaties en gegeven steun
van de stichting Sichya van de
afgelopen drie jaar.

Donaties per jaar
(keer duizend euro)
2019

5.9

2018
2017

5.0
0.9

Prognose
In de nagedachtenis aan Wouter, blijft de stichting zijn werk voortzetten
altijd de vragen in acht nemend die hem richting gaven voor het runnen
van het Sichya project. Daarnaast is de feedback die wij van de donateurs
en sympathisanten ontvangen van grote waarde voor de ontwikkeling van
stichting Sichya. In de komende jaren verwachten wij onze fondswerving
te verduurzamen en zodoende basisonderwijs voor alle kinderen in Phulasi
mogelijk te maken.
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Gegeven steun per jaar
(keer duizend euro)
2019

1.9

2018
2017

2.2
1.2
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Contact Informatie:
Stichting Project Sichya,
Brouwersgracht 10,
2512 ER, Den Haag, Nederland
http://www.sichya.nl
RSIN: 856489967
KVK: 66312760

