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Voorwoord 
 
Stichting Bombo is in Juni 2012 opgericht naar aanleiding van mijn rondreis door Nepal. 
Tijdens deze reis zag ik zo veel kinderen waarvoor kind zijn een dagelijkse strijd was – 
kinderen op straat verslaafd aan lijm; kinderen in restaurants en hotels die kleine beetjes 
verdienden met de afwas. In oktober 2012 ging ik terug. Inmiddels was Stichting Bombo 
opgericht en was ik vastberaden te onderzoeken wat ik kon bijdragen.  

Vanaf het eerste moment was het mij duidelijk dat wat ik ook zou doen het een 
project van de lokale bevolking moest zijn, met de cultuur en de normen en waarden die 
daarin gelden. Ik ging op bezoek bij verschillende organisaties. Ik observeerde wat daar 
gebeurde en hoe ik hier als vrijwilliger een steentje bij kon dragen. Al gauw merkte ik dat 
veel organisaties niet werkten zoals ik graag zou zien. Sociaal werk is een grote business in 
Nepal en als idealist ben je een klein pionnetje. Na bij vele organisaties binnen te hebben 
gekeken besloot ik zelf een schooltje op te richten voor kinderen uit de sloppen. Samen met 
een Nepalese partner startte ik het schooltje “Asha” (Hoop). Het zou een kleuterschool 
worden aangezien die er niet veel waren en diegenen die er waren niet financieel bereikbaar 
waren voor de doelgroep. Tijdens mijn observaties in de sloppen ontmoette ik veel oudere 
kinderen die niet naar school gingen of problemen hadden op school. Deze kinderen werden 
ook uitgenodigd naar school te komen.  

Na een klein jaartje werd het echter duidelijk dat Asha en de samenwerking met de 
toenmalige Nepalese partner niet aan mijn idealen voldeden. Ik moest het anders aan gaan 
pakken en ging alleen verder. Alleen in Nepal, maar met versterking in het bestuur in 
Nederland. Stichting Bombo ontwikkelde van een eenmansstichting naar een vijfkoppig 
bestuur en kwam in aanmerking voor de ANBI-status.   

Na de samenwerking met nog twee andere Nepalese partnerorganisaties en de 
realisatie dat Bombo haar idealisme niet paste in de ‘mainstream’ sociale organisaties in 
Nepal heb ik samen met mijn man en betrouwbare werknemers in November 2016 een 
nieuwe Nepalese Social Enterprise opgericht genaamd ‘Milijuli Foundation’. Met de huidige 
samenwerking tussen Milijuli Foundation en Stichting Bombo, gebaseerd op gelijkwaardig-
heid, is er een stabiele basis gecreëerd voor de school waarin Stichting Bombo haar idealen 
kan waarborgen. Deze stabiele basis heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe projecten van start 
konden gaan dit jaar en dat er nagedacht kon worden over verschillende projecten voor de 
toekomst. 

 
In dit inhoudelijk jaarverslag kunt u lezen over onze projecten in Nepal en 
fondsenwervingsactiviteiten in Nederland in het afgelopen jaar. Voor de financiële 
jaarrekening verwijs ik u naar het financieel jaarverslag.  
 
 
Maureen van der Zandt  
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1. Missie en Visie 

 
 
Stichting Bombo streeft naar een wereld waarin elk kind zich vrij en veilig kan ontwikkelen. 
In navolging van deze visie heeft Stichting Bombo als missie de kwaliteit van leven te 
verbeteren voor kinderen die worden belemmerd in hun ontwikkeling. Dit doen we door 
deze kinderen te onderwijzen en te ondersteunen in de breedste zin van het woord en door 
te werken met de lokale bevolking, waardoor het kind zich kan ontwikkelen binnen de eigen 
cultuur, met de normen en waarden die daarbinnen gelden. Op deze manier streven wij naar 
duurzame projecten. 
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2. Werkgebied  
 

Stichting Bombo focust zich op de Sinamangal sloppenwijk in Kathmandu. Op dit moment 
wonen er in deze sloppenwijk ongeveer 800 families. Hoewel de overheid er onlangs een 
elektriciteitsnet heeft aangelegd blijft de sloppenwijk, zoals vele anderen, geen legale 
woonplek. Het groeiende aantal sloppenwijkbewoners kampt daardoor met een onzeker 
bestaan: behalve de dagelijkse economische uitdagingen is er altijd de dreiging dat hun 
leefgebied hen van de ene op de andere dag kan worden ontnomen. Naar school kunnen 
betekent niet alleen onderwijs, maar ook de houvast van een vaste dagelijkse structuur en 
een veilige en vertrouwde plek waar de kinderen altijd terecht kunnen. Juist in deze 
onzekere leefomgeving is dit extra belangrijk, zowel voor de kinderen en hun ontwikkeling 
als voor de ouders, die daardoor hun handen vrij hebben voor andere activiteiten.  

Nieuw schoolgebouw  
 
Na een periode ruimte gehuurd te hebben voor de school in een woonhuis in Sinamangal 
zijn we in september 2018 verhuisd naar een nieuw gebouw. Nog steeds in dezelfde wijk, 
maar met meer ruimte voor uitbreiding van onze projecten en een grotere tuin waarin de 
kinderen behalve lekker kunnen spelen ook leren tuinieren en hun eigen groente 
verbouwen.  
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3. Projecten  
 

3.1 Milijuli Educatie Programma 
 
Stichting Bombo werkt samen met onze Nepalese partner Milijuli Foundation aan het Milijuli 
Educatie Programma, een educatieproject waar kinderen uit gemarginaliseerde families, die 
niet mee kunnen in het reguliere onderwijs een individueel lesplan krijgen om zich te 
ontwikkelen in de punten waar zij tot op dan een achterstand hebben. De studenten komen 
naar school van 9 uur ’s ochtends tot 4 uur ‘s middags. Behalve de reguliere vakken leren ze 
in dit programma over persoonlijke hygiëne en sociale vaardigheden, en krijgen ze veel 
ruimte voor extra curriculaire activiteiten. Daarnaast wordt er in dit programma een veilige 
plek gecreëerd waar deze kinderen terecht kunnen wanneer zij hulp nodig hebben.  
 

  
 
Naam Project (Engels): Milijuli Education Progr am  
Afgekorte naam: MEP  
Doel: Gepersonaliseerd onderwijs bieden aan kinderen uit de sloppen van Sinamangal die 
een leerachterstand hebben of om welke reden dan ook niet mee kunnen komen in het 
reguliere onderwijs  
Raakvlakken: Educatie, speciaal onderwijs 
Doelgroep: Kinderen uit de Sinamangal Sloppenwijk  
Bereik: 50 kinderen 
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3.2 Milijuli Girls Club 
 

Na een aantal zorgbarende 
incidenten rondom onze vrouwelijke 
studenten hebben we besloten een 
Girls Club op te richten waar meisjes 
leren over de risico's van het 'vrouw 
zijn', een veilige plek om met 
gelijkgestelden te kunnen praten 
over de dagelijkse uitdagingen die zij 
tegen komen.  
 
De 16 deelnemende meisjes hebben 
een maand lang training gekregen 
van de lokale organisatie 'Hamro 
Palo'. Zij leerden over persoonlijke 
hygiëne, menstruatie, kind huwelijk 
en misbruik.  
 
Nu de training is afgerond komen de 
meiden elke vrijdag samen om 
verschillende activiteiten te 
ondernemen, zoals het maken van 
producten voor een markt. 
De meiden worden gemotiveerd de 
club zelf draaiende te houden door 
bijvoorbeeld de verkoop van 
handgemaakte producten. Ze dienen 
zelf de financiën bij te houden om 
op deze manier langzaamaan te 
leren wat het inhoudt om een eigen 
club te runnen. Hiermee hopen we 
ze een basis mee te geven om als 
onafhankelijke vrouw op te kunnen 
groeien. 
 

Naam Project (Engels): Milijuli Girls Club  
Afgekorte naam: MGC 
Doel: Het creëren van een veilig platform waar de meiden samen kunnen komen om te 
leren, te delen en zichzelf te ontwikkelen tot onafhankelijk individuen 
Raakvlakken: Onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en gelijke rechten  
Doelgroep: Meiden/jonge vrouwen in de leeftijd van 9 tot 18 jaar uit de Sinamangal 
sloppenwijk 
Bereik: 16 meiden van de Sinamangal sloppenwijk en 1 mentor 
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3.3 Bombo Clowns Tour 2018 
 
 
In 2018 organiseerde Stichting Bombo een clownsreis naar Nepal. Een groep van negen 
clowns bezocht verschillende organisaties in Nepal om een glimlach uit te delen aan de 
kinderen. De groep ‘care clowns’ bestond uit vrijwilligers die op eigen kosten naar Nepal 
kwamen en hier verbleven. Zij bezochten verschillende ziekenhuizen en instellingen voor 
kinderen met een beperking. 

 
 
 

 
 
 
 
Naam project: Bombo Clowns Tour  
Afgekorte naam: BCT 
Doel: Het geven van een glimlach en een klein momentje van plezier voor kinderen die zich 
in een benarde situatie bevinden 
Raakvlakken: Gezondheid, ontspanning 
Doelgroep: Kinderen in Nepalese ziekenhuizen en instellingen 
Bereik: 9 clowns en honderden kinderen 
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4. Fondsenwerving 
 
 

 
 
 
 

4.1 Bombo dag @ Energiek Brabant 
 
Samen met het holistisch centrum Energiek Brabant organiseerde Stichting Bombo op 22 
April 2018 een Bombo dag. De gasten konden snuffelen op de mini rommelmarkt, zich 
inschrijven voor een snelcursus bloemschikken, een mooie foto maken in de photo booth en 
mind-walk maken door Mariaheide of een hennatattoo laten zetten. De kinderen konden 
geschminkt worden. Op deze gezellige dag werd er 1600 euro opgehaald voor Stichting 
Bombo. 
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4.2 Sponsor Diner @ Autosalon Doornhoek  
 
Op 20 April 2018 vond de eerste editie van het Sponsordiner plaats in autosalon Doornhoek 
in Zijtaart.  Tijdens dit diner werd er 2250 euro op gehaald. De gasten mochten genieten van 
een drie-gangen-diner met bij elke gang een bijpassende wijn. Het diner was een groot 
succes en het is dan ook de bedoeling hier een jaarlijks terugkerend evenement te maken.  
 

 

 

4.3 Kerstmarkten 
 
Op 9 december stond Stichting Bombo op de kerstmarkt in Eerde met Nepalese producten. 
Tijdens deze markt haalde Bombo 112,70 euro op voor de projecten in Nepal. 
 
Op 15 december stond Stichting Bombo op de kerstmarkt in Zijtaart met Nepalese 
producten. Tijdens deze markt haalde Bombo 185,45 euro op voor de projecten in Nepal. 
 
Op 16 december stond Stichting Bombo op de kerstmarkt in Berlicum met Nepalese 
producten. Tijdens deze markt haalde Bombo 104,95 euro op voor de projecten in Nepal. 
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5. Partners 
 

5.1 Partner in Nepal: Milijuli Foundation  
 
In Nepal werkt Stichting Bombo samen met de Nepalese partnerorganisatie Milijuli 
Foundation. De Milijuli Foundation is opgericht op 26 November 2016 op verzoek van de 
oprichtster van Stichting Bombo, Maureen van der Zandt. Deze Nepalese partnerorganisatie 
zorgt ervoor dat Stichting Bombo legaal te werk kan gaan in Nepal met behoud van haar 
idealen, visie en werkwijze. De Milijuli Foundation zet zich in voor kinderen en vrouwen uit 
die worden belemmerd in ontwikkeling en sluit qua visie, missie en werkwijze aan bij 
Stichting Bombo. Als ‘founding advisor’ is Maureen tot op heden zelf betrokken bij de 
dagelijkse werkzaamheden van de Milijuli Foundation.       
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5.2 Partners in Nederland: onze sponsoren 
 
Behalve onze Nepalese Partner zou Stichting Bombo nooit succesvol kunnen zijn zonder 
onze sponsoren in Nederland:  
 
Foundation Care For All   
sponsorde € 1660 voor de Milijuli Educatie Programma om tafels en stoelen aan te schaffen 
voor het senioren klaslokaal.  
www.fcfa.nl  
 
Stichting Wereldwinkel Heeswijk Dinther   
moest dit jaar de deuren sluiten. Zij hadden een bedrag te besteden aan verschillende goede 
doelen waarvan Stichting Bombo er één mocht zijn. Stichting Wereldwinkel sponsorde 
€2000 euro voor de uniformen voor het Milijuli Educatie programma.  
https://wereldwinkels.nl  
 
Parochie Dokkum  
haalde €4504,20 euro op tijdens de collecte en verkoop van producten van Stichting Bombo. 
De opgehaalde fondsen worden gebruikt voor de algemene kosten van het Milijuli Education 
Programma.  
www.paxchristi.frl  
 
Tiendas Diferentes  
verkoopt producten voor Stichting Bombo. Tiendas Diferentes is gevestigd in het centrum 
van Helmond. De winkel verkoopt Fairtrade, duurzame, gerecyclede, handgemaakte en 
biologische producten. De eigenaresse weet het verhaal van elk product in de winkel. Zij 
heeft voor een bedrag van €737,95 verkocht in 2018. 
www.diferentes.biz  
	
	
En verder: 
 
Naaikransje  
Snelle Schaar 
Toko Lilian 
 
…en natuurlijk al onze individuele sponsoren met (maandelijkse en eenmalige) donaties. 
 
 
 
 

Stichting Bombo is dankbaar voor alle steun ontvangen in 2018 en ziet uit naar een 
succesvolle samenwerking in de komende jaren! 
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