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Inleiding


Stichting Bombo is in 2012 opgericht door Maureen van der Zandt, naar aanleiding van haar reis 
naar Nepal, waarin zij geconfronteerd werd met de dagelijkse problematiek van kinderen die in 
armoede op straat zwierven. Terug in Nederland besloot zij Stichting Bombo op te richten om iets 
voor deze kinderen te kunnen betekenen. Nog datzelfde jaar verhuisde zij permanent naar Nepal. 
Samen met een Nepalees team heeft Maureen een educatieprogramma opgezet waarbij kinderen 
uit de Sinamangal sloppenwijk in Kathmandu educatie op maat krijgen, wat hen in staat stelt 
vervolgens deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. De school breidde uit met een 
naschoolse Kids Club waar kinderen extracurriculaire activiteiten kunnen volgen zoals sport, dans 
en muziek. Ook is er een Girls Club opgericht waar aandacht wordt besteed aan de positie van 
vrouwen in Nepal, en waar meisjes in een veilige omgeving samenkomen om ervaringen te delen, 
gezellige activiteiten te ondernemen en vaardigheden te leren. In 2019 werd een praktijktraining 
gestart waar moeders en jonge vrouwen leren werken met de naaimachine.  
Een unieke tak van Stichting Bombo is de Bombo Clowns Tour, geboren uit een gezamenlijke 
droom van Maureen en Peter, die elkaar in 2017 in Nepal ontmoetten. Sinds 2018 reist een groep 
humanitaire Bombo clowns jaarlijks langs verschillende Nepalese ziekenhuizen, weeshuizen en 
andere instellingen om kinderen met een glimlach uit hun sociaal-emotionele isolement te 
toveren - voor even, met een herinnering voor altijd.  
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Toen de leerlingen van Milijuli in januari 2020 vol overgave zaadjes plantten voor de nieuwe schooltuin, kon niemand 
zich nog indenken hoe ingrijpend het komende jaar zou veranderen. 



Tegen de achtergrond van de coronapandemie stonden de afgelopen anderhalf jaar vooral in het 
teken van overleven. Door de opeenvolgende lockdowns - in Nepal nog vele malen strikter dan in 
Nederland - werd het ons moeilijk gemaakt de continuïteit van onze projecten te behouden. 
Sommige projecten, zoals de Bombo clownsreis en het Milijuli Tailoring Program, moesten 
worden uitgesteld. De uitdaging lag in het zoeken naar (alternatieve) lesmethoden om de 
studenten van het Milijuli Education Program onderwijs en structuur te kunnen blijven bieden. 
Omdat niet alle kinderen beschikken over internet en de benodigde apparatuur was onderwijs op 
afstand niet gemakkelijk te realiseren. Toch zijn onze docenten erin geslaagd het contact 
(grotendeels) te onderhouden en de leerlingen hun lessen bij te brengen via huiswerkopdrachten 
en - waar mogelijk tussen de lockdowns - onderwijs in kleine groepjes op school.  

Behalve voortzetting van de lopende projecten brachten de uitbraak van het coronavirus en de 
daaropvolgende strenge maatregelen er echter een andere zorg bij: waar veel families van onze 
leerlingen vóór de lockdowns al aan de economische ondergrens zaten, hadden veel 
dagloonwerkers het afgelopen jaar voor langdurige periodes helemaal geen inkomsten en 
konden zij hun vaste lasten niet meer betalen. Om deze families uit de nood te helpen hebben wij 
in samenwerking met een aantal lokale Nepalese organisaties verschillende keren 
voedselpakketten uitgedeeld.  
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1 Visie en Missie


Stichting Bombo streeft naar een wereld waarin ieder mens zich vrij en veilig kan ontwikkelen. In 
navolging van deze visie heeft Stichting Bombo als missie bij te dragen aan verbetering van de 
kwaliteit van leven voor kinderen en (jong)volwassenen in sociaal-economisch gemarginaliseerde 
posities, door onderwijs en ondersteuning te bieden in de breedste zin van het woord. Dit doen 
we door nauw samen te werken met een lokaal team dat de sociale en economische uitdagingen 
van binnenuit kent, en waardoor onderwijs en ondersteuning aansluiten bij de culturele normen 
en waarden in de samenleving waar zij deel van uitmaken. Op deze manier streven wij naar 
duurzame projecten. 

"Maar waarom nou Bombo?” 

Stichting Bombo dankt haar naam aan het Italiaanse woord voor hommel - een beestje dat, met 
zijn grote lijf en kleine vleugeltjes, volgens de wetten van de aerodynamica onmogelijk zou 
kunnen vliegen: de hommel weegt te veel in verhouding met zijn vleugeloppervlakte. Toch heeft 
dit diertje zich bewezen en vliegt! Zoals de hommel zich ver boven zijn verwachtingen uit wist te 
tillen, zo geloven wij ook in de vleugels en veerkracht van mensen die opgroeien in kansarme, 
beperkende omstandigheden. Wanneer hun talenten en kansen gezien worden en zij zich daarin 
kunnen ontwikkelen, dan zullen ook zij hun (sociale en economische) verwachtingen te boven 
groeien en kunnen zij betere leefomstandigheden voor de toekomst creëren voor zichzelf en hun 
omgeving. 
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Afsluiting van de ‘Winter Fun Week’, februari 2020



2 Context, doelstellingen en werkwijze


2.1 Werkgebied 

Het primaire werkgebied van Stichting 
Bombo is de Sinamangal sloppenwijk in 
Kathmandu, Nepal. In deze sloppenwijk 
wonen ca. 800 families. Veel mensen in 
deze gemeenschap zijn ongeschoold, 
waardoor zij zwaar en onderbetaald werk 
verrichten om de kost te verdienen. 
Omdat educatie van hun kinderen voor 
ouders in deze situatie niet altijd prioriteit 
is, lijken veel kinderen eenzelfde 
toekomst tegemoet te gaan. Vaak is er 
ook weinig ouderlijke supervisie in deze 
gemeenschap omdat de ouders vanaf 
vroeg in de ochtend tot laat in de avond 
aan het werk zijn. De reguliere scholen in 
de omgeving hebben niet de 
mogelijkheid hierop in te spelen en 
kinderen te begeleiden om zichzelf en 
hun families uit deze vicieuze cirkel te 
trekken. 

Hoewel de overheid hier enkele jaren 
geleden een elektriciteitsnet heeft 
aangelegd blijft de sloppenwijk, zoals 
vele andere, geen legale woonplek. Het 
groeiende aantal sloppenwijk-bewoners 
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 de vrijheid voelen zich met andere activiteiten 
bezig te houden. 

~  ~6



2.2 Doelstellingen en werkwijze 

Stichting Bombo heeft zich tot doel gesteld de leefomstandigheden van kinderen en 
(jong)volwassenen in gemarginaliseerde posities te bevorderen, om daarmee hun 
ontwikkelingskansen en toekomstperspectieven te vergroten. Concreet werken wij aan het 
bevorderen van de sociaal-economische positie van bewoners van de Sinamangal sloppenwijk 
door: 

1. ondersteuning te bieden om het opleidingsniveau van kinderen in kansarme gezinnen te 
verhogen; 
2. kinderen uit de Sinamangal sloppenwijk te ondersteunen bij (re)integratie in het reguliere 
onderwijs, en 
3. de arbeidsperspectieven van deze kinderen en hun ouders te helpen vergroten. 

Naast het verbreden van (sociaal-economische) kansen en toekomstperspectieven is aandacht 
voor het welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van Nepalese kinderen in 
gemarginaliseerde posities een belangrijke pijler in onze projecten, zowel in de Sinamangal 
sloppenwijk als daarbuiten. 

Met de Bombo Clownsreis bezoeken wij kinderen in ziekenhuizen, weeshuizen en andere 
instellingen in Kathmandu en andere Nepalese steden. Het doel daarbij is om hen, door samen te 
lachen en te dromen, tijdelijk uit hun sociaal-emotionele isolement te halen. 
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2.3 Samenwerking 

Werken aan een vrije, veilige, eerlijke en sociale wereld kunnen we niet alleen. Dat kan alleen 
samen met anderen die deze visie delen; met mensen die thuis zijn in de lokale culturele 
gebruiken, waarden en normen, en sociale, politieke, economische en ecologische uitdagingen 
binnen de samenleving waarin zij zijn opgegroeid. Stichting Bombo wil samen met hen deze 
gedeelde droom waarmaken. 

Een stabiele partner in Nepal 

Na met verschillende andere organisaties te hebben samengewerkt waarin belangrijke lessen zijn 
opgedaan, is in november 2016 onze huidige lokale partnerorganisatie Milijuli Foundation 
opgericht door gepassioneerde Nepalese jongvolwassenen in Kathmandu in samenwerking met 
oprichtster van Stichting Bombo, Maureen van der Zandt. De naam *Milijuli* - wat 'hand in hand' 
of 'samen' betekent in het Nepali - is afgeleid van het twee jaar eerder met ons Nepalese team 
opgerichte Milijuli Education Program. Milijuli Foundation is een sociale onderneming met de 
visie en missie bij te dragen aan minimalisering van de sociaal-economische verschillen in de 
Nepalese samenleving. Zij werkt hier aan door het bieden van educatie en praktijkgerichte 
trainingen aan kinderen en (jong)volwassenen in gemarginaliseerde posities. Omdat de lijntjes 
met het Nepalese team kort zijn, Maureen regelmatig zelf aanwezig is bij de projecten en de 
samenwerking gebaseerd is op gedeelde waarden, zien wij in Milijuli Foundation een stabiele 
partner. 

Stichting Bombo financiert hoofdzakelijk het Milijuli Education Program (MEP) dat wordt gerund 
door het team van Milijuli Foundation. Dit educatieprogramma is een overbruggingstraject voor 
kinderen uit de sloppenwijken van Kathmandu die niet meer in het reguliere onderwijs kunnen 
meekomen. Het MEP begeleidt deze kinderen om op termijn (weer) in te kunnen stromen in het 
reguliere onderwijs, door het bieden van individuele lesprogramma’s die aansluiten bij het niveau 
en de capaciteiten van de kinderen. De betrokkenheid van de docenten van het Milijuli team 
zowel op school als daarbuiten is daarbij van onschatbare waarde. 

Naast het Milijuli Education Program zijn in samenwerking met Milijuli Foundation ook de Milijuli 
Girls Club, de Milijuli Kids Club en het Milijuli Tailoring Program (voor moeders en vrouwen) 
opgericht. Deze laatste drie projecten worden deels gefinancierd uit Nepalese fondsen. De 
bedoeling is dat de projecten uiteindelijk volledig op 
Nepalese fondsen kunnen draaien, maar om dit doel 
te bereiken zijn de fondsen uit Nederland nu nog 
hard nodig. 
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3 Projecten


De wereldwijde coronacrisis zal niemand ontgaan zijn en dit heeft helaas ook zijn stempel gedrukt 
op onze projecten in de afgelopen anderhalf jaar. Hoewel covid-19 zich relatief laat aandiende in 
Nepal waren de effecten er niet minder op. Keer op keer ging Nepal in lockdown en moesten de 
scholen sluiten. Dat betekende dat onze kinderen niet naar school of hun naschoolse activiteiten 
konden komen, maar ook dat veel van hun ouders niet konden werken. Geen werk betekent voor 
een dagloner simpelweg geen inkomen. En geen inkomen betekent geen geld voor eten. 
Daarom zijn wij begonnen met het inzamelen van fondsen voor steunpakketten aan deze families.  
De focus lag dit jaar op overleven. Onze lopende projecten gingen waar mogelijk door in 
aangepaste vorm. Het Milijuli Education Program verzorgde zodra het kon lessen in kleine 
groepjes studenten, uiteraard met de nodige extra hygiënemaatregelen. Wanneer ook dat 
vanwege de lockdown niet was toegestaan, werden er huiswerkpakketten meegegeven, zodat de 
leerlingen thuis verder konden leren. Digitaal onderwijs zoals dat voor veel scholen een - zij het 
niet altijd even prettige - uitkomst was, was voor de meeste van onze studenten in eerste instantie 
geen optie omdat zij niet over computers en/of internet beschikten. Toen de lockdown echter 
veel langer dan gehoopt bleef aanhouden, is er hard aan gewerkt dit toch mogelijk te maken, 
zodat in het nieuwe jaar ook online lessen van start konden gaan.  
De Milijuli Girls Club kwam bij elkaar toen de school tijdelijk haar deuren kon openen. De Milijuli 
Kids Club activiteiten konden dit jaar vanwege de strenge maatregelen helaas niet plaatsvinden. 
Het voortzetten, uitbreiden en verder ontwikkelen van het Milijuli Tailoring Project voor moeders 
en vrouwen moest door de omstandigheden eveneeens worden uitgesteld. Wij hopen hiermee zo 
snel mogelijk een doorstart te kunnen maken. Ook de Bombo Clownsreis, gepland voor februari 
2021, kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. De reis werd uitgesteld naar februari 
2022 maar ook dit plan is, gezien de omstandigheden, inmiddels bijgesteld naar 2023.  
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Om zich niet te vervelen tijdens de Dashain vakantie kregen de leerlingen een feestelijk cadeautje (oktober 2020) 



3.1 Milijuli Education Program 

Ieder kind verdient passend 
onderwijs 

Wij geloven dat ieder kind recht 
heeft op onderwijs, ongeacht 
leeftijd, geslacht, sociaal-
economische status, culturele en 
religieuze achtergrond. Voor veel 
kinderen die opgroeien in de 
sloppen van Nepal is dat helaas 
niet vanzelfsprekend. School (en 
de kosten die dit met zich 
meebrengt) is niet altijd de 
eerste prioriteit van ouders 
wanneer de zorg om onderdak 
en voldoende eten voor het 
gezin de aandacht opeisen. Maar 
onderwijs kan een belangrijke 
stap zijn om die beperkende 
omstandigheden te ontgroeien; 
het vergroot kansen en biedt 
nieuwe toekomstperspectieven. 

Samen met onze Nepalese 
partner Milijuli Foundation 
werken wij daarom aan het 
Milijuli Education Program (MEP): 

een individugericht 
educatietraject voor kinderen uit gemarginaliseerde families in Sinamangal, Kathmandu, dat hen 
de kans biedt op termijn te kunnen (re)integreren in het reguliere onderwijs. Onze studenten 
kunnen om verschillende redenen (nog) geen les krijgen op een reguliere school. Bijvoorbeeld 
omdat ze te oud zijn voor de klas van hun niveau, sociale problemen hebben of niet zo goed 
kunnen leren. Het MEP biedt deze kinderen de mogelijkheid die ‘achterstand’ in te halen, door 
hen te begeleiden in een individueel lesplan dat aansluit bij hun persoonlijke niveau en 
capaciteiten. De studenten komen op werkdagen (in Nepal zondag t/m vrijdag) van 9:00-16:00 
uur naar school. Behalve de reguliere vakken leren ze in dit programma over persoonlijke hygiëne 
en sociale vaardigheden, en krijgen ze veel ruimte voor extracurriculaire activiteiten. Daarnaast is 
Milijuli een veilige plek waar deze kinderen terecht kunnen wanneer zij hulp nodig hebben. 

Het Milijuli team ziet elk kind als individu. Nieuwe studenten op school worden zorgvuldig 
geobserveerd en naar aanleiding daarvan wordt er een educatieprogramma ontworpen dat 
aansluit bij het niveau van het kind. Wanneer onze studenten het Milijuli educatieprogramma 
succesvol hebben afgerond bieden wij hen studiebeurzen om in te kunnen stromen in het 
reguliere onderwijs. Wij geloven in onze studenten en zorgen voor hen zoals we voor onze eigen 
kinderen, broertjes of zusjes zouden zorgen. Liefde en genegenheid zijn belangrijke begrippen 
binnen Milijuli. Samen met educatie en een goede dosis discipline zorgt dit voor succes. 
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Vanwege de coronamaatregelen konden de reguliere lessen het afgelopen schooljaar veelal niet 
doorgaan en moest er gezocht worden naar alternatieve lesmethoden. Onze docenten deden er 
alles aan de leerlingen de nodige lesstof bij te brengen. Helaas was online lesgeven geen 
vanzelfsprekende oplossing, omdat veel van onze studenten niet over internet en/of een laptop 
beschikken. Wel zijn er huiswerkpakketten samengesteld waar de leerlingen thuis mee aan de slag 
konden, en werden er groepjes leerlingen gevormd die dicht bij elkaar woonden en internet en 
apparatuur konden delen. Zodra mogelijk werd er tussen de lockdown periodes in op school 
lesgegeven in kleine groepjes en met verscherpte hygiëne maatregelen.  

De situatie in het land bleef 
echter kritiek en het einde van 
lockdown en restrictieve 
maatregelen laten nog altijd 
op zich wachten. Voor een 
gedeelte van Milijuli's 
leerlingen betekende dit dat 
zij met hun ouders (terug) 
moesten verhuizen naar familie 
in de dorpen. Hoewel met 
sommige van deze kinderen 
contact wordt onderhouden 
lukte dat niet bij iedereen. 
Ondertussen werd er door het 
Milijuli team hard gewerkt aan 
de nodige voorbereiding van 
online lessen, die in juli 2021 
van start konden gaan. 

Begin januari 2020 telde het 
MEP nog 40 studenten. 
Daarnaast kregen 21 
studenten een studiebeurs om 
onderwijs te krijgen op een 
reguliere overheidsschool. 
Vanwege de aanhoudende 
lockdowns verhuisden 20 
studenten met hun familie naar 
de dorpen, waarvan 13 
leerlingen van het MEP en 7 
leerlingen met een 
studiebeurs. Om diverse 
andere redenen verlieten 
daarnaast nog 8 studenten het 
MEP, waardoor het aantal 

studenten in juli 2021 is gehalveerd. Gelukkig kunnen ook de kinderen die momenteel in de 
dorpen verblijven via de lokale overheidsscholen (online) lessen volgen. We blijven hopen dat de 
scholen gauw weer open kunnen. 
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De corona-uitbraak vroeg om creatieve oplossingen. Milijuli leerlingen maakten 
hun eigen gezichtsscherm en leerden op school over de pandemie.



Een dag in milijuli in beeld
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Engelse les

Tuin observatie

Armbanden maken voor de heilige maand Shrawan 
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Tuinieren op het dak

Speeltijd

Verse bonen oogst gaat mee naar huis!



3.2 Milijuli Girls Club  1

Voor vrijheid, veiligheid en zelfontplooiing 

In Nederland kennen de meeste jongens en meisjes gelijke rechten en plichten: ze gaan 
bijvoorbeeld allemaal naar school en zusjes en broertjes helpen evenveel mee in huishoudelijke 
taken. In Nepal is dat in veel gezinnen niet zo. Meisjes groeien op met andere verwachtingen dan 
hun broers. Zij worden traditiegetrouw vaak uitgehuwelijkt en vertrekken dan naar een ander 
gezin (hun schoonfamilie). Daarom zien niet alle ouders het nut van onderwijs in voor hun 
dochters en zeker niet voor meisjes die niet gemakkelijk meekomen in het onderwijs. Hoewel dit 
aan het veranderen is zal het waarschijnlijk nog een lange tijd duren voordat jongens en meisjes 
gelijke rechten en kansen hebben in Nepal. 

De Milijuli Girls Club is opgericht door Milijuli Foundation en Stichting Bombo na een aantal 
zorgbarende incidenten rondom de veiligheid van onze vrouwelijke studenten, waaronder 
seksueel misbruik. Bij de Milijuli Girls Club leren meisjes over wat 'vrouw-zijn’ voor hen betekent 
en de risico’s die dit in hun leefomgeving met zich meebrengt. Het biedt hen een platform om in 
vrijheid de discussie aan te gaan over veiligheidskwesties en dagelijkse uitdagingen van de 
puberteit waarmee zij in de Nepalese samenleving worden geconfronteerd. 

In 2018 hebben 16 meisjes in de leeftijd van 9 t/m 18 jaar uit de Sinamangal sloppenwijk een 
maand lang training gekregen van de geweldige vrouwen van de Nepalese organisatie Hamro 

 De oprichting van de Milijuli Girls Club is gesponsord door ASMAN, Nepal. 1
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Toen de coronamaatregelen het even toelieten kwam de meidenclub bij elkaar om te leren haken: dat zou ook tijdens het 
verplichte thuiszitten goed van pas komen! 



Palo ('Our Turn'). Zij leerden over persoonlijke hygiëne, menstruatie, kind huwelijk en misbruik. Na 
afronding van de training bleven de meiden onder begeleiding van hun mentor elke 
vrijdagmiddag samenkomen om samen verschillende activiteiten te ondernemen, zoals het maken 
van sieraden, dansen of andere creatieve activiteiten. 

In 2019 hebben de meiden een eigen bestuur gekozen en sindsdien houden zij de club zelf 
draaiende, door bijvoorbeeld de verkoop van de producten die zij maken. Onder begeleiding van 
hun mentor Anjana leren zij geleidelijk, door ervaring, de verantwoordelijkheid te nemen over de 
organisatie van hun eigen club. Doelstelling hierbij is om deze meiden een basis mee te geven 
om zich te kunnen ontplooien tot onafhankelijke jonge vrouwen. 
Ook in 2020 en 2021 is de Girls Club bij elkaar gekomen, zij het onder de beperkende 
omstandigheden minder frequent. In de korte periodes dat de school open was hebben de 
meiden gezamenlijk leren haken - een bezigheid die tijdens de lange periodes van lockdown ook 
thuis goed van pas kwam! 

3.3 Milijuli Kids Club  2

Een wereld aan talenten 

Samen met Stichting Bombo heeft de Milijuli Foundation het Milijuli Kids Club concept 
ontwikkeld. De Kids Club biedt kinderen uit sociaal-economisch achtergestelde gezinnen in 
Sinamangal de mogelijkheid extracurriculaire activiteiten te ondernemen. Kinderen kunnen kiezen 
uit sport, muziek, kunst en dans. De Milijuli Kids Club is er voor alle kinderen in de leeftijd van 
9-17 jaar uit gemarginaliseerde gezinnen in Sinamangal; ook kinderen die niet deelnemen aan het 
Milijuli Education Program zijn welkom. Zij kunnen lid worden van één van de activiteitenclubs en 
ontdekken waar ze goed in zijn en waar zij passie voor hebben. De kinderen kunnen binnen de 
Kids Club op zoek naar eigen talenten en deze ontwikkelen. 

Het Milijuli gebouw is een veilig platform voor alle kinderen die hier naartoe komen. Ook de 
kinderen die alleen voor de Kids Club komen en maar 4 uur per week lessen volgen zijn altijd 
welkom, en ook voor hen is er altijd een luisterend oor en een helpende hand. Behalve leuke 
activiteiten voor de kinderen stelt dit het Milijuli team in staat op deze manier ook een oogje in 
het te zeil houden bij deze kinderen: hoe gaat het met ze op school en thuis, en hebben ze 
ergens ondersteuning bij nodig? 

Helaas heeft de Kids Club in de afgelopen 1,5 jaar haar activiteiten stop moeten zetten 
vanwege de strenge lockdown maatregelen in Nepal. Wij hopen dit in het nieuwe jaar weer 
op te kunnen pakken. 

 De Milijuli Kids Club wordt gesponsord door Kathmandu Round Table 4, Nepal. 2
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3.4 Milijuli Tailoring Program 

Praktijkonderwijs voor moeders 

Stichting Bombo vindt het belangrijk om de mensen waarmee wij werken holistisch te benaderen. 
De individuele prestaties van kinderen op school kunnen niet los gezien worden van hun 
omgeving en achtergrond (zoals familie en thuissituatie, sociaal- economische positie en culturele 
aspecten). Tot 2019 hebben de projecten van Stichting Bombo en Milijuli Foundation zich alleen 
gericht op kinderen. Wanneer wij echter naar de levens van onze leerlingen keken beseften wij 
dat de gezinssituatie een groot onderdeel is van het welzijn van de kinderen, hun ontwikkeling en 
hun toekomstperspectieven. Wij zagen veel moeders zonder werk en zonder kennis van de 
nodige vaardigheden om werk en inkomen voor zichzelf te genereren, waardoor zij in dezelfde 
vicieuze cirkel van armoede bleven hangen. Daarbij kwam steeds vaker de vraag vanuit moeders 
zelf, of wij hen niet ook volwassenenonderwijs konden bieden? 

Om gehoor te geven aan de vraag om educatie vanuit de moeders en zo ook een bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van de (economische) gezinssituatie van onze leerlingen besloten we 
een vaardigheidstraining te geven aan moeders en andere geïnteresseerde jonge vrouwen in de 
Sinamangal sloppenwijk. In samenwerking met de Nepalese organisatie Higher Ground Nepal 
kregen 12 vrouwen een naaitraining, waarvan 8 moeders en 4 jonge vrouwen die het Milijuli 
Education Program hebben afgerond. De naaimachines werden gesponsord door Godavari 
Alumni Association (GAA), Kathmandu. 

Na afronding van de training zijn er 5 dames enthousiast aan het werk gegaan. Zij hebben al 
enkele (betaalde) bestellingen afgerond voor onder andere uniformen en kussens. Samen zoeken 
wij nu naar mogelijkheden om producten op de markt te brengen in Nepal en/of Nederland. Wij 
hopen hiermee een inkomstenbron te creëren voor deze vrouwen. 

Uitbreiding en verdere ontwikkeling van het Milijuli Tailoring Project stond op de planning 
voor 2020 maar is door de nodige strenge coronamaatregelen in Nepal tijdelijk stil komen te 
liggen. Wij hopen hier spoedig een doorstart mee te kunnen maken.  

3.5 Bombo Clownsreis 

Geef een lach, krijg een lach 

In 2018 reisden de eerste Bombo Clowns naar Nepal om daar een glimlach uit te delen aan 
kinderen uit de sloppen, weeshuizen, ziekenhuizen en kinderen met een handicap, door hen even 
mee te nemen in de wondere wereld van de clown. Zij deden dit vrijwillig en geheel op eigen 
kosten, en wierven daarnaast fondsen om de instellingen die zij bezochten naar behoefte een 
donatie in de vorm van eten, kleding of educatiemateriaal te kunnen bieden. 

Dit was een groot succes en in november 2019 vond de tweede editie van de Bombo Clownsreis 
plaats. Samen met tien andere humanitaire clowns bezochten Maureen (clown ‘Deddel’) en Peter 
(clown ‘Baje’) in 3 weken 12 verschillende instellingen in Kathmandu, Chitwan, Pokhara en 
Bandipur.  
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De bedoeling was van deze clownsreis een jaarlijks terugkerend evenement te maken. In het 
voorjaar van 2021 stond dan ook de derde Bombo Clownsreis op het programma, maar door 
coronabeperkingen in zowel Nederland als Nepal heeft er dit jaar helaas geen Bombo Clownsreis 
plaats kunnen vinden. Wel is er door initiatiefnemer Peter een enthousiaste groep clowns (in de 
dop) bij elkaar geharkt, die na een digitale kennismaking en workshop staan te trappelen om naar 
Nepal te reizen. De reis werd in het najaar van 2020 uitgesteld naar februari 2022, maar moest in 
de zomer van 2021, wegens weinig vooruitzicht op een spoedig verbeterde situatie in Nepal, 
opnieuw met een jaar worden uitgesteld. 

3.6 Covid-19 noodhulp: Voedselpakketten 

Voor de families van onze leerlingen was overleven altijd al een dagelijkse uitdaging. Veel ouders 
werken als dagloner en zijn voor de dagelijkse uitgaven afhankelijk van het werk dat er die dag te 
doen is. Door de opeenvolgende langdurige lockdowns ten gevolge van het coronavirus werden 
vooral deze groepen extra hard getroffen. Want geen werk betekent voor hen geen inkomen en 
geen geld om eten te kopen. Daarom hebben wij met het Milijuli team en samen met de lokale 
organisaties Kusum Foundation, Maya Mamata Foundation en Bright Star Foundation de handen 
ineen geslagen om aan de zwaarst getroffen families noodhulp te bieden in de vorm van 
voedselpakketten. Tijd, energie en handen die vrijkwamen door het wegvallen van de lessen 
werden met evenveel passie en toewijding ingezet voor het samenstellen, organiseren en uitdelen 
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Maureen als Clown Deddel, 2018



van de voedselpakketten. Daarmee zijn veel families geholpen deze moeilijke periode door te 
komen.  
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Tijdens de eerste lockdown voorjaar 2020 konden we ruim 50 gezinnen ondersteunen met een voedselpakket voor 
ca. 2 weken. Er zouden er nog veel meer volgen. 



4 Fondsenwerving


4.1 Benefietavond Delft 

Op 13 september 2020 is door bestuursleden Faye en Mike een benefietavond georganiseerd bij 
non-profitorganisatie I CHANGE in Delft. De benefietavond had een leuk vol programma. Zo was 
er een veiling met verschillende producten en diensten die geveild werden, denk aan 
overnachtingen op bijzondere plekken, yogalessen en duurzame producten. Tijdens de avond 
was er heerlijk voedselverspillingsvrij eten verzorgd door het geweldige team van I CHANGE, een 
foto expositie om de mensen een beeld te geven van onze projecten in Nepal en het leven daar, 
en een klein marktje met prachtige producten afkomstig uit Nepal die mensen konden kopen. We 
waren erg blij dat ondanks de corona tijd dit evenement door kon gaan. Rekening houdend met 
de RIVM-richtlijnen vond het event buiten plaats en waren we extra dankbaar voor het prachtige 
weer. De avond was een groot succes en er is ruim €2600,- opgehaald voor stichting Bombo.  
Veel dank aan alle aanwezige gasten, betrokken ondernemers en bedrijven voor hun bijdrage 
voor de veiling en/of loterij: Hotel De Plataan; Restaurant Maharaja Delft; Buitengoed de 
Uylenburg; HANNO - Groots café; Dille & Kamille; WAAR; Mooie Boules Delft; Bloemist de 
Zonnebloem; Schoonheidssalon Claudia; Beauty Floor; Zinderin Kunst-Middin; Houseoffrites; 
Biercafe T Klooster …en natuurlijk I CHANGE voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de 
super lekkere catering! 

4.2 Tiendas Diferentes 

Onze trouwe partner Jeanette Hendriks, eigenaresse van de winkel Tiendas Diferentes in 
Helmond, is een gedreven vrouw die de producten in haar winkel zorgvuldig uitzoekt en daarmee 
streeft naar een betere wereld. Elk product in haar winkel heeft een verhaal en Jeanette weet dit 
te vertellen. Ze richt zich vooral op kleine, lokale ondernemers die werken aan de wereldwijde 
doelen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals). Stichting Bombo past ook 
in dit plaatje, maar de producten komen van wat verder. Ook het afgelopen jaar hebben wij onze 
producten bij Tiendas Diferentes mogen aanbieden. Daarmee is in de periode 2020 €597,22 en 
eerste helft 2021 €138,60 opgehaald voor de stichting. Dankjewel Jeanette en haar prachtige 
winkel Tiendas Diferentes! 

4.3 Geen markten dit jaar... 

Hoewel onze vrijwilligers stonden te popelen om de marktkraam op te tuigen met Bombo's 
prachtige handgemaakte producten uit Nepal, konden vanwege de coronamaatregelen de 
jaarlijkse markten niet doorgaan. Extra reden om onze energie te steken in het gebruiksklaar 
maken van de webshop, om zo toch onze mooie producten aan de man/vrouw/mens te brengen! 

4.4 …wel een webshop! 

Het plan was er al langer, maar met de corona pandemie en alle maatregelen en beperkingen van 
dien werd de noodzaak voor online zichtbaarheid en fondsenwerving alleen maar groter: eind 
2020 is, samen met een geheel vernieuwde website, de webshop van Stichting Bombo 
gelanceerd! Op deze webshop worden mooie producten verkocht die onder goede 
omstandigheden zijn gemaakt in Nepal. Denk hierbij aan vilten producten zoals handpoppen, 
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vingerpoppetjes en tasjes en kersthangers. Ook hadden we er erg gave mondkapjes gemaakt van 
overgebleven stoffen uit ateliers in Nepal, deze waren erg populair in deze corona tijd.  
We proberen de verzending van de producten op een verantwoorde manier te doen. Zo zijn de 
enveloppen waar de producten in verstuurd worden gemaakt van oude rijstzakken en zijn de 
productkaartjes van Bombo gemaakt van speciaal papier waar bloemzaadjes in zitten en die je 
dus later kunt planten!  
De webshop staat nog in de kinderschoenen en zijn we op het moment veel bezig met de 
bereikbaarheid en publiciteit van de webshop. Maar één ding is alvast zeker: hoewel het natuurlijk 
niet kan tippen aan de gezelligheid van een echte markt, is het niet alleen een welkom alternatief, 
maar ook een geweldige aanvulling.  

4.5 Online acties 

Om de door opeenvolgende lockdowns zwaar getroffen families in ons werkgebied in de 
Sinamangal sloppenwijk te ondersteunen met voedselpakketten hebben wij een aantal keren 
online fondsenwervingsacties opgezet. We gebruikten daarvoor in eerste instantie het online 
platform geef.nl, waarbij donateurs gemakkelijk direct kunnen doneren en gelijk ook inzicht 
hebben in de stand van de donaties ten opzichte van het te behalen bedrag. Sinds mei 2021 
doen we dit via een zakelijke Tikkie: nog gemakkelijker doneren en, al hebben donateurs helaas 
geen inzicht in de opgehaalde donaties, de kosten voor het gebruik van deze online tool zijn vele 
malen lager en dus financieel gezien voordeliger. Met deze kortlopende acties is gezamenlijk 
€5263,23 opgehaald, waarmee we veel families noodhulp konden bieden. Behalve onze eigen 
Maureen en Milijuli teamleden Nirmala en Anjana  werkten wij voor het organiseren en uitdelen 
van voedselpakketten samen met de lokale organisaties Kusum Foundation, Maya Mamata 
Foundation en Bright Star Foundation. Wij danken hen allen voor hun onvermoeibare inzet en 
natuurlijk alle donateurs voor hun ruimhartige bijdragen om dit mogelijk te maken.  
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Benefietavond bij I CHANGE, Delft, 13 september 2020 



5 Organisatiestructuur


5.1 Bestuur  

2020 was een jaar van grote veranderingen, ook bij Stichting Bombo. En niet alles door corona...  
Nog voor het virus zich aandiende was er sprake van een bestuurswisseling. Die kwam er ook. Na 
vijf jaar hun kennis en ervaring met Bombo te hebben gedeeld gaven Marc Nouwen, Peter van 
Mierlo en Jan Verkuijlen het stokje door aan vier nieuwe bestuursleden. Wij bedanken hen voor 
alle jaren van samenwerking! 

Vanaf voorjaar 2020 tot voorjaar 2021 werd het bestuur vervolgens gevormd door:  

Maureen van der Zandt - oprichtster en voorzitter 
Nadine Gluschke - vicevoorzitter 
Faye Ritzen - secretaris 
Mike Verlaan - penningmeester 
Marianne van der Heide - bestuurder 
Peter Franke - bestuurder 

Het bestuur kreeg op het gebied van financiën ondersteuning van Cor Megens.  

In het voorjaar van 2021 vond een nieuwe bestuurswissel plaats. Maureen stapte uit haar 
bestuurlijke functie om als freelance projectmanager van de stichting verder te gaan met het 
professionaliseren en coachen van het lokale team.  
Peter, meer thuis in de rol van Bombo clown dan bestuurder, droeg zijn bestuursfunctie over aan 
Cor, die na een jaar advisering (tot ons grote genoegen) steeds meer betrokken was geraakt bij 
de stichting en het bestuur.  

Vanaf mei 2021 wordt de organisatie geleid door: 

Maureen van der Zandt - oprichtster en projectmanager 
Peter Franke - organisator Bombo Clowns 

Bestuur: 
Nadine Gluschke - voorzitter 
Faye Ritzen - secretaris 
Mike Verlaan - penningmeester 
Marianne van der Heide - bestuurder 
Cor Megens - bestuurder 

Bestuursleden ontvingen geen beloningen voor hun bestuurstaken.  

5.2 Partnerorganisatie en team in Nepal 

Buitenlandse financiering van projecten in Nepal is volgens de Nepalese wet alleen mogelijk via 
een Nepalese partnerorganisatie, met een door de overheid voor een vooraf bepaalde periode 
goedgekeurd samenwerkingsverband. Op deze manier wordt buitenlandse inmenging beperkt en 
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Nepalese zeggenschap over binnenlandse projecten gewaarborgd. Na verschillende minder 
succesvolle pogingen tot partnerschappen waarin belangrijke ervaring is opgedaan, werken wij 
sinds 2016 samen met Milijuli Foundation. Deze Nepalese partnerorganisatie is opgericht vanuit 
de gedeelde wens van Maureen (Stichting Bombo) en het Nepalese team van het (twee jaar 
eerder gezamenlijk opgerichte) Milijuli Education Program om een duurzame lokale 
samenwerking te realiseren waarbij de principes van Stichting Bombo gewaarborgd blijven en we 
er zeker van zijn dat de ingezamelde fondsen daar terecht komen waar ze het hardst nodig zijn. 
Als Founding Advisor is Maureen van der Zandt zelf sterk verbonden met het bestuur van Milijuli 
Foundation. Het bestuur bestond in 2020-2021 uit: 

Aditya Piya - Chairman 
Romen Amatya - Treasurer  
Jashmine Rai - General Secretary 
Nirmala Pariyar  - Board Member 
Sheren Shrestha - Board Member 

Zij kregen ondersteuning van Maureen van der Zandt als Founding Advisor. 

De projecten van Milijuli Foundation worden tot op heden gecoördineerd door Stichting Bombo’s 
oprichtster en projectmanager Maureen van der Zandt. Zij is regelmatig aanwezig in de school ter 
ondersteuning en coaching, onderhoudt contact met lokale en internationale sponsoren, 
vertegenwoordigt de stichting en is de schakel en 'vertaler' tussen het bestuur en donateurs van 
Stichting Bombo in Nederland en de Nepalese Milijuli Foundation, de begunstigden en belangen 
ter plaatse, waardoor een soepele samenwerking mogelijk wordt gemaakt.  

Het Milijuli projectteam bestond in 2020-2021 uit: 

Nirmala Pariyar - coördinatrice 
Anjana Pariyar - lerares en mentor girls club 
Tot de eerste lockdown (april 2020): 
Tirmaya Gurung - lerares  
Saumika Gurung - lerares 
Jaisura Rokaya - didi (ondersteunend personeel) 

5.3 Vrijwilligers 

Het werk van Stichting Bombo wordt mogelijk gemaakt door de onvermoeibare inzet van onze 
fantastische vrijwilligers op alle gebieden, van het organiseren van fondsenwerving in Nederland 
tot het onderhouden van de website, het organiseren van de Bombo clownsreis en (tijdelijke) 
ondersteuning van de projecten ter plaatse in Nepal. Vanwege de beperkte mogelijkheden 
hebben wij dit jaar minder vrijwilligers gehad dan andere jaren, maar onze dank blijft er niet 
minder om! Wij danken dit jaar in het bijzonder: 
Rian Langermans, die vlak voor de lockdown het team in Nepal kwam versterken. Helaas moest zij 
door de omstandigheden veel eerder dan verwacht terugkeren naar Nederland; 
Peter Franke voor het organiseren van de Bombo clowns en de groep door alle tegenslagen heen 
bij elkaar weten te houden; 
Cor Megens voor het ondersteunen en adviseren van het bestuur. 
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6 Financiële verantwoording


6.1 Wijziging boekjaar en financieel jaarverslag 

In 2020 is door het bestuur besloten tot een aantal statutaire wijzingen, waaronder een 
aanpassing van het boekjaar in overeenstemming met het Nepalese boekjaar. Tot 2020 liep het 
financiële jaar van de stichting zoals gebruikelijk voor Nederland gelijk aan het kalenderjaar (1 
januari t/m 31 december). Dit leverde echter ingewikkelde boekhoudkundige constructies op 
aangezien het Nepalese financiële jaar loopt van (bij benadering) 16 juli t/m 15 juli. Gelijkstelling 
van het boekjaar van Stichting Bombo aan het Nepalese boekjaar is een poging de administratie 
te vergemakkelijken en transparanter te maken.  
Een gevolg hiervan is dat wij het (financieel) jaarverslag niet meer voor 1 juli kunnen publiceren, 
omdat het boekjaar dan nog niet ten einde is. Wij streven ernaar het jaarverslag zo snel mogelijk 
na afloop van het boekjaar op 15 juli, maar in elk geval binnen 6 maanden na deze datum online 
inzichtelijk te maken.  

De samenvatting van de jaarrekening vindt u in het financieel jaarverslag. Dit wordt apart 
gepubliceerd op onze website.  
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Stichting Bombo Bedankt 


alle sponsors en donateurs 

die ons werk dit jaar 


naar eigen draagkracht 

met grote en kleine, 


doorlopende en eenmalige donaties 

hebben mogelijk gemaakt.


DANK u wel! 
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