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Voorwoord

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 en nog datzelfde
jaar verhuisde zij permanent naar Nepal. In zeven jaar tijd is er veel gebeurd. Samen met
een Nepalees team heeft Maureen een educatieprogramma op touw gezet waarbij
kinderen uit de Sinamangal sloppenwijk in Nepal educatie op maat krijgen die hen in
staat stelt vervolgens deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Dat 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 meisjes in een veilige omgeving
samenkomen om ervaringen te delen, gezellige activiteiten te ondernemen en
vaardigheden te leren.
In september 2018 verhuisden we naar een nieuw schoolgebouw, dat groter is en ruimte
biedt voor uitbreiding van onze projecten. Zo kon in 2019 het Milijuli Tailoring Program
van start gaan: een praktijktraining waar moeders en jonge vrouwen leren werken met de
naaimachine. Ook vond dit jaar de tweede editie van de Bombo Clownsreis plaats: een
nieuwe groep Bombo clowns toerde langs 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. De Bombo Clowns vrolijkten ook het
schoolgebouw op met een mooie muurschildering. Na een lekkage in het gebouw werd
er een prachtig dakterras gebouwd met overkapping, gefinancierd door Stichting Argo
en de Volksuniversiteit Alkmaar. Bijkomend voordeel: meer ruimte voor les in grote
groepen en een beschutte plek om te lunchen tijdens zomerse regenbuien!
En natuurlijk werden in Nederland weer verschillende activiteiten georganiseerd om de
nodige fondsen te werven die het voortbestaan van onze projecten kunnen
verwezenlijken. Aan het einde van dit verslag vindt u de financiële jaarrekening over
2019.
Al met al kijken we met tevredenheid terug op een goed Bombo jaar!
Namens bestuur Stichting Bombo,
Nadine Gluschke
Juni 2020
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1 Stichting Bombo: Visie en Missie
1.1 Stichting 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.

1.2 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
sociaaleconomisch 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.
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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 ongeveer 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
zichzelf en hun families uit deze vicieuze cirkel te trekken.

Hoewel de overheid hier onlangs een
elektriciteitsnet heeft aangelegd blijft de
sloppenwijk, zoals vele andere, 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 de vrijheid voelen zich
met andere activiteiten bezig te houden.
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2.2 Doelstelling 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.

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 en voorzitter 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 hieraan door het bieden van educatie en praktijkgerichte trainingen aan kinderen
en (jong)volwassenen in gemarginaliseerde posities. Omdat de lijntjes kort zijn, Maureen
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regelmatig 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
3.1 Milijuli Education Program
Ieder kind verdient passend onderwijs
Wij geloven dat ieder kind recht heeft op onderwijs, ongeacht leeftijd, geslacht of sociaaleconomische 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 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
niveaus en capaciteiten. De studenten komen naar school van negen uur ’s ochtends tot
vier uur ‘s middags. 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.
In 2019 hadden wij 25 studenten in de school en 20 studenten die na succesvolle
afronding van het programma van een afstandje begeleid werden in het reguliere
onderwijs.
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3.2 Milijuli Girls Club
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 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,
zoals seksueel misbruik. Bij de Milijuli Girls Club leren meisjes over wat 'vrouw-zijn’ voor
hen betekent en de risico’s die dit 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 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.
Ook in 2019 heeft de Girls Club haar activiteiten voortgezet. De meiden hebben het
afgelopen jaar een eigen bestuur gekozen en worden gemotiveerd de club zelf
draaiende te houden. Door bijvoorbeeld de verkoop van de producten die zij maken
verdienen zij kleine beetjes waarmee zij snacks voor de club kunnen bekostigen of
kunnen investeren in materialen voor het maken van nieuwe producten. Ze houden zelf
de financiën bij en leren geleidelijk aan, door ervaring, wat het inhoudt om de
verantwoordelijkheid te nemen over de organisatie van hun eigen club. De
achterliggende doelstelling hierbij is om deze meiden een basis mee te geven om zich te
kunnen ontplooien tot onafhankelijke jonge vrouwen.
In 2019 namen er 20 meiden uit de Sinamangal sloppenwijk deel aan de Milijuli Girls
Club. Zij kwamen wekelijks bij elkaar onder begeleiding van hun mentor, Anjana Pariyar,
die ook lerares is van de senioren van het MEP.
De oprichting van de Milijuli Girls Club is gesponsord door ASAN, Nepal.
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3.3 Milijuli Kids Club
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
de mogelijkheid extracurriculaire activiteiten te ondernemen. Kinderen kunnen kiezen uit
de clubs: 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 bij de Kids Club. Zij kunnen lid
worden van één van de clubs 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 Foundation gebouw is een veilig platform voor alle kinderen die hier naartoe
komen. Ook de kinderen van de Kids Club die maar 4 uur per week lessen komen 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?
In 2019 waren er 38 deelnemers van de Milijuli Kids Club. Zij kregen twee keer per week
les van 4 tot 6 uur ’s middags, met een snack voor aanvang om de les met een gevulde
maag te beginnen.
De Milijuli Kids Club wordt gesponsord door Kathmandu Round Table 4, Nepal.
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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, sociaaleconomische 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 de slag 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.
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3.5 Bombo Clownsreis 2019
Geef een lach, krijg een lach
In 2018 reisden de eerste Bombo Clowns naar Nepal om daar glimlachen 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 fondsen om de instellingen die zij bezochten naar
behoefte een donatie in de vorm van eten, kleding of educatie materiaal te kunnen
bieden.

Dit was een groot succes en kreeg in november 2019 een vervolg: van 15 november t/m
6 december 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. De
reis werd wederom bekostigd door de clowns zelf. Samen wisten zij een bedrag van 1075
euro bij elkaar te krijgen, waarmee zij de organisaties die zij bezochten elk een donatie
konden geven. Vooraf werd met de te bezoeken organisaties afgestemd waar behoefte
aan was en dit werd door de clowns zelf ingekocht bij lokale ondernemers, om er zeker
van te zijn dat de donatie goed besteed werd en er niets aan strijkstok bleef
hangen. Tevens bekostigden zij medicijnen voor de behandeling van enkele kinderen
met kanker in het Kanti Children's Hospital (Kathmandu), voor wie deze behandeling
anders onmogelijk zou zijn of dit de familie met grote schulden zou belasten.
En omdat de clowns van alle markten thuis zijn, hielpen zij ook nog met het opknappen
van het nieuwe Milijuli schoolgebouw en maakten een mooie muurschildering!
Wat het betekent om als clown mee te reizen kunnen de clowns het beste zelf vertellen…
Alle clownsverhalen zijn binnenkort te lezen op onze vernieuwde
website, www.bomboforchildren.com.
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“De reizende BomBoClown Baje” Peter alias Clown Baje:
Vele zullen zeggen jij bent toch onze Clown Pjotr. Na drie jaar clownen in Nepal voelde
ik gewoon dat ik mijn clownsnaam moest veranderen. Ik heb Maureen gevraagd of dat de
kinderen van Milijuli een leuke naam konden verzinnen. Ik ben zeer vereerd met mijn
clownsnaam BAJE (OPA). Bedankt kinderen van Milijuli.
2017 ging ik voor de eerste keer naar Nepal. Het was liefde op het eerste gezicht. Het
was een soort thuiskomen. Op de weg naar Pokhara stapte een meisje (Maureen) in waar
je aan kon zien, zij gaat de groep verstevigen. Ze was ook zeer zichzelf. Ze had
verschillende functies in de groep. Ze was onze tolk, reisleidster en het laatst was ze clown
Deddel. Het mooie aan het hele gebeuren was: ze liep mijn droom binnen. Ik wist gelijk al:
zij is de sleutel om hier terug te komen voor mijn passie contact clownen, die wij samen
delen.
Van het een kom het ander. Vanaf 2018 zijn we van start gegaan met onze Clowns Missie.
Die bestaat uit contact clownen in ziekenhuizen, weeshuizen, scholen en met kinderen uit
de sloppen. Omdat we niet met lege handen willen aankomen laten we ons sponsoren om
de kinderen die we bezoeken iets te kunnen geven wat ze nodig hebben. Dat kunnen
levensmiddelen, schoolbenodigdheden en/of medicijnen zijn. Naast het clownen brengen
wij ook een muurschildering aan bij een van de instanties.

Uit Clown Baje haal ik veel kracht/energie. Het zijn altijd de kleine dingen die het doen.
Zoals dat je een kind bij zijn armen oppakt en die het dit keer niet eens op een brullen zet
maar lacht naar de clown Baje. Of het moment dat we een rondleiding krijgen in weeshuis
'Happy home', aan de rand van Kathmandu, en dat er een meisje (14) zich om mij
bekommert zodat ik de groep kan volgen. Op dezelfde plek was het dat we niet mochten
vertrekken want de kinderen hadden ook wat voor ons ingestudeerd jong en oud. Het was
zo gaaf dat deze grote jongen werkelijk tranen in zijn ogen had. En vele clowns met me.
Dit betekent gewoon ik moet terug.
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“Een DROOM die uitkomt voor clown Bloem.” Marrit:
In november 2019 mocht ik mee als clown Bloem met Stichting Bombo om kansarme
kinderen in Nepal een lach te bezorgen. Ik had nooit durven dromen dat het veel meer
werd dan een glimlach.
Wat een land, wat een lieve mensen, en wat een fijne stichting met Maureen en Peter die
alles zo goed regelden waardoor wij als Bombo clowns ook heel hecht werden.
En heel dicht bij ons eigen en elkaars hart mochten komen.
Keer op keer raakte de Nepalese kinderen mij die zo weinig hebben, maar alles delen.
De saamhorigheid waarmee de Bombo clowns met de kinderen gingen spelen om ze een
mooi moment te bezorgen was fantastisch !
Eén voor één stonden we als Bombo clown in ons schijn-momentje.
Voor mij als clown Bloem was dat door te vertellen dat je ALTIJD kan dromen en in je
dromen ALLES mogelijk is.
Met een droomdeken en een droomkristal van mijn vrijwilligerswerk de Regenboogboom
nam ik de kinderen mee op reis in hun droomwereld, door ze te vragen:
Waar ben je het allerliefste?
Wat doe je het allerliefste ?
Ieder kind zag je open gaan
Ieder kind had een droom,
Zo mooi :
Het droomdekentje werd een vliegend tapijt.
Een jongetje wilde voetballer worden, hij speelde met de clowns en een onzichtbare
voetbal, wat hilarische momenten opleverde!!
Een meisje wilde zangeres worden, zij kwam op het droomkleedje staan en begon te
zingen als een nachtegaaltje. Echt een kippevelmomentje !!

Wisten de kinderen even geen droom, dan kwam er een Bombo clown naar voren om haar
droom te delen:
Er werd geschaatst op ijs, op zijn clowns ballet gedanst.
Waardoor de kinderen weer met nieuwe dromen kwamen.
Er werd gelachen, gedanst, gezongen, dromen werden gedeeld.
Bij veel plekken lieten we een droomkleedje en een droomkristal achter.
Zodat de kinderen als de clowns terug in Nederland waren, zij nog steeds op een
droomkleedje naar een fijne plek kunnen dromen.
Namaste Nepal,
Namaste lieve kinderen
Jullie zijn voor altijd in mijn hart !
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4 Fondsenwerving
In 2019 zijn er verschillende fondsenwervingsactiviteiten ondernomen om de financiering
van onze projecten mogelijk te maken.

4.1 Sponsordiner @ Autosalon Doornhoek
In juli 2019 vond de tweede editie van het Bombo Sponsordiner plaats – in een geheel
nieuw jasje: tijdens het Walking Diner in de tuin van Autosalon Doornhoek in Zijtaart
konden gasten aanschuiven aan het lopend buffet, waar maar liefst vijf gangen ter plaatse
werden bereid door onze vrijwillige chef-koks Ton de Laat en Jan Verkuijlen. Een heus
spektakel! Met grote dank aan de koks, alle mensen en organisaties die ons sponsorden
met ingrediënten voor het diner - en niet te vergeten de familie van Grinsven, die hun
ruimte gratis voor ons ter beschikking stelde en wiens onmisbare hulp in de
voorbereiding, tijdens het diner en na afloop het evenement tot een succes maakten! Het
sponsordiner leverde ruim 2500 euro op voor stichting Bombo.

4.2 Markten
Ook dit jaar stonden onze enthousiaste en altijd betrokken vrijwilligers Angela, Babs,
Esther, Faye, Mike en Nadine weer op verschillende markten gedurende het jaar met
(vilt)producten uit Nepal, zelfgemaakte kerststukjes, flyers en verhalen, klaar om
geïnteresseerde voorbijgangers te vertellen over de projecten van Stichting Bombo.
Samen brachten zij meer dan 1500 euro binnen!

4.3 Bomboclowns 2019
Voordat de Bombo clowns vertrokken voor hun drieweekse reis langs verschillende
instanties in Nepal, wierven zij fondsen om de instellingen die zij bezochten een donatie
te kunnen bieden. Samen haalden de clowns dit jaar een bedrag van 1.075 euro op.
Bombo clown Marianne:
Een aantal maanden voor de datum van vertrek naar Nepal, ben ik begonnen met het
aanschrijven van zakenrelaties en vrienden en kennissen. In mijn mails en persoonlijke
gesprekken heb ik verteld over stichting Bombo en het mooie werk dat zij doen. Dit heeft
veel mensen over de streep getrokken om te doneren.

15

4.4 Tiendas Diferentes
In 2019 lagen de producten van Stichting Bombo een jaar in de winkel Tiendas Diferentes
in Helmond. De eigenaresse Jeanette Hendriks 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. In 2019 hebben de producten ca. 1000 euro
opgebracht. Daarnaast heeft Stichting Bombo door de openheid en de welwillendheid
van Jeanette contact mogen leggen met vele bewust winkelende mensen. Stichting
Bombo is dankbaar voor Jeanette en haar prachtige winkel!

4.5 Sponsoring Dakterras
Naar aanleiding van een lekkage in het gebouw van onze projecten in Nepal heeft
Stichting Bombo samen met de Milijuli Foundation een verzoek gedaan voor sponsoring
van de bouw van een dakterras. De overkapping van het dakterras zorgt er niet alleen
voor dat het water wordt buiten gehouden, maar biedt ook extra ruimte om lessen met
grote groepen te verzorgen of de lunch te kunnen eten tijdens regenbuien.
Stichting Argo en de Volksuniversiteit Alkmaar hebben dit voorstel aangenomen en met
een donatie van 3250 euro hebben zij er voor gezorgd dat Stichting Bombo dit project
heeft kunnen verwezenlijken. Heel veel dank!

16

5 Organisatiestructuur
5.1 Bestuur
Het bestuur van Stichting Bombo werd in 2019 gevormd door:
§
§
§
§
§

Maureen van der Zandt
Marc Nouwen
Nadine Gluschke
Peter van Mierlo
Jan Verkuijlen

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

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 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 2019 uit:
§
§
§
§
§

Aditya Piya
Romen Amatya
Jashmine Rai
Nirmala Pariyar
Sheren Shrestha

Chairman
Treasurer
General Secretary
Boardmember
Board Member

Ondersteuning:
§

Maureen van der Zandt - Founding Advisor
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De projecten van Milijuli worden tot op heden gecoördineerd door onze oprichtster en
voorzitter Maureen van der Zandt. Zij is regelmatig aanwezig in de school ter
ondersteuning en coaching, onderhoudt contact met lokale en internationale sponsoren,
vertegenwoordigd 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. Deze cruciale rol vervult zij geheel op vrijwillige basis.
Het Milijuli projectteam bestond in 2019 uit:
§
§
§
§
§
§
§

Nirmala Pariyar
Anjana Pariyar
Saumika Gurung
Tirmaya Gurung
Sova Thapa
Jaisura Rokaya
Emma James

projectmanager
lerares en mentor Girls Club
lerares
lerares
didi (ondersteunend personeel)
didi (ondersteunend personeel)
tuinbouwlessen (vrijwilliger)

Zij werden ondersteund door een wisselende groep van vrijwilligers.

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.
Veel dank aan:
Angela van der Zandt, Jan van der Zandt, Nick van der Zandt, Renko van der Zandt, Babs
van Dinther, Esther van der Wijst, Marloes van Mierlo, Faye Ritzen, Mike Verlaan, Ton de
Laat, Emma James, Emma Arrondeau, Marieke Ruitenburg, Sanne Verdonck, Clement,
Wini Wildervanck, Willemijn, Naomi, Maudy van der Heiden, Nanda van der Mel, Anouk
Meurs, Namuna Subedi, Sujata Siwakoti, Heena Shipakar, Anjana KC, Ashmita Basnet,
Sachin Jha, Sujit Singh, Bikash Gurung, Tirmaya Gurung, Divya Bhatt, Sarbajha, Peter
Franke (Baje), Marianne van der Heide (Billy), Carla Wighman (Droppie), Marlieke Schoorl
(Pluis), Marrit Koster (Bloem), Petra Staal (Harpa) en Stephanie de Geeff (Kofje)
voor hun onmisbare inzet in 2019!
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6 Stichting Bombo bedankt…
Onze sponsors
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Argo https://www.stichtingargo.nl
De Volksuniversiteit Alkmaar https://www.vualkmaar.nl/
Toko Lilian https://www.facebook.com/TokoLilianVoorExotischeProducten/
Tiendas Diferentes http://www.diferentes.biz/tiendas/
Wereldwinkel heeswijk dinther
Senz Beauty Skin body https://www.senzbeautyskinbody.com/
Beauty salon Younique https://www.beautysalonyounique.nl/
Autosalon Doornhoek http://www.autosalondoornhoek.nl/
Bel Ami restaurant Bussum https://www.bel-ami.nl/
Castro Marim Portugal https://www.castromarimresort.com/
Amsterdam Housing https://www.amsterdamhousing.com/en/home
Holland Home Management Amsterdam
https://www.hollandhomemanagement.nl/
Grand Relocation Amsterdam https://grandrelocation.nl/
Partners in Relocation Leerdam https://pirgroup.com/
New Beauty Schoonheidssalon Eemnes https://www.newbeauty.nl/
Douglas Hilversum https://www.douglas.nl/l/hilversum/kerkstraat/0023/0058
Marie Stella Maris https://www.marie-stella-maris.com/nl/
TEKZ Belastingadviseurs tekz.nl

…. en niet te vergeten al onze individuele donateurs die ons werk (ook) dit jaar steunden
met eenmalige of meerdere giften.

Hartelijk bedankt voor uw steun in 2019!
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7 Financiële verantwoording
Samenvatting jaarrekening 2019:
Stichting Bombo
Activa

Jaarverslag 2018
31-12-2019

31-12-2018

Voorraad artikelen
Liquide middelen

4.798
28.629

2.060

Totaal

33.427

2.060

31-12-2019

31-12-2018

Eigen vermogen
Kortlopende schulden

24.424
9.003

2.060

Totaal

33.427

2.060

31-12-2019

31-12-2018

19.277
4.187
6.026

22.061
9.253
-

29.490

31.314

3.302
1.391
2.433

56.037
4.399
143

7.126
----------22.364
======

60.579
-----------29.265
======

Passiva

Baten en lasten
Baten
Donaties
Acties
Verkopen

Lasten
Milijuli
Inkoopwaarde van de verkopen
Acties
Algemene kosten

Resultaat
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