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1.

Voorwoord

Wat in 2005 en 2006 begon als een particulier initiatief van Jos Zanders en Anneke Daane,
mondde in april 2007 uit in de oprichting van Stichting Ramro.
Op dat moment waren bij wijze van proef al 9 + 7 biogasinstallaties gebouwd in het dorp
Thulo Parsel (District Kabre Palenchowk) in Nepal en hadden diverse fondsenwerfacties in
Nederland geleid tot een aanzienlijk saldo op de bank.
Het besef dat ook anderen overtuigd waren van nut en noodzaak van biogasinstallaties voor
de straatarme gezinnen in het middelgebergte in Nepal, en dat zij daar geld beschikbaar
voor willen stellen, maakte, dat Stichting Ramro op 27 april 2007 het daglicht zag.
Omdat in Nepal nog veel te doen is met betrekkelijk weinig middelen, werd het doel in de
statuten van Stichting Ramro breed geformuleerd, nl:
De stichting heeft ten doel: ----------------------------------------------------------a. het bevorderen van daadwerkelijke verbetering van de inkomens-, --leef-, woon- en werksituatie en de gezondheid van in Nepal ----------woonachtige individuele personen, gezinnen en groepen mensen, --alles in de meest ruime zin van het woord; ---------------------------------b. het leveren van een daadwerkelijke bijdrage aan de verbetering van
onderwijs en milieu in Nepal; --------------------------------------------------c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het ---------------vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe -----------bevorderlijk kunnen zijn; --------------------------------------------------------d. de stichting beoogt uitdrukkelijk niet het maken van winst

Nog voor de oprichting van de stichting werd tussen Jos en Anneke en het NCDO (Nationale
Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) een contract
afgesloten, waarin de in 2006 door hen verworven fondsen werden ingebracht en door het
NCDO verdubbeld. Het aldus verkregen bedrag van Euro 18.000 moest (volgens de
voorwaarden van het contract) in het jaar 2007 worden besteed aan de bouw van 85
biogasinstallies in Thulo Parsel.
Gedurende de loop van dat project werd duidelijk, dat niet alle 85 installaties tijdig (nog voor
het begin van het regenseizoen) zouden kunnen worden gebouwd in Thulo Parsel alleen.
Om die reden werd uitgeweken naar Dumja, een naburig dorp in het District Sindhuli.
Zo kwam het dat Stichting Ramro zich van meet af aan richtte op beide dorpen Thulo Parsel
en Dumja. Die verbinding tussen beide dorpen was gebaseerd op familiebanden, waarmee
ook Jos en Anneke bekend waren. Zij brachten ook in voorgaande jaren al diverse bezoeken
aan Dumja.
Zowel in Thulo Parsel als in Dumja werd aan het begin van 2007 een Project Management
Comité (PMC) opgericht. De verbindende schakel tussen beide PMC's wordt gevormd door
Rajman Tamang en Bikulal Tamang; beiden vriend van het eerste uur van Jos en Anneke en
woonachtig in Thulo Parsel.
Rajman is voorzitter en Bikulal is penningmeester en secretaris in PMC Thulo Parsel. In
Dumja is Norbu Singh Tamang voorzitter en vervult ook Bikulal de taken van secretaris en
penningmeester. Deze drie uiterst betrouwbare personen en vrienden worden beschouwd
als de vertegenwoordigers van Stichting Ramro in Nepal.
Om diverse redenen is in Nepal nog geen NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) Ramro
opgericht. Wel wordt gewerkt aan een eenvoudige vorm van een contract, waarin de
samenwerking met genoemde Nepali, maar ook met de overige leden van de twee PMC's
wordt vastgelegd. Ook worden, ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag, regels en
voorschriften opgesteld, die zullen worden toegepast bij het verkrijgen en onderhouden van
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een biogasinstallatie en/of een toilet door Nepalese gezinnen. Die regels zullen ook voorzien
in criteria waaraan gezinnen moeten voldoen willen zij in aanmerking komen voor een
biogasinstallatie.
Terwijl in 2007 in Nepal hard werd gebouwd aan de 85 biogasinstallaties, werd in Nederland
verder gegaan met het werven van fondsen. Niet alleen voor biogasinstallaties, maar ook
voor andere doeleinden. Tijdens bezoeken aan beide dorpen, o.a. in januari 2007 en in
december 2007 bleek, dat op velerlei andere vlakken behoefte bestaat aan steun en
samenwerking. Zo bestaat in Dumja, waar nog geen enkele buitenlandse organisatie aan het
werk is geweest, behoefte aan scholing, maar ook aan goede drinkwatervoorzieningen in
diverse wards (buurtschappen). Hierover leest u meer in hoofdstuk 3 ' Projecten'.
Resumerend kan worden opgemerkt, dat 2007 voor Stichting Ramro vooral een jaar is
geweest van afronding van de 'pre-Ramro-projecten', van voorbereiding van de 'echteRamro-projecten', van nadere oriëntatie op eigen doelstellingen en ambities en van
versterking van de lokale Nepalese uitvoeringsorganisaties (de PMC's = Project
Management Committees).
Tot slot van dit voorwoord spreken wij onze dank uit aan ieder die door zijn (financiële)
inbreng in 2007 heeft meegeholpen aan de de realisatie van onze doelen. Niet in de laatste
plaats zijn wij echter dank verschuldigd aan onze partners in Nepal, zonder wie de
verwezenlijking van die doelen niet mogelijk zou zijn. Wij beschouwen 2007 als het jaar
waarin de basis werd gelegd voor Stichting Ramro. Een basis waarop wij in de toekomst
verder zullen gaan met het verbeteren van de leefomstandigheden van Nepali, in hun eigen
omgeving. We rekenen daarbij op hulp en inbreng van mensen in onze welvarende westerse
omgeving.

Vlissingen, augustus 2008

2.

J.A. Zanders, voorzitter

Bestuur

Het bestuur van Stichting Ramro is als volgt samengesteld:
Jos Zanders
Anja Meerman-van de Repe
Ben Kruk

voorzitter/secretaris
penningmeester
bestuurslid

Om te kunnen voldoen aan de criteria die door de belastingdienst worden gesteld ten
aanzien van familiebanden tussen bestuursleden, bestaat het bestuur uit drie onafhankelijke
personen. Dit neemt niet weg, dat Anneke Daane als mede-oprichter ook maximaal
betrokken is bij de activiteiten en de werkzaamheden van en voor Stichting Ramro.
Mede dankzij de vakkundige assistentie van John Koolwijk kwam de eerste financiële
jaarrekening van Stichting Ramro tot stand (zie hoofdstuk 5).
Op 2 mei 2007 werd de stichting ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Zeeland onder dossiernummer 22064142.
Op 14 juni van dat jaar werd Ramro aangemerkt als algemeen nut beogende instelling
(ANBI). Dit houdt o.a. dat giften aan de stichting, door de gevers als aftrekpost kunnen
worden opgevoerd voor de inkomstenbelasting.
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3.

Projecten in Nepal

a.

Biogas en toiletten

Zoals opgemerkt in het voorwoord, werden in 2007 85 biogasinstallaties gebouwd. Deze
werden alle gefinancierd met middelen die voortkwamen uit het KPA-contract tussen NCDO
en Jos Zanders/Anneke Daane. Financieel gezien kan dit derhalve niet als een Ramroproject worden beschouwd. Toch maken we er in dit jaarverslag melding van, omdat bij de
oprichting van Ramro, het project als het ware werd ingebracht in de stichting.
In Thulo Parsel werden 39 + 16 installaties gerealiseerd. 1 Installatie stortte in als een gevolg
van zware regenval direct na het metselen van de gaskoepel. Dit was reden om uit te wijken
naar Dumja, waar op dat moment het regenseizoen nog niet was begonnen.
In Dumja werden, ter afronding van het KPA-project 30 biogasinstallaties gebouwd maar ook
30 toiletten. Omdat die toiletten niet waren meegenomen in de KPA-aanvraag (die was
immers gericht op Thulo Parsel waar al toiletten waren gerealiseerd bij alle 590 huizen),
werden ze niet gefinancierd uit het KPA-contract, maar door Jos Zanders en Anneke Daane
betaald.
Overigens waren in Dumja, bij wijze van proef en om na te gaan of er behoefte bestond aan
biogasinstallaties in dat dorp, in februari 2007 al 5 installaties (+ 5 toiletten) gebouwd. Uit die
proef was gebleken, dat er wel degelijk behoefte bestond aan deze voorziening en dat in dat
dorp geen enkel taboe bestond over het aansluiten van het toilet op een installatie. Toen
derhalve in Thulo Parsel de bouw stagneerde vanwege de hevige regenval, kon in Dumja
worden begonnen. Er was onder dorpsbewoners toen al een lijst van gegadigden opgesteld.

b.

Scholing

Van meet af aan (2003) was Anneke Daane betrokken bij de bouw, het onderhoud en de
exploitatie van Nirmala Primary School in Thulo Parsel. In een paar jaar tijd groeide deze
school uit tot een gedegen project, dat is toevertrouwd aan de Franse Stichting AUM. In de
jaarverslagen van deze stichting leest u meer over de school, de leraren en leerlingen, de
leermethoden, de financiering en fondsenwerving, de overheidsbemoeienis, enz. Wij bevelen
een bezoek aan hun website dan ook van harte aan: www.aumnepal.fr
Op het moment dat in 2007 de banden tussen Stichting Ramro en het dorp Dumja vastere
vorm kregen, bleek, dat in ward nr. 9 aldaar, dringend behoefte bestaat aan een goede
primary school. Tijdens een bezoek aan deze ward, die beter bekend staat als Khane Gau,
in december 2007, ontstonden de eerste plannen voor de bouw van zo'n schooltje.
Vertegenwoordigers van Stichting Ramro en van het PMC Dumja, in samenspraak met
dorpsbewoners, spraken af, dat in 2008 in Nederland zou worden getracht om de nodige
fondsen te werven, dat dorpsbewoners de eigenlijke bouwactiviteiten voor hun rekening
zouden nemen en dat het bestuur van het bestaande schooltje (dat opereert vanuit wardnr.8
waar al een primitief schooltje staat) de nodige voorbereidingen zou treffen ter verkrijging
van vergunningen en (financiële) steun van de lokale overheid. Ten tijde van het schrijven
van dit jaarverslag, zijn genoemde acties in volle gang.

c.

Watervoorzieningen

Pas aan het eind van dit verslagjaar 2007 werd duidelijk hoe groot de behoefte aan
betrouwbare en goed bereikbare (drink-)watervoorzieningen in Dumja is. Ook in Thulo Parsel
bestaat daaraan behoefte, maar omdat in dat dorp van diverse zijden hulp wordt geboden,
menen wij, dat de eerste aandacht en prioriteit zich moet richten op Dumja.
Evenals in het hierboven genoemde scholenproject voor Dumja, werden hierover de eerste
oriënterende gesprekken met PMC Dumja in december 2007 gevoerd.
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Afgesproken werd dat in Nederland zou worden begonnen met fondsenwerfacties en dat in
Nepal gestart zou worden met oriëntatie op behoeften.
Dat al snel na terugkomst in Nederland in 2008 contact zou worden gelegd met een drietal
studenten van de Hogeschool Zeeland en met Aqua For All is ook in dit jaarverslag al
meldenswaard. Zo werden de eerste stappen gezet naar respectievelijk onderzoek naar
mogelijkheden van en behoeften aan watervoorzieningen in Dumja en naar fondsenwerving.
In ons jaarverslag over 2008 en op de website www.ramro.nl leest u hierover ongetwijfeld
meer.

4.

Fondsenwerving en promotie in Nederland

Alle in 2007 verworven fondsen zullen niet eerder dan in 2008 of 2009 worden besteed.
Oorzaak hiervan is dat Stichting Ramro alle verworven fondsen ter verdubbeling aanbiedt
aan het NCDO en omdat zo'n nieuwe aanvraag ter verdubbeling niet eerder kan worden
ingediend, dan dat eerdere contracten met NCDO zijn afgerond en verantwoord. De
projectverantwoording over 2007 werd direct na terugkomst uit Nepal opgesteld en ingediend
bij het NCDO in februari 2008. In diezelfde maand nog ging een aanvraag ter verdubbeling
van de in 2007 verworven fondsen de deur uit. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag
is nog niet zeker of het NCDO die nieuwe aanvraag zal honoreren. Dat dit de besteding van
de (in 2007 verworven) middelen aanzienlijk vertraagt is een gegeven waarop wij helaas
geen invloed hebben.
Dat de fondsenwerving in Nederland voorspoedig verliep blijkt uit het feit, dat Stichting
Ramro eind 2007 over een (in 2008/2009) te bestemmen vermogen van Euro 8.943
beschikt.
In hoofdstuk 5 hierna vindt u een lijst van giften/donaties. Het gaat te ver om hierop de
persoonlijke details van giftgevers te vermelden. Vaak is een gift/donatie het gevolg van een
persoonlijke benadering of van mond-tot-mond-reclame. In sommige gevallen is een gerichte
actie de oorzaak: zo verzorgden bestuursleden van Stichting Ramro diverse presentaties,
stonden ze op een Christmas Fair Trade in Poppendamme en op de KPA-Wilde Ganzendag,
werden diverse mailings verstuurd en collectes georganiseerd en spande een basisschool in
Leidschendam zich in voor Nirmala Primary School in Thulo Parsel, enz.
Een belangrijk promotie- en communicatiemiddel is ook de website van Stichting Ramro:
www.ramro.nl. Deze site werd speciaal hiertoe gebouwd en voorziet in de behoefte om onze
naamsbekendheid te vergroten, onze doelen te promoten en om potentiële giftgevers en
anderszins geïnteresseerden te bereiken.
Ook het schrijven van een periodieke Nieuwsbrief en het versturen daarvan aan hen die
meeleven, meedenken en mee helpen helpen met Stichting Ramro draagt bij aan een goede
en doeltreffende manier van communiceren met de 'buitenwacht' .
Het gaat te ver om alle giftgevers persoonlijk te bedanken. Onze dank richt zich op ieder die
ons het vertrouwen gaf, om de door hen beschikbaar gestelde middelen te besteden voor
onze doelen in Nepal.
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5.

Financieel

(alle bedragen in Euro)

Balans per 31 december 2007

Liquide middelen

Postbank
Spaarrekening Postbank

Eigen vermogen

937
8.006

Te bestemmen vermogen

8.943

8.943

8.943

Staat van inkomsten en uitgaven over 2007
Inkomsten

Giften:
Biogas
School
Water
Algemeen

8.033
432
50
708

Totaal giften
Rente

9.223
6

Totaal inkomsten

9.229

Uitgaven

Kosten notaris
Heffingen

242
44

Totaal uitgaven

286

Totaal te bestemmen overschot
per 31 december 2007

8.943
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Bestemmingsreserve per 31 december 2007
Biogas
School
Water

8.033
432
50
708

Algemeen

-280

Overige kosten en rente
Totaal algemeen

428

Te bestemmen overschot per 31 december 2007

8.943

Toelichting op de Staat van inkomsten en uitgaven 2007
Zoals in Hoofdstuk 4 is opgemerkt, konden de in 2007 verworven fondsen niet eerder dan in
februari 2008 ter verdubbeling worden aangeboden aan het NCDO en zullen ze pas in 2008
daadwerkelijk worden besteed. Uit de bestemmingsreserve blijkt, dat het leeuwendeel dan
zal worden gebruikt voor de bouw van biogasinstallaties.
Het is om die reden, dat in 2007 geen uitgaven plaatsvonden, behalve dat een gering bedrag
werd besteed aan eenmalige kosten voor oprichting door de notaris en een ander bedrag
aan heffingen door de Kamer van Koophandel.
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