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1. Inleiding 
Naar aanleiding van een reis naar Nepal in 2016 waar we ruim twee weken diverse projecten 
hebben bezocht en uitgevoerd is er in 2017 de stichting 2 van de 52 opgericht. De huidige 
situatie van de stichting is dat er een basis is gelegd voor goede structurele hulp in Haripur. 
Ons gestelde doel na het eerste bezoek in November 2016 was het op poten zetten van een 
gestructureerde stichting waarbinnen duidelijke en heldere plannen opgesteld en uitgevoerd 
kunnen worden. Het is nu aan ons de taak om helderheid te krijgen in benodigdheden per 
periode in Haripur. Zowel in geld, materiaal en communicatie. 
 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2022 – december 2025   
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de te verwachten resultaten 
van de gezamenlijke inspanningen in de genoemde periode.  
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2. Visie en Missie 
 
2.1 Visie 
Het bestuur van Stichting 2 van de 52 vindt dat wij, in samenwerking met de lokale 
bevolking, een verschil kunnen maken in een mensenleven, ongeacht hun afkomst, door 
onze eigen gaven en talenten in te zetten om een ander te helpen. 
 
2.2. Missie 
De 2 voornaamste doelstellingen van de Stichting 2 van de 52 zijn het verbeteren van de 
kwaliteit van onderwijs en verbeteren van de algehele hygiëne in het gebied Haripur te 
Nepal. Na de voorzieningen te hebben getroffen in november 2016, waar een waterpomp en 
zonne-energie aangelegd is en een school is gebouwd, inmiddels voorzien van banken en 
stoelen, willen we zorgen voor een goede kwalitatieve invulling hiervan. Het raamwerk staat 
en nu willen we zorgen voor continuïteit van een goede standaard in hygiëne en onderwijs. 
Invulling welke duurzaam gegeven moet worden, die verplichting hebben we onszelf 
gegeven. Vandaar de oprichting van stichting 2vande52. Ontstaan uit het idee om ook eens 
twee weken van een jaar aan een ander te geven. Twee weken hulp bieden daar waar hulp 
nodig is. En dat ook proberen door te geven binnen onze omgeving.  

3. Ambities 
Stichting 2 van de 52 heeft als ambitie om verwaarloosde gemeenschappen en/of 
bevolkingsgroepen selfsupporting te maken. Selfsupporting begint op educatief gebied, 
vanuit educatie is toepassing mogelijk met verbetering in zelfredzaamheid als gevolg. Het is 
onze ambitie om de kasteloze groep Dalits van het dorp Haripur in Nepal zelfredzaam te 
maken. Hiermee begonnen wij bij de Indrapur Primary School. Inmiddels is er ook een 
kleuterschool opgericht, steunen wij het schooltje EduKick en wordt er in 2022 begonnen 
aan de bouw van een middelbare school. 
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3.1 Projecten 
 
           Planning 2021 -2025 
  

 Renovatie, uitbouwen, benoemen en inrichten van de Secondary school 
 Bij de Shree Sharwan Janta school in Haripur staat een onaf gebouw op het terrein.  

Deze mogen wij nu in overleg met de school en met toestemming van de gemeente 
uitbouwen tot een Secondary school. Momenteel staan er alleen muren voor 2 
klassen en is er een mogelijkheid om een 2e verdieping op te bouwen. Het gebouw 
wordt van Stg. 2vande52 en zal ook naar onze huisstijl worden verbouwd. In totaal 
willen wij graag 3 klassen en een computerruimte realiseren voor de Secondary 
school. 
 

 Leenfiets project 
Haripur bestaat uit 9 districten en veel kinderen komen vanwege hun kaste niet 
verder dan het basisonderwijs. Deze drempel is slecht voor de economische groei 
binnen de gezinnen en daarom willen wij deze graag verlagen. Om meer kinderen 
vanuit Haripur te bereiken met onderwijs is het idee ontstaan om hen gedurende 
hun middelbare schooljaren te voorzien van een leenfiets. Het concept bestaat uit 
een overeenkomst tussen ouders en school. In de overeenkomst gaan beide partijen 
akkoord met de uitgifte van een leenfiets gedurende de middelbare schooljaren. Als 
een leerling voor langere tijd zonder gegronde reden absent is zal de leenfiets 
worden teruggevorderd. Dit wordt bepaald door het schoolhoofd. 
Wij (en de gemeente die dit concept support) hopen hiermee ouders en kinderen te 
stimuleren het belang van onderwijs in te zien. 

 
 Hekwerk rondom de Indrapur school 

Met de lokale gemeente van Haripur hebben wij de mondelinge overeenkomst 
gesloten dat er een hekwerk rondom de Indrapur School zal komen. Met dit hekwerk 
creëren wij een veilige en hygiënische speel omgeving voor de kinderen en houden 
wij loslopend vee en zwerfhonden buiten het terrein. 
 

 Moestuin uitbreiding 
Met de komst van de middelbare en Edukick school is het noodzakelijk om de 
moestuin uit te breiden voor de aangeboden school lunches. 
Op het land van familie Chaudhary (social worker Arbind) is momenteel een kleine 
moestuin. Deze mogen wij met hun toestemming uitbreiden omdat de familie de 
lunch zal verzorgen op de Edukick school. Hierin ondersteunt onze stichting. Vanaf 
heden (1-1-22) voorzien wij de Indrapur en Edukick school van een dagelijkse lunch, 6 
dagen in de week. Zodra de middelbare school gereed is zullen wij ook de 
lunchmogelijkheden voor deze leerlingen bekijken. 
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 Lunchvoorziening op Edukick school 
Sinds nov 2021 is de Edukick school toegevoegd aan onze ondersteunende 
projecten.  
De Edukick school staat bij de steenfabriek en is in eerste instantie bedoeld voor 
kinderen van ouders die hier werkzaam zijn. Docente Gunjan Luitel is door ons 
aangesteld om deze leerlingen te onderwijzen. Gunjan is een afgestudeerde 
Montessori docente die de Edukick school vrijwillig is begonnen. Wij hebben Gunjan 
en de leerlingen in november 2021 ontmoet en al snel bleek de nood hoog om een 
goed en gestructureerde schooltje op te zetten. Met deze wetenschap hebben wij 
toegezegd de Edukick school te voorzien van schoolmaterialen en een dagelijkse 
schoollunch. 
 

 Dak voor de avondschool in Little Africa 
Vanuit de Edukick school gaat docente Gunjan Luitel door naar het afgelegen Little 
Africa (2 districten van Haripur) waar de verstoten kasteloze Dalits wonen. Hier geeft 
zij les bij de avondschool. Momenteel bestaat het lokaal alleen uit een betonnen 
vloer en 4 palen waarop een dak kan worden bevestigd. Gezien de 
weersomstandigheden (hitte en moesson) is het van belang dat hier z.s.m. een dak 
opkomt. Zodra hier funding voor is zullen wij hierin voorzien. 

 
 Keuken op de Indrapur school 

Momenteel wordt er in één van de klassen de school lunch voor 140 leerlingen 
voorbereid.  
Vanwege de onveiligheid en verstoring van de les is het noodzaak dat er een aparte 
keuken op de Indrapur school komt zodat de aangestelde kokkin hier in alle veiligheid 
de school lunch kan voorbereiden. 

 
 Samenwerking met lokale private schools 

In Lalbandi, een gemeenschap vlakbij Haripur, bevinden zich 2 privéscholen, de 
Everest Academy en de Oxford Academy. Op deze scholen studeren kinderen wiens 
levensstandaard beduidend hoger is dan die van kinderen in Haripur. Wij spreken 
regelmatig met het bestuur van deze scholen en we maken middels lezingen de 
studenten bewust van de armoede die heerst, slechts enkele kilometers van hun 
woonplaats. Beide scholen hebben toegezegd onze scholen in Haripur te 
ondersteunen middels inzamelingen, boeken en meubilair. 

 
 Hygiëne en gezondheidszorg 

Met de hygiëne in Haripur is het nog steeds slecht gesteld. We sponsoren onze 
scholen met zeep, tandenborstels en tandpasta. Bij de Indrapur school en de 
kleuterschool staat inmiddels een keurig toiletgebouw met een poster hoe de 
kinderen zich schoon moeten houden. Dit willen wij ook bij Edukick en de middelbare 
school realiseren. Daarnaast blijft voorlichting zeer belangrijk. We hebben ook 10.000 
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Jansen-vaccins tegen Corona bemachtigd en de lokale bevolking boven de 18 jaar 
kunnen vaccineren. We hopen ook ooit een boosterprik te kunnen regelen.    
   

 
3.2 Verantwoording 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat 
wordt gepubliceerd op onze website. 
 
Daarnaast rapporteert onze plaatselijke social worker Arbind Chaudhary ons wekelijks over 
de gang van zaken in Haripur en de 4 scholen zodat wij hier als stichting op kunnen 
anticiperen en reageren. Arbind voorziet ons ook van fotomateriaal, zodat wij onze 
donateurs weer op de hoogte kunnen stellen via onze nieuwsbrief en facebookpagina en tzt 
andere sociale media.  
 
Stichting 2 van de 52 beschikt over een ANBI-status. Deze wordt uitsluitend door de overheid 
toegekend als aan vele eisen, waaronder een sluitende begroting, wordt voldaan.     
 
3.3 Fondsenwerving 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen doen wij onder meer het volgende: 

 onze bestaande donateurs regelmatig informeren  
 lezingen geven voor de lokale Rotaryclub,  
 lezingen geven op plaatselijke scholen,   
 vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,  
 een suppletie aanvragen bij Wilde Ganzen  
 (zakelijke) relaties aanspreken voor regelmatige donaties 
 Een jaarlijkse kerstactie organiseren  

4. Kansen & Uitdagingen 
 
Onze kracht zit in de diversiteit van onze kennis. Tevens heeft het bestuur een mooie mix 
van ervaring op bestuurlijk gebied en uitvoering.  
Een sterk punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstellingen is dat er altijd 
communicatie mogelijk is met Haripur Nepal, dat wij inmiddels uitstekend contact hebben 
met de lokale overheid en dat we aangesloten zijn bij Nepal Federatie Nederland. 
Lean and mean organisatie: Aangezien wij een kleine organisatie zijn zonder winstbejag, 
komt m.u.v. enkele onkosten iedere cent daar terecht waar het thuishoort, nl in Haripur. 
Zelfs de reiskosten en het verblijf van het bestuur worden uit eigen zak betaald. 
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Uitdagingen: 
In de komende 4 jaar streven wij naar het volgende: 

- Meerdere aanspreekpunten in Haripur Nepal. 
- Alle leerkrachten zullen een eigen bankrekening moeten realiseren voor een salaris 

overboeking 
- Een oplossing vinden om permanente inkomsten via donateurs te realiseren. O.a. via 

lezingen zullen wij de salarissen proberen te financieren.  
- Aangezien de bestuursleden en vrijwilligers nog actief werkzaam zijn is het af en toe 

lastig om voldoende tijd te vinden voor de Stichting.   
- Covid beperkt ons om het gebied regelmatig te bezoeken. 

5. Slot 
 
Kernwaarden 
Kernwaarden van onze stichting zijn: compassie met de lokale bevolking, respect voor de 
lokale omstandigheden en samenwerking met lokale bestuurders. Bij alles wat wij doen 
verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog. 
 
Samenwerkingen en lidmaatschappen 
Onze stichting werkt samen met Stichting Light of Life op het gebied van kennisdeling 
betreffende liefdadigheidsactiviteiten in Nepal. We hebben een ANBI-status. We zijn 
aangesloten bij Nepal Federatie Nederland. 
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