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Projectplan 
Landbouwproject Gorkhadistrict   
 

Inleiding 
 
Stichting Studentenprojecten Nepal – opgericht in 2000 - werkt al sinds 2006 samen 
met NGO Village Environment Nepal (VEN). Samen met Wilde Ganzen realiseerden 
wij in het afgelegen projectgebied in het Gorkhadistrict scholen, schoollokalen, 
toiletgebouwen, schoolpleinen en werden schoolbibliotheken, meubilair en 
leermiddelen aangeschaft. Dit jaar ging het onderwijsverbeteringsproject voor 13 
scholen in de Himalaya van start, een investering van € 187.795. Het gaat om het 
beschikbaar stellen van computers en andere ICT-middelen, meubilair, leermiddelen, 
trainingen van leraren en het stimuleren van achtergestelde gemeenschappen om 
onderwijs te volgen.  
In 2019 kregen wij van VEN een investeringsaanvraag voor een landbouwproject. Dit 
voorstel is verder uitgewerkt tot een plan om de landbouw in ons projectgebied te 
moderniseren en samen met de arme bevolking een coöperatie op te zetten. 
Trainingen en kennisoverdracht om zelfredzaamheid van de bevolking te versterken 
heeft daarbij hoge prioriteit. Het gaat om een totale investering van € 28.480. 
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Visie, doelstellingen en strategie van SPN 
 
 
Onze visie 

1. Financiële studie-ondersteuning voorkomt dat jonge kansarme meisjes 

slachtoffer worden van een gedwongen kind huwelijk en dat kansarme 

jongeren met een beperking uitvallen of helemaal geen onderwijs krijgen. 

2. Het kunnen volgen van vakonderwijs (waaronder ICT en technisch 

onderwijs) of een bacheloropleiding draagt voor kansarme jongeren bij aan 

zelfontwikkeling en zelfvoorziening, de ontwikkeling van de community en 

de ontwikkeling van Nepal. 

Onze doelstellingen 
Bijdragen aan de Sustainable Development Goals vastgesteld door de VN: 
 
Goal 4: Kwaliteitsonderwijs: verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs 

en bevorder levenslang leren voor iedereen. 
 

 
 
 
Goal 5: Gendergelijkheid: bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle 

vrouwen en meisjes. 
Goal 6: Schoon water en sanitair: verzeker toegang tot duurzaam beheer van 

water en sanitatie voor iedereen. 
Goal 10: Ongelijkheid verminderen: dring ongelijkheid in en tussen landen terug. 
Goal 17: Partnerschap om de doelen te bereiken: versterk de 

implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor 
duurzame ontwikkeling. 
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Onze strategie 

1. Het bouwen en renoveren van scholen in afgelegen gebieden in de Himalaya, 

waar de overheid onvoldoende steun biedt. 

2. Verbeteren van de kwaliteit en omstandigheden van het onderwijs op scholen 

in afgelegen gebieden in de Himalaya, met name in het Gorkha-district, zoals 

betere opleiding van docenten, computers, beter schoolmeubilair en sanitaire 

voorzieningen, schoolpleinen t.b.v. welzijn zoals sport en spel. 

3. Financiële ondersteuning van kansarme individuele studenten uit het 

afgelegen Himalaya-gebergte, met voorrang voor jonge meisjes en jongeren 

met een beperking. 

4. Het scheppen van voorwaarden voor computerlessen en ander vakgericht 

onderwijs voor kansarme studenten. Hierbij valt te denken aan bouw-, 

installatie- en machinetechniek of aan een naai- en textielatelier. 

5. Scheppen van voorwaarden voor het realiseren van projecten ter versterking 

van de community, zoals vrouwenprojecten, gespreksgroepen, agri-tourisme 

en landbouwprojecten. 

6. Het oprichten van spaarfondsen en/of microkredieten voor investeringen om 

zelfontwikkeling en betere leefomstandigheden te bevorderen. 

7. Uitwisseling en afstemming met besturen van partnerorganisaties in Nepal 

alsmede met controleurs, projectgroepen en dorpscommissie in Nepal die 

gelieerd zijn aan de partnerorganisaties en al hetgeen dat in de ruimste zin 

daarmede verband houdt. 

8. In al haar activiteiten streeft de stichting naar een duurzame voortzetting van 

de projecten, op eigen kracht van de partners in Nepal. 

 
 
Historie SPN  
 
Tijdens haar eerste bezoek aan Nepal in februari 2000 zag Froukje Nijholt dat 
Nepalese studenten heel hard moeten werken om het hoofd boven water te houden. 
Velen zijn meer bezig met overleven dan met studeren. Ze besloot zelf een Nepalese 
student te sponsoren, die als drager tijdens de trektocht zijn studiekosten bij elkaar 
verdiende. Hij was de eerste student van het studentensponsoring project van de 
stichting Studentenprojecten Nepal. 
 
  
Computerinstituut SPN-CI 
Ook kwam zij er achter dat kansarme Nepalese studenten geen geld hebben om 
computerlessen te volgen. Daardoor zijn hun kansen op een baan kleiner. Ze besloot 
de mogelijkheden te onderzoeken voor het starten van een computerinstituut voor 
kansarme studenten in Kathmandu. Begin 2001 ging het studentencomputerproject 
van start met tien leerplekken.  
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Naast de basiscursus worden nu zes andere trainingen gegeven, zoals grafische 
vormgeving, website ontwerpen, accountancy, e-commerce en een hardware 
training. Meer dan 4.000 studenten hebben tot nu toe een officieel erkend diploma 
ontvangen. 
 
Sponsorstudenten 
De Stichting Studentenprojecten Nepal bemiddelt sinds 2000 in sponsoring van 
kansarme studenten in Nepal. Voor € 225 of €115 (afhankelijk van de studiefase) per 
jaar kunnen sponsors uit Nederland een student steunen. De studenten worden 
gecontroleerd door zes controleurs. Tot 2011 werkten deze controleurs zelfstandig. 
Daarna werd de studentensponsoring ondergebracht in de NGO Student Help Nepal. 
In 2018 werd de 500ste sponsorstudent ingeschreven en inmiddels zijn/worden meer 
dan 570 studenten gesponsord vanuit Nederland.  
  
 
Scholenproject 
De Stichting Studentenproject Nepal is in 2007 gestart met een scholenproject in het 
Gorkhadstrict. In de afgelopen jaren werden nieuwe scholen en schoollokalen 
gebouwd in 13 dorpen. Ook werden toiletten, watervoorzieningen, speelpleinen, 
ontmoetingsruimten, bibliotheken gerealiseerd en meubilair aangeschaft. In 2020 
gaat een onderwijsverbeteringsproject van start.  
 
Alle projecten worden uitgevoerd in samenwerking met onze partner Village 
Environment Nepal en Wilde Ganzen.  
 
  
Partners SPN in Nepal  
 
SPN heeft intensief contact met de partner-organisaties in Nepal. Maandelijks en 
vaak ook wekelijks is er mailcontact. Jaarlijks bezoeken bestuursleden uit Nederland 
de projecten in Nepal. Dat gebeurt op eigen kosten. Tevens vinden vergaderingen 
plaats met de besturen in Nepal. 
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Jaarlijks bezoeken bestuursleden uit Nederland de projecten in Nepal. Dat gebeurt 
op eigen kosten. Voorzitters en hoofden van dertien scholen samen met het bestuur 
van partner Village Environment Nepal en secretaris Froukje Nijholt tijdens de 
officiële start van het onderwijsverbeteringsproject  

 
Vrijwilligerswerk  
 
Ook de Nepalese bestuursleden zien het werk voor de stichting als vrijwilligerswerk.                
Zij ontvangen een reiskostenvergoeding en een onkostenvergoeding (kopieerkosten e.d.).  
De bestuursleden zijn in het dagelijks leven werkzaam in het onderwijs (basisonderwijs 
tot en met de universiteit), in de ict-sector, in de toerisme-sector en dienstverlening.  
 
  
Ngo's 
 
De partners zijn niet-gouvernementele organisaties die zich richten op 
ontwikkelingswerk. De organisaties zijn onafhankelijk van de overheid. Wel moet de 
regeringsinstantie Social Welfare Council Nepal goedkeuring verlenen aan de 
projecten. Dat gebeurt na controles van de administratie, begroting, e.d. De partners 
waarmee we samenwerken zijn SPN-CI (computerproject Kathmandu), Student Help 
Nepal (studentensponsoring) en Village Environment Nepal (scholenproject). 
Meer dan 4.000 (in 2016/2017 waren dat er nog 2.000) leerlingen en hun ouders, 
evenals docenten, profiteren rechtstreeks van alle ontwikkelingen in het 
projectgebied van SPN en Village Environment Nepal. Schoolteams, leerlingen en 
ouders in dit arme gebied zijn erg blij met de steun uit Nederland. Het geeft hen 
kracht om verder te gaan en de toekomst weer positief tegemoet te zien.  
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Landbouwproject 2020 
 
 
Projectgebied Gorkha 
 
 

 
 
  
 
Het projectgebied van SPN ligt in Barpak-sulikot van het Gorkha district. Gorkha  
is één van de 77 districten van Nepal. Het gebied grenst in het noorden aan 
China/Tibet. De 13 dorpen waar SPN actief is liggen in het epicentrum van de 
aardbevingen die in 2015 plaatsvonden.  
Een aantal dorpen zijn alleen bereikbaar via smalle paadjes door de jungle. De 
dorpen Deurali, Pandrung en Baluwa – waar we het landbouwproject willen starten - 
liggen 175 kilometer vanaf de hoofdstad Kathmandu en 30 kilometer vanaf 
Gorkhacity en zijn inmiddels goed per jeep bereikbaar.  
De dorpsbewoners zijn Gurung, Magar of Dalit (laagste kaste). De bevolking is erg 
arm. Na de grote aardbevingen in 2015 waren veel huizen en ook de scholen in het 
projectgebied van SPN verwoest. SPN heeft na de aardbevingen meermalen geld 
voor noodhulp gestuurd naar het projectgebied en samen met de partners VEN en 
Wilde Ganzen zeven scholen gebouwd en tientallen kleine projecten gerealiseerd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
Hoewel de bewoners van de dorpen in ons projectgebied arm zijn (het gaat veelal              
om achtergestelde etnische groepen) heeft het gebied wel potentie voor landbouw en 
veeteelt en er is een goede afzetmarkt in de buurt. De dorpsbewoners hebben kleine 
stukjes grond, waarop zij groenten en linzen verbouwen. Moderne landbouwtechnologie 
en een cooperatie zijn nodig voor een duurzame verbetering van de 
leefomstandigheden van de plattelandsbevolking.                                                                     
Het doel van het project is economische en sociale groei bewerkstelligen op landbouw- 
en later ook op veeteeltgebied. In totaal zullen ongeveer 150 families deelnemen aan 
het project en direct profiteren van het project. Ongeveer 1.500 mensen zullen direct en 
indirect profiteren van het project. Zij waren eerder slachtoffers van de aardbeving in 
2015 en zijn nu ook getroffen door werkloosheid tengevolge van het coronavirus. 
Verwacht wordt dat in de toekomst meer dan 5.000 mensen indirect zullen profiteren 
van dit project, door opleidingen en toenemende bewustwording van de kansen die de 
landbouw, veeteelt, opleidingen hen bieden.   
 
Het is de bedoeling dat mensen zelfvoorzienend worden en ook uiteindelijk de markt 
op kunnen gaan met hun producten. Ook hopen we meer werkgelegenheid in de 
landbouw te creëren, zodat jongeren in hun eigen dorp meer kans op werk hebben.  
 
Het project start in drie dorpen en zal in de toekomst worden uitgebreid naar meer 
dorpen. Vanuit de coöperatie wordt gekeken hoe uitbreiding naar andere dorpen het 
best kan plaats vinden. De coöperatie gaat inkomsten genereren voor toekomstige 
plannen. Na twee jaar moet de coöperatie in staat zijn om alle activiteiten en ook 
uitbreiding van het project op eigen kracht te realiseren.  
 
Het project sluit aan bij de missie en visie van Studentenprojecten Nepal omdat het 
begin van het project vooral zal bestaan uit het geven van landbouwtrainingen, 
overdracht van kennis en het creëren van bewustwording bij de boeren.  
 
 
Projectdoel en -doelstellingen 
 

• Trainingen organiseren voor boeren, die nu nog volgens de traditionele 

methoden werken, zodat zij met hulp van moderne technologie de productie 

kunnen verbeteren.  

• Woeste grond bruikbaar maken voor agrarische producten.  

• De productie en productiviteit bevorderen. 

• Bewustwording bij de boeren en financiële ondersteuning aan de boeren om 

de landbouw te ontwikkelen. 

• Ondersteuning aan de boeren door gereedschappen, machines, zaden en 

planten.  
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Projectduur 
 

De duur van het voorgestelde project is twee jaar en wordt daarna uitgerold over 
meerdere dorpen. In feite gaat het om een meerjarenproject.  

 

 
 
 
Verwachte resultaten van het project 
 

• Boeren krijgen de kans om moderne technieken te leren in landbouw en veeteelt. 

• Verbeterde bestaansomstandigheden voor de met werkloosheid getroffen 

plattelandsgemeenschap in het noorden van Gorkha. 

• Boeren leren hoe een businessmodel voor landbouw en veeteelt werkt.   

• Meer werkgelegenheid voor de werkloze jongeren. 

• Meer inkomsten genererende mogelijkheden voor deelnemende huishoudens in 

het projectgebied. 

• Verhoogde productie en productiviteit van landbouw en veeteelt in het projectgebied. 

• Verbeterde gezondheids- en voedingstoestand van de plattelandsbevolking in het 

projectgebied. 

• Een breed aanbod van trainingen voor de ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden voor de plattelandsbevolking. 

• Ondersteuning aan de boeren in landbouw en veeteelt, gebaseerd op een 

duurzame ontwikkeling. 
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Budgetraming 
 

 Onderdeel Bedrag 
NRs 

Bedrag 
euro's 

1. Oprichting coöperatie   

 Registratieproces van boerderij /coöperatie 200.000 1.600 

2. Opleiding, training en faciliteiten boeren   

2.1 
Training en opleiding voor boeren (salaris voor 
Technicus en JTA landbouw) 

400.000 3.200 

2.2 Ondersteuning boeren met zaden voor groenten 
en fruit 

650.000 5.200 

2.3 Landbouwgereedschap, uitrusting 350.000 2.800 

2.4. Machines voor de landbouw 560.000 4.480 

  1.960.000 15.680 

3 Faciliteiten coöperatie   

3. 1. Bouw ruimte voor ontmoeting, opleiding en 
verkoop 

700.000 5.600 

3.2 Landbouwcoöperatiemanager: algehele 
coördinatie en beheer voor coöperatie gedurende 
twee jaar (salaris) 

480.000 3.840 

  1.180.000 9.440 

4. Administratie   

4.1 Inrichting administratie 70.000 560 

4.2 Vervoer, thee en verfrissing vrijwilligers 150.000 1.200 

  220.000 1.760 

 Totaal 1+2+3+4 3.560.000 28.480 

 
 
Dekkingsplan 
 
Opbrengsten van kerken, organisaties, bedrijven, 
Fondsen en uit acties      €   18.987 
Aandeel Wilde Ganzen      €     9.493 
 
Totaal         €   28.480 
 
 
Op dit moment komen wij nog € 18.987 tekort voor het realiseren van dit project. Wij 
hopen de benodigde gelden de komende maanden bij elkaar te krijgen, zodat het 
project in het voorjaar van 2021 van start kan gaan. Wilde Ganzen zal het geworven 
bedrag met 50% verhogen. 
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Conceptueel kader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkeling 
 
De coöperatie faciliteert de boeren met o.a, trainingen en opleidingen, financiering en 
coördinatie, ontwikkeling landbouwproductie en in een later stadium opbouw 
veestapel. Verschillende boeren kunnen dan beginnen met moderne landbouw. 
Langzamerhand kunnen steeds meer boeren zich de nieuwe technieken eigen maken 
en breidt de nieuwe manier van werken zich uit in de regio. De cooperatie werkt 
ondersteunend en helpt de boer ook om hun producten elders te verkopen. Hiervoor 
wordt een marketingplan gemaakt. 
 
 
Contact  
 
De stichting is bereikbaar via de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit Gerda 
Breeuwsma, voorzitter en contactpersoon studentensponsoring, Froukje Nijholt, 
secretaris en contactpersoon scholenprojecten/computerproject SPN-CI, Henk 
Wijma, penningmeester en contactpersoon scholenprojecten en computerproject 
SPN-CI en bestuurslid Wout de Jong, waterprojecten. Op de website is een overzicht 
van het bestuur en een profiel van alle leden te vinden, evenals het jaarverslag en 
overige relevante informatie. 
 

LANDBOUWCOÖPERATIE 

Ondersteuning 

boeren bij opbouw 

veestapel 

Ondersteuning 

boeren bij 

landbouwproductie 

van landbouwers 

Training 

boeren 
Financiering 

landbouw 
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Secretariaat SPN: 
Van Aerssenstraat 4 
8448 PN  Heerenveen 
Telefoon: 0513-653515 
M 0629096556 
  
E-mail: froukjenijholt@studentenprojectennepal.nl 
  
Website: www.studentenprojectennepal.nl 
Facebook https://www.facebook.com/studentenprojectnepal/ 
 
Bank-, KvK gegevens en Belastingdienst: 
Bankrekeningnummer IBAN: NL18 INGB 0008 7191 23 
Kamer van Koophandel registratienummer 01089409 
De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd en heeft de status van ANBI 
(RSIN 8162.10.378) 
 
 
 
 
 
 
Heerenveen, september 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


