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BELEIDSPLAN 
STICHTING KINDEREN VAN SIKKIM 

KvK 34188956 
 
 
Doel Stichting Kinderen van Sikkim (de Stichting): 
het ondersteunen (financieel en anderszins) van kinderen in Sikkim, India. 
 
Werkzaamheden (Projecten): 
 
Om haar doel te realiseren sponsort de Stichting de (middelbare) schoolopleiding of 
(universitaire) studie van kinderen die in de deelstaat Sikkim zijn geboren. 
 
Tot 2016 sponsorde de Stichting een lagere school in Bariakhop, West-Sikkim, de Sikkim 
Himalayan Academy (SHA). De Stichting had deze school tot geheel in eigen beheer met 
rond de 70 leerlingen, van wie meer dan de helft intern. De kinderen die de Stichting thans 
sponsort hebben allemaal eerst op deze school gezeten. 
De Stichting stelt zich ten doel de kinderen een vervolgopleiding te bieden, zodat zij 
zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren en niet terugvallen in het armoedige 
bestaan van hun ouders.  
De door de Stichting gesponsorde kinderen gaan naar de volgende school: 
- Dr. Graham’s Homes in Kalimpong (www.drgrahamshomes.net). 
van SHA op deze school en biedt hun zo mogelijk ook een vervolgopleiding aan. 
Dr. Grahams Homes is een privéschool (deels residential); kinderen moeten een 
toelatingsexamen doen en schoolgeld betalen. Sponsoring vindt plaats via de UK Committee 
Dr. Grahams Homes (zie hierna onder “Samenwerkingsverbanden”).  
 
Er zitten ook kinderen op  
- de Eklavya Model Residential School in Ganyap, Tashiding (West-Sikkim); 
(www.emrsgangyap.com en 
www.tribal.nic.in/Content/EklavyaqModelResidentialSchool.aspx); 
De Eklavyua Model Residential Schools zijn residential schools, opgezet en gefinancierd 
door de Indiase overheid (het Ministry of Tribal Affairs). De scholen stellen zich tot doel 
kwalitatief  hoogwaardig voortgezet onderwijs te verzorgen voor Scheduled Tribes in 
afgelegen gebieden (min of meer dezelfde doelgroep als die van SHA). Alleen kinderen van 
Scheduled Tribes die bij het jaarlijkse toelatingsexamen tot de besten behoren, worden 
toegelaten. De school is volledig gesubsidieerd door het Ministry of Tribal Affairs en er zijn 
voor de leerlingen geen kosten aan verbonden.  
Het bestuur van de Stichting houdt contact met deze leerlingen en het schoolhoofd, zodat wij 
ook hun zo nodig een vervolgopleiding kunnen bieden.  
 
De Stichting sponsort een aantal studenten, meestal oud-leerlingen van Dr. Grahams Homes 
en de Eklavya Model Residential School. 
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Fondsenwerving 
 
Giften zijn afkomstig van particulieren (veelal familie, vrienden, collega’s en kennissen van 
de bestuursleden van de Stichting) en eenmalige acties van bijv. scholen en serviceclubs. In 
een aantal gevallen hebben donateurs bij een afscheid of een jubileum hun cadeau bestemd 
voor de Stichting. Donateurs worden geïnteresseerd voor de activiteiten van de Stichting via 
de website en de jaarlijkse nieuwsbrieven van de Stichting en middels presentaties en 
interviews door de bestuursleden. Het aantal donateurs is redelijk stabiel doordat (i) er een 
aantal trouwe donateurs is en (ii) donateurs anderen attent maken op de activiteiten van de 
Stichting. Dit beleid zal in de komende jaren worden gecontinueerd.  
 
Samenwerkingsverbanden 
 
1. Children of Sikkim (UK) 
De Stichting heeft een “zusterorganisatie” in Engeland: de registered charity Children of 
Sikkim. Deze registered charity ondersteunt dezelfde projecten als de Stichting. Tot voor kort 
was een van de bestuursleden van deze registered charity (Magi Finlayson) ook bestuurder 
van de Stichting. In maart 2019 is Magi afgetreden als bestuurder en met ingang van het 
boekjaar 2019 zijn de financiën van de Stichting en de charity volledig gescheiden. 
De afspraken tussen de Stichting en de charity luiden als volgt: 
 

Principles for cooperation: 

1. Our common objective is to support the education of Sikkimese children, and that 
comes first. 

2. If either the Dutch stichting or the UK trust commits to funding a child, the 
stichting/trust must produce the resources to do so. 

3. The support of the children other than funding should be a shared enterprise. 

4. Support of the sponsored children/students is a “shared enterprise”, i.e. 
(i) Trying to make sure that Dr Grahams deals with the Sikkimese children in 
the way that it should. 
(ii) Supporting Sangdup and/or mobilising Sangdup in dealings with the Dr 
Grahams' pupils and those at the Tribal School (other schools?) and college. 
(iii) Identifying any problems the children have at Dr Grahams' or in higher 
education colleges, and trying to find solutions. 
(iv) Promoting the process of careers advice and pathways into higher 
education. 
(v) Promoting communication between students and the trusts. 
(vi) Trying to make regular visits to India (taking turns) to promote these 
objectives. 
(vii) Report back from these visits and share other information on 
children/students, received from Dr Grahams etc. 

 
Van oudsher hebben de projecten van de Stichting donateurs gehad uit Nederland en 
Engeland (en overigens ook uit andere landen), mede doordat in de jaren 2003-2011 altijd 
vrijwilligers op SHA hebben gewerkt. 
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2. UK Committee Dr. Grahams Homes 
Het schoolgeld voor de leerlingen op Dr. Grahams Homes betaalt de Stichting aan de UK 
Committee Dr. Grahams Homes. De kosten van sponsoring zijn lager via deze UK Committee 
dan wanneer de Stichting het geld rechtstreeks overmaakt naar de school. De UK Committee 
houdt contact met de schoolleiding van Dr. Grahams Homes en houdt de Stichting op de 
hoogte van de vorderingen van de door de Stichting gesponsorde kinderen. 
(www.drgrahamshomes.co.uk). 
 
Vermogen: beheer, besteding 
 
De Stichting heeft een flink (uit donaties opgebouwd) vermogen. Het vermogen staat op een 
spaarrekening. Hoewel het daar niets oplevert, vindt het bestuur het geen goed idee om met 
dit geld te gaan beleggen. 
Het bestuur heeft een liquiditeitsprognose gemaakt voor de jaren dat de gesponsorde kinderen 
onze financiële steun nodig hebben. De Stichting gaat alleen nieuwe kinderen sponsoren als 
haar vermogen (en verwachte donaties) dat volgens deze liquiditeitsprognose dat toelaat. 
 
Voor meer informatie over de besteding van het vermogen: zie het financiële jaarverslag van 
de Stichting. 
 
Kosten en beloningsbeleid 

Alle donaties komen vrijwel volledig ten goede aan de door de Stichting gesponsorde 
kinderen.  
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.  
De Stichting heeft een vertegenwoordiger ter plaatse (die ook de guardian is voor de kinderen 
die naar Dr. Grahams Homes gaan), Sangdup Lepcha (ook zijn studie is door de Stichting 
gefinancierd). Sangdup ontvangt een bescheiden ‘salaris’ voor zijn werkzaamheden (in 2019 
€ 720,00) en een onkostenvergoeding. 
 
Toekomst 
 
Het bestuur van de Stichting hoopt dat zij alle kinderen die zij thans ondersteunt – en 
mogelijk nog enkele andere kinderen – in staat zal kunnen stellen een universitaire of andere 
(beroeps)opleiding te voltooien zodat zij in staat zijn een redelijk bestaan op te bouwen. 
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