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V ISIE VAN D IYALO F OUNDATION N ETHERLANDS
A ANLEIDING

V AN DE OPR ICHTING VAN DE STICHTING

De aanleiding van de oprichting van de stichting kwam voor Jord uit een persoonlijk motief. Omdat Jord het
destijds vanzelfsprekend en normaal vond dat hij naar de middelbare school kon, realiseerde hij niet hoe
belangrijk educatie eigenlijk is. Hierdoor had Jord een vrij moeizame middelbare schoolcarrière. Dit verandere
toen hij mee ging met het project School at Sea, waar hij naast het leren van leiderschap, verantwoordelijkheid
en zelfontwikkeling ook nog eens realiseerde hoe mensen uit minder ontwikkelde gebieden leefden en hoe
veel geluk we hebben om in Nederland geboren te zijn. Door het project kreeg hij zicht op zijn ambities en
talenten en de mogelijkheden om die in te zetten.
Na School at Sea besloot hij naar Nepal te gaan. Eerst werkte hij bij de organisatie Mountain Child Care
deelnemer, later begeleider) en daarna werkte hij als projectleider bij de bouw van een nieuwe school in Mude
( in 2015-2016). Bij dit project leerde Jord Nepal kennen, met haar bevolking en het (gebrek in) onderwijs. Hij
kreeg er ook contact met de organisaties United World School en de Diyalo Foundation USA. Deze ervaring
heeft zijn ogen geopend en pas echt beseft hoe belangrijk educatie is en dat het niet voor iedereen zo vanzelf
sprekend is als voor ons.
Als gevolg hiervan is Jord bevangen geraakt met de drive om zich in te zetten voor de Nepalese bevolking en in
het bijzonder voor het Nepalese onderwijs. Daarom heeft Jord de Diyalo Foundation Netherlands opgericht
waarmee wij inmiddels een partnership hebben ontwikkeld met de Diyalo foundation
USA(https://www.diyalofoundation.org) en United World School Nepal (http://www.uwsnepal.org). Samen
werken zij aan het faciliteren van vrijwilligerswerk en het bouwen van scholen in remote (afgelegen) villages in
Nepal.
Jord Drontmann denkt dat ook andere Nederlandse jongeren veel kunnen leren van een onderwijsproject in
Nepal, met begeleidingsmethoden zoals hij die zelf ervaren heeft. Het onderwijs verbeteren in Nepal staat voor
Diyalo op nummer 1, maar het is ook nog eens ontzettend goed voor de ontwikkeling van die jongeren die er
naartoe gaan. Jord gelooft in in een wereld waarin iedereen, ongeacht opleidingsniveau, geslacht of afkomst,
de kans krijgt zijn of haar talenten te ontplooien en ambities te verwezenlijken. Nederlandse jongeren kunnen
dat als vrijwilliger doen of in het kader van een stage voor hun opleiding.

D OEL & S TRATEGIE
Het hoofddoel van Diyalo Foundation Netherlands (DFN) is dat we samen met onze partner, United World
School, in Nepal scholen willen bouwen en voorzien van faciliteiten om kwalitatief goed onderwijs te kunnen
leveren. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij onderwijsprogramma’s, bibliotheken, speelplaatsen,
schooltuinen, computerlokalen etcetera. Ons doel is om Nederlandse jongeren/studenten doormiddel van
vrijwilligerswerk daar een bijdrage aan te laten leveren.
Het process begint in Nederland. DFN gaat het gesprek aan met de vrijwilligers om er zo goed mogelijk achter
te komen wat hun achtergrond is, waar hun talenten liggen en hoe zij op de beste en meest gemotiveerde
manier de bevolking in Nepal kan helpen. Wanneer het duidelijk is welke expertises het beste bij ze passen,
gaat DFN deze matchen met een van de behoeftes op een school in Nepal. Op basis hiervan maken de
vrijwilligers onder leiding van DFN een planning het uiteindelijk gekozen project en stellen ze een budget op.
Om het project te financieren wordt ook samen met DFN en de vrijwilliger een fondswerfplan opgezet. Over de
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projecten onderhoudt Diyalo Foundation Netherlands intensief contact met Diyalo Foundation USA en United
World Schools om er zeker van te zijn dat wat de vrijwilligers gaan doen ook echt iets toevoegd. Tijdens het
verblijf in Nepal is United World School verantwoordelijk voor de hulp aan de vrijwilligers.
Naast deze werkzaamheden houden wij ons als Diyalo foundation Netherlands bezig met creëren van een
nieuwe pedagogisch school systeem. Dit doen wij in nauwe samenwerking met Diyalo foundation USA. Een
uitwerking hiervan is de Diyalo Model school waarvan wij er een x aantal willen gaan bouwen in Nepal. Met
deze Diyalo model school gaan wij het Nepalese school systeem een boost geven.
Daarnaast is ons doel om Nederlandse studenten bewust te laten worden hoe 80% van de wereld leeft buiten
Europa in armoede en zonder een vrijblijvend gratis schoolsysteem met hoge qualiteit. Ook vinden wij het
belangrijk dat jongeren zich bewust worden van het feit dat samenwerking de sleutel is en niet zoals wij leven
in NL voor over grotendeel door alles zelf op te lossen. Een mooi voorbeeld zijn daarvan de community’s in
Nepal waar ze niet zullen overleven als ze niet met elkaar samenwerken om doelen te bereiken. De
Nederlandse vrijwilligers zullen hun persoonlijkheid en leiderschapscompetenties zeer ontwikkelen door hun
eigen project te leiden.

D OELGROEP
Bevolking van Nepal, specifiek het district Sankhuwasabha waarbij onze focus ligt op het faciliteren van
onderwijs in de meest afgelegen dorpen. Waar scholen worden gebouwd voor grade 1 tot grade 12 ( Engelse
school systeem) en Nederlandse jongeren/ studenten.

A CTIVITEITEN
In de bijlage kan een document gevonden genaamd ‘Protocol voorbereiding vrijwilligerswerk Nepal’. Hier in
staan alle activiteiten die ondernomen worden door Diyalo foundation Netherlands, Diyalo Foundation USA,
United World Schools en de vrijwilligers.

V ERMOGEN WERVEN , BEHEREN EN BESTEDEN
G ELD

WERVING

Ten eerste zal Diyalo Foundation Netherlands zelf geld werven bij bedrijven en particulieren. Er is een
mogelijkheid voor geïnteresseerden om zelf contact op te zoeken Diyalo Foundation Netherlands, maar we
zullen ook zelf contact zoeken met bedrijven om hun te informeren over de foundation en om een bijdrage te
vragen. Een eenmalige bijdrage of een maandelijkse/ jaarlijkse bijdrage is mogelijk.
Ten tweede zullen er activiteiten georganiseerd worden om geld op te halen. Bijvoorbeeld, voor nu staat een
benefietveiling in de planning, waar alle opbrengsten naar Diyalo foundation Netherlands gaat.
Ten derde, zullen de vrijwilligers die mee gaan een sponsor training krijgen en moeten ze zelf 1000 euro voor
Diyalo Foundation Netherlands moeten verzamelen. De manier van sponsorwerving beslist de vrijwilliger, maar
ze zullen begeleiding krijgen vanuit het bestuur. Om deze 1000 euro in zetten creëren zij crowdfund acties in
hun netwerk.
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B EHEREN
Het geld dat wordt opgehaald door de vrijwilligers voor hun project wordt allereerst in Nederland beheert
(triado bank) . Dit geld wordt dan via Diyalo USA naar Nepal gebracht. Hier zal er een contactpersoon zijn voor
de vrijwilligers van United World School Nepal, die de vrijwilligers begeleid en precies bijhoud waar het
opgehaalde geld aan uit wordt gegeven. Grotere fondsen zullen in Nederland beheert worden, tot dat is
besloten aan wat het precies wordt uitgegeven.

B ESTEDING
Het geld dat de vrijwilligers ophalen wordt uitgegeven aan het project van de vrijwilliger. Samen met de
vrijwilliger en Diyalo Foundation Netherlands en United World Schools Nepal wordt er een invulling gegeven
aan het project, wordt er bepaald wat er nodig is en wordt er vooraf een budget opgesteld. Alle uitgaven
worden gemonitord, door alle bonnetjes voor alle uitgaven te administreren en te controleren.

B ESTUURS ORGAAN
Op dit moment bestaat de stichting uit een driekoppig bestuur en meerdere zogenoemde ‘Opperhoofden’.
Deze opperhoofden zijn verantwoordelijk voor bepaalde activiteiten en delen van de stichting en dienen als
hulp voor het bestuur.

B ESTUURSAMENSTELLING


Voorzitter = Jord Drontmann: onderhoud contact met UWS Nepal en Londen, Diyalo USA en
aansturen van bestuur en opperhoofden



Penningmeester = Liv Mare Toonen: is verantwoordelijk alles omtrent de geldstromen qua studenten,
en van donaties internationaal en nationaal.



Secretaris = Zhou Xin Ge is verantwoordelijk voor het contact binnen het bestuur en hij is het
aanspreekpunt van bedrijven en sponsoren.

O PPERHOOFDEN


Opperhoofd sociale media = Elle smits: is verantwoordelijk voor onze linkend in, facebook, Instagram
pagina en daarnaast de campagne omtrent het werven van fondsen.



Opperhoofd vrijwilligers = Moniek Venbrux: houd zich bezig met het ontwikkelen van protocollen en
methodiek die van toepassing zijn voor onze vrijwilligers die projecten opzetten in Nepal. Daarnaast
legt zij de contacten met scholen waar mogelijk studenten van met ons mee zullen gaan in de
toekomst.



Opperhoofd vrijwilligers = Mieke Timmers: houd zich bezig met het ontwikkelen van protocollen en
methodiek die van toepassing zijn voor onze vrijwilligers die projecten opzetten in Nepal. Daarnaast
legt zij de contacten met scholen waar mogelijk studenten van met ons mee zullen gaan in de
toekomst.
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B ELONINGSBELEID
De bestuursleden en ‘opperhoofden’ werken op een vrijwillige basis. Voor nu is er nog geen beloningsbeleid.
Voor de toekomst is de visie, als het budget het toe gaat laten, dat nodige reiskosten/ onkosten vergoed gaan
worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor verplichte reizen naar Nepal of reiskosten binnen Nederland naar een
sponsor. Dit staat ook vastgelegd in de statuten Artikel 6.

HANDELINGSBEVOEGDHED EN
In de statuten Artikel 6 is vastgelegd dat het bestuur niet in staat is wettelijke beslissingen te nemen zonder
een meerderheid van stemmen tijdens een vergadering. In de overeenkomst van de bestuursleden staat onder
‘taken’ dat geen van de bestuursleden bevoegd is om zonder toestemming van de rest van het bestuur
financiële uitgaven te doen.

F INANCIËN VAN D IYALO
F INANCIELE

BUDGETTEN

Een begroting is gemaakt voor de aankomende 3 jaar, deze begroting is ook toegevoegd als bijlage. Hierbij zijn
de belangrijkste uitgaves in rekening genomen. Deze begroting is nog onder voorbehoud, omdat de precieze
uitgaves en inkomens nog niet duidelijk zijn. De begroting moet meer als een richtlijn geïntepreteerd worden.

VERHOUDING TUSSEN KO STEN EN BESTEDINGEN
In de statuten Artikel 4 wordt beschreven: “De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs
noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de
stichting.” Dit betekend dat er nooit méér geld op de rekening blijft staan dan nodig voor toekomstige plannen,
zodat de stichting het geen winstgevende organisatie zal worden.
Verder zal er altijd rekening gehouden tijdens het maken van de planning, met hoeveel geld er verwacht wordt
binnen te halen, zodat nooit geld al uitgeven voordat het is verdient. Dit bevordert de continuiteit van de
projecten.

A DMINISTRATIEVE

VERPL ICHTINGEN

Alle bestuursleden hebben de verplichting om bij te houden wat er wordt uitgegeven en wat er wordt verdient.
Dit staat in de statuten onder Jaarrekening Artikel 8.2: “Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van
de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.”
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