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VOORWOORD 
 
Hulp verlenen in het buitenland loopt niet altijd als je dat gepland of zelfs afgesproken hebt.  
Onderlinge problemen in Maina Pokhari tussen bestuur en bedrijfsvoering zetten onze 
Stichting klem. Het al oude adagium, deuren sluiten zich maar andere deuren gaan openen, 
werkt echter ook in het buitenland.  
Dit jaar is er alleen afgereisd naar Mongolië, als gevolg van werkverplichtingen in Nederland 
van de overige bestuursleden. 
De aardbeving van 2015 in Nepal laat nog zijn sporen na. Steun van de overheid komt maar 
moeizaam op gang zeker in de rurale gebieden. Ook Stichting Dhampus heeft gelden 
gekregen van donateurs om te besteden aan de herbouw van Nepal en die hebben we zeker 
daar besteed aan initiatieven van onze lokale partners. 
 
Dankzij donaties en de eigen bijdragen van de expeditieleden kon ook dit jaar financieel 
goed worden afgesloten. Welke materialen doneren wij zoal? Naast het dagelijkse nodige 
tandheelkundige instrumentarium en materialen zijn dit op aanvraag duurdere zaken als een 
portable tandartsstoel, vervanging van een kapotte generator, een tandheelkundige 
uithardingslamp of een mixing machine.  
De stichting heeft een buffer in geval van calamiteiten. 
U leest dit in ons verslag. 
Wij danken al onze donateurs voor de steun in het afgelopen jaar. 
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ANBI-status en website 
 
Het bestuur heeft zich samen met Patty Voorsmit een meerjarig beleidsplan gemaakt. Het 
Beleidsplan 2017-2020 staat op de vernieuwde website. Niet alleen voldoet de stichting aan 
de verplichtingen en voorwaarden voor ANBI’s, maar ook is het nu mogelijk om via de 
website met een Ideal-betaling een donatie te doen.  
 
Stand van zaken projecten 
 
NEPAL 
 
Maina Pokhari 
Dit jaar veel overlegd met de Stichting Himalayan Care Hands HCH), zij zijn de 
ondersteuners van de healthpost in Maina Pokhari. Er zijn problemen met het bestuur en het 
locale uitvoerende team. Afspraken zowel in financiële zin als de afgesproken uitvoerende 
taken worden niet nagekomen. Er worden lukraak tandheelkundige teams om hulp gevraagd 
om naar Mainapokhari te komen waardoor er voor ons, als uitvoerend en continuïteit 
zoekend team, weinig toe te voegen is. HCH heeft besloten tot meer afstand van dit project 
totdat er betere afspraken gemaakt kunnen worden. Onze stichting volgt dit voorbeeld.  
HCH heeft een container goederen naar Nepal gestuurd via een Belgische reder. Van 
mevrouw Lambermont uit Voerendaal hebben we vele tandheelkundige materialen gekregen 
die  we met deze container verzonden hebben. 
 
 
Charpane 
Dit project zal niet gecontinueerd worden aangezien er een healthpost met een tandarts in 
de regio aanwezig blijkt te zijn.  
 
 
Tukuché 
Van onze contact personen Patrick en Purna Maas hebben we vernomen dat er een brede 
“snelweg” door het dorp aangelegd gaat worden door Chinezen. Vele huizen, waaronder dat 
van hen, moeten (deels) wijken voor de weg. Een zorgelijke ontwikkeling voor hun.  
Er is op gezette tijden een tandarts in de plaatselijke healthpost.   
 
 
Alapot 
De manager van de healthpost in Alapot houdt ons goed op de hoogte van de 
tandheelkundige werkzaamheden. Bij ons eerstvolgende bezoek aan Nepal gaan we er weer 
naar toe. 
 
 
Karuna 
Via de stichting De Waterdragers zijn we in contact gekomen met de Stichting Karuna in 
Arnhem. Deze stichting werkt al vele jaren in Nepal en heeft als doelstelling hulpverlening 
aan moeder en kind. Met name in oostelijk Nepal (Ilam district) hebben zij een goede 
infrastructuur op gezet om uitvoering te geven aan hun doelstellingen. 
Stichting Dhampus gaat met Karuna in overleg of wij van hun infrastructuur gebruik kunnen 
maken om onze doelstellingen te realiseren. 
Karuna werkt volgens het principe dat de regio zelf ook moet bijdrage in geld en 
medewerkers. Uiteindelijk moeten projecten selfsupporting worden na 5 jaar. Dit past in onze 
doelstelling projecten met hulp van duurzame samenwerking te ondersteunen. 



 
 
MONGOLIË 
Van 10-19 september is Joost van Vlijmen voor een kort bezoek naar Mongolië afgereisd 
voor een oriëntatiebezoek aan Bayan Ulgii en hoogwaardig tandarts- en 
voorlichtingsmateriaal te doneren. Stichting Dhampus is verzocht door Vrienden Stichting 
Steppenomaden Mongolië (Astrid van de Looij en Haaije Postma) om te komen bekijken of 
er een samenwerking/ondersteuning mogelijk is voor een tandheelkundig project in hun 
werkgebied, de noordelijke provincie Bayan Ulgii. Het plan is om driemaal per jaar Davgaa 
Sogog, een tandarts uit de hoofdstad Ulgii, de plaatsen Ulaankhus en Dayan (4 a 5 uur rijden 
op de steppe) te laten bezoeken om kinderen te onderzoeken, te behandelen en kennis te 
laten maken met preventie. Lokaal wordt er samengewerkt met Lena Khazidolda van de 
NGO Source of Steppe Nomads en tandarts Davgaa Lhagvasuren.  
Na afloop concludeerde Joost van Vlijmen dat dit een zeer veelbelovend project is en goed 
past bij onze doelstellingen, maar dat het nooit een zelfvoorzienend project kan worden. 
Stichting Dhampus heeft besloten om dit project komend jaar financieel te steunen.  
In 2017 zal Joost van Vlijmen er nogmaals naar toe gaan om de voortgang te monitoren. 
Op de site vindt u een uitgebreid foto reisverslag: 
https://www.stichtingdhampus.nl/nieuws/verslag-dental-camp-mongolie-2016.html 
 

 
 
 
AARDBEVING: 
Stichting Dhampus heeft naar aanleiding van de aardbeving in Nepal in 2014 vele gelden 
ontvangen. Een eerste bestemming betrof de herbouw van een voor de lokale bevolking 
belangrijk tempeltje in Tukuché en steun aan wat kleinere projecten. Het bestuur besloot het 
grootste deel van de gelden te bestemmen aan de  wederopbouw van de deels verwoeste 
Health Post in het dorp Basta/Khastap, op 2000 meter hoogte in het Solo-gebied, ten 
oosten van het vliegveldje Phaphlu en op 2 dagen lopen ten zuiden van Lukla voor 
onze rekening te nemen, in nauwe samenwerking met de stichting ‘Topaspiraties’ van 
de bekende bergbeklimmer Katja Staartjes en dankzij een grote gift van Stichting de 
Roje Hel van Freek en Hella de Jonge. In juni 2016 werd gestart met de bouw en in 
december 2016 werd de post geopend. 
https://www.stichtingdhampus.nl/bestemming-rampenfonds 
https://www.stichtingdhampus.nl/nieuws/medische-post-khastap-basa-in-nepal-geopend.html 
 



 
VRIENDENDAG: 
De lezing ‘Samen werken in Nepal’ tijdens de jaarlijkse Vriendendag werd gehouden door 
Joan Boonstra, voorzitter van de stichting De Waterdragers. De Waterdragers hebben onze 
stichting in contact gebracht met de Nalang Model Academy.   
 
 
TOEKOMSTIGE PLANNEN 
Mede dankzij de steun van onze donateurs hoopt de stichting ook in de komende jaren de 
doelstelling om structurele tandzorg te bewerkstellingen in Nepal en Mongolië te kunnen 
verwezenlijken. Inmiddels hebben we Tulasa, een assistente die we in Maina Pokhari troffen 
en die met ons mee terug gekomen is naar Kathmandu, een drie jarige mondhygiëniste 
opleiding aangeboden. 
 
FINANCIEEL VERSLAG 
Balans per 31 december 2016                  2016  2015       €  €     
Activa         
Materiële vaste activa 0  0              
Liquide middelen 46.362  54.477              
Totaal activa 46.362  54.477     

  
                

Passiva                  
Eigen vermogen        
Besteedbaar vermogen 31.050  29.963     
Bestemmingsreserves 13.718  23.218     
Resultaat boekjaar (na mutaties 
bestemmingsreserves) 1.509  1.086     
   46.277  54.267              
Schulden op korte termijn       
Overige schulden 85  210              
Totaal passiva 46.362  54.477     

  
                

 
 
 
 
 
Staat van baten en lasten over 2016                  

  2016  2015       €  €     
Baten uit eigen fondsenwerving       
Giften en schenkingen 11.638  26.678     
Kosten eigen fondsenwerving       
Uitvoeringskosten  -2.060  -5.155                
Netto baten  9.578  21.523     



         
Aandeel in gezamenlijke acties 0  0     
Aandeel in acties van derden 0 

 
0         

 
      

Beschikbaar uit fondsenwerving 9.578  21.523              
Subsidies overheden en anderen 0  0     
         
Totaal beschikbaar 9.578  21.523     
         
Besteed aan doelstelling projecten -8.069  -20.437     
         
Totaal besteed -8.069  -20.437                
         
Saldo  1.509  1.086     
  

       
Het saldo is toegevoegd/onttrokken aan:        
Vrij besteedbaar vermogen 1.509  1.086     
Bestemmingsreserves 0  -700       1.509  386     
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