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Langzaam komen we in de eindfase van het Stichting Zanskar project: de kinderen (intussen 

jong volwassenen) zijn bezig met de laatste fasen van hun studie, volgen een beroepsoplei-

ding, en vinden een eerste baan…. Dat betekent dat we gaan afbouwen, met als eindpunt 

het opheffen van het huis in Chandigarh (gepland voor 2022).  

Ondertussen wordt er nog gestudeerd, geleefd, gewoond en aan de toekomst gewerkt.  

Met beste groet, 

Simon en Saskia  

 

Gebeurtenissen in 2019 

Van eind januari tot en met begin juni was Simon in Chandigarh, om ervoor te zorgen dat 

zowel het huis als de financiën (bankrekeningen, uitgaven, boekhouding) op orde blijven; de 

kinderen bij te staan in het maken van de keuzes die hun toekomst richting gaan geven, en 

om met Dawa uit te vinden welke opleiding het best bij hem past. Daarin hebben Simon en 

Dawa veel tijd geïnvesteerd.  

Dawa volgde een online type-cursus en ze werkten aan Engelse grammatica en leesvaar-

digheid.   

Vanuit deze intensieve begeleiding adviseren we Dawa om een beroepsopleiding te volgen, 

wat beter bij zijn (huidige) mogelijkheden past dan een (universitaire) studie.  

Dawa begint met de opleiding tot brood- en banketbakker aan een degelijke school 

(Institute of Hotel Management & Catering Technology (DIHM)) in Chandigarh. De opleiding 

bestaat uit een jaar theorie- en praktijkles, en daarna een half jaar stage.  

Rigzin 

Na de pech in 2018, waarbij Rigzin een door het Ladakhi Hill Council gesponsorde training 

met baangarantie met goed gevolg afsloot, maar waarbij de werkgever een vacaturestop 

inlaste vanwege financiële problemen, komt Rigzin naar Chandigarh. Hij volgt er een erken-

de opleiding tot fitness trainer, nadat hij zijn laatste examen voor zijn master heeft afge-

rond. 

Hij slaagt voor de opleiding en gaat vanaf oktober aan de slag als fitness instructeur bij een 

nieuwe sportschool in Choglamsar. Na enkele maanden ervaring kan hij aan de slag als per-

sonal trainer. Tegelijk bereidt Rigzin zich, net als de andere afgestudeerde kinderen, voor op 

de toelatingsexamens om zich te kwalificeren voor verschillende banen.  

In het huis vervult Rigzin de rol van oudere broer voor Dawa, die hij activeert en motiveert.  

Lobzang 

Lobzang is een serieuze student. Hij beheert de lokale kas in Chandigarh en legt verant-

woording af over de uitgaven.  
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In 2019 krijgt Lobzang geen studieplaats op de Universiteit van Punjab. Door vertraagde re-

sultaten van een herexamen valt hij buiten de boot. Hij probeert het komend jaar opnieuw. 

In de tussenliggende periode gaat hij zijn examenscore verhogen en zijn kennis en begrip 

verdiepen. Ook verbetert hij zijn Engels. Hij studeert zelfstandig, ook in de bibliotheek en 

heeft contact met sudiegenoten. 

Jimmy  

Jimmy heeft zijn bachelor afgemaakt. Hij heeft een parttime baan als assistent coach junio-

ren aan de Bhaichung Bhutia Football Schools in Chandigarh. De trainingen en de toernooi-

en die hij begeleidt geven hem de ervaring en de praktijkuren die hij nodig heeft om zijn C-

licentie te halen. Hij woont in het huis in Chandigarh.  

Disket 

Diskets moeder overleed in november 2018. Disket komt niet terug naar Chandigarh, ze 

blijft in Ladakh waar ze op basis van haar bachelor of commerce een baantje zoekt, zich 

voorbereidt op de speciale examens voor toegang tot werk in de banking sector, en de zorg 

voor haar vader op zich neemt. Ze wil haar masters via distance learning doen. We vertrou-

wen erop dat we Disket een goede basis hebben meegegeven, en dat ze haar leven voor 

zichzelf opbouwt binnen de kaders van de zo door haar gekoesterde Ladakhi tradities. 

Dolkar  

Dolkar heeft haar Bachelor of Arts afgerond. Zij bereidt zich voor op het vinden van een 

baan, door de examens te doen die daarbij horen. Ze wil graag werken bij de politie. Ze 

doet haar masters via distance learning. Dolkar woont op zichzelf in Jammu, wij steunen 

haar met een aanvullende toelage.  

Tsering Angmo 
Na haar scheiding woont Tsering Angmo met haar jongste zoontje in Kargil. Ze werkt in een 

winkel voor auto-onderdelen. We onderhouden contact met haar en bieden haar onder-

steuning in de moeilijke fase die ze doormaakt. 

De andere kinderen  

Met de kinderen die al zelfstandig zijn, gaat het goed. Galden, Norboo en Gyatsok zijn alle 

drie getrouwd.  

Galden is getrouwd met Stanzin Angmo, beiden hebben een baan bij het departe-

ment voor plattelandsontwikkeling. Galden in Sankoo, Angmo in Zanskar.  

Norboo is getrouwd met Mickey. Hij werkt als onderwijzer in Zanskar, Mickey is verpleeg-

kundige.  

Gyatsok en Ngawang zijn al wel getrouwd, maar zij maakt eerst haar studie af in Jammu, 

en hij blijft werken als hooggebergtegids in Leh. 
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W a n g t a k  heeft een tijdelijke baan in Hemis, waar hij de promotie doet voor een door een 

lokale Rinpoche opgezette training voor leiderschap en ondernemingslust. In de zomer be-

geleidt hij via zijn reisbureautje jonge Amerikanen die jaarlijks een medisch kamp beman-

nen in Zanskar.  

Eind 2018 heeft het bestuur een afrondingsplan goedgekeurd. In de daarin opgenomen 

prognose zijn de kosten opgenomen die nog gemaakt moeten worden om alle kinderen hun 

studie te laten afronden en ze op de weg naar een zelfstandig leven te zetten. Vanuit die 

kostenraming en met in achtneming van het opgebouwde vermogen van de stichting, heeft 

het bestuur besloten dat er na 2019 geen verdere fondsen hoeven te worden geworven. 

Het tot dan opgebouwde vermogen is, onder de verwachte omstandigheden, voldoende 

om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken.  

 

Tot slot 

De Covid-19 pandemie heeft ook in India grote gevolgen. De studies van de kinderen lopen 

vertraging op en ook de kinderen die niet meer studeren ondervinden schade door de lock-

down, de reisbeperkingen en de overige maatregelen. Wij hopen dat de situatie spoedig ten 

goede keert, en zullen de prognose indien nodig bijstellen. 

Simon Schagen en Saskia Kunst, 

namens het bestuur. 
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Alle bedragen zijn berekend tegen de valutakoers van de Indiase roepie (INR) - euro op 31 de-
cember 2019 (79,8526 INR = 1 euro). (Alle uitleg heeft betrekking op  2019.) 
 
   2019  2018 

BORG woning   250  252 
 
KASSEN in India   92  190 
 
BANKEN   37.570  45.403 

India  2.938   6.649 
Nederland  34.632  38.754 
 
KORTLOPENDE VORDERINGEN   56  6 

Restant terugbetaling voorschot door vrijwilliger en verreke-
ning voorschotten Rigzin. Vereffend op 30-3-2020. 
 
VOORUITBETAALDE KOSTEN   154 

Kosten voor de opleiding van Dawa in 2020    

 
BORGSTELLING opleiding Dawa   250 

Om druk te zetten op Dawa hebben we zijn familie gevraagd 
om een borgstelling, die we zullen retourneren nadat Dawa 
zijn opleiding tot bakker en banketbakker met succes heeft 
afgerond. 
 

Toelichting op de balans (bedragen in euro’s, tenzij anders vermeldt) 
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   2019  2018 

INKOMSTEN 
   6.823  14.213 

Donaties en Giften  3.192  2.969   
Kinddossiers  3.450  9.440  
Bijdrage ouders kinderen    1.195 
Betalende logees    365 
Rentebaten  156  244 
Diverse baten  25 

De rentebaten zijn sinds 2017 behoorlijk verminderd, ten 
gevolge van dalende rente op banktegoeden en spaargeld. 
Ook in India ging het rentepercentage gestaag omlaag 
(m.i.v. 2018).  

Een andere oorzaak voor de afname van rentebaten is dat 
het kapitaal na 2014 jaarlijks vermindert. Tussen 2018 en 
2019 is het verschil in vermindering het grootst, als gevolg 
van het besluit dat er in 2019 minder fondsen hoeven te 
worden geworven.  

Na 2019 worden helemaal geen fondsen meer geworven: de 
stichting zal na 2022 worden opgeheven, aangezien dan alle 
kinderen hun studie zullen hebben afgerond  (NB okt. 2019,  
pag. 13). 

 
KOSTEN 

CHANDIGARH (Lobzang, Jimmy, Dawa, Rigzin) 

ONDERWIJS    1.442  1.571 

Collegegeld, examenfees, toelatingsfees, boeken, schrijfbe-
hoeften. 

De kosten voor onderwijs vallen, in vergelijking met de prog-
nose, 40% lager uit, dat komt:  

Disket valt af (zie Jaarverslag (JV) 2018, pag. 4; Nieuwsbrief  
(NB) okt. 2019, pag. 8). 

Lobzang heeft in 2019 zijn Bachelor of Science gehaald, maar 
door omstandigheden krijgt hij geen plaats op de Universi-
teit van Punjab (zie NB oktober 2019, pag. 6).  

Hij wil zijn ’graduation grade’ in de vakken die belangrijk zijn 
voor de studierichting die hij koos verbeteren door deel te 
nemen aan speciale universiteitsexamens in december 2019 
en mei 2020. Hij hoopt in 2020 alsnog aan zijn MA Science te 
beginnen. De kosten van de ‘Improvement Exam Fees´ zijn 
laag (33 euro).   

Onderwijskosten Lobzang (inclusief collegegeld voor het 6e  

Toelichting op de resultaatrekening (bedragen in euro’s, tenzij anders vermeldt) 
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   2019  2018 

en laatste semester van zijn Bachelor of Science studie)  254 

Jimmy haalt zijn Bachelor of Arts, en heeft daarna een deel-
tijdbaan als assistent jeugdcoach bij de Baichung Bhathia 
Schools. Hij verdient niet veel (zo’n 94 euro per maand, 
afhankelijk van het aantal uren dat hij maandelijks coacht). 
Hij moet minimaal een half jaar ervaring opdoen voordat hij 
aan het examen voor de C-licentie kan deelnemen. Dat exa-
men staat gepland voor 2020. Het collegegeld voor 2019 
werd voldaan in 2018. De studiekosten voor 2019 zijn daar-
om zo goed als nihil.  
Onderwijskosten Jimmy  36 

Rigzin woont een deel van het jaar in Chandigarh en volgt 
een training tot fitness trainer (NB oktober 2019, pag. 5). Hij 
slaagt voor het diploma in de zomer. Vanaf oktober werkt hij 
in Choglamsar (Leh) bij een nieuw fitness center, de Ladakh 
Health and Fitness Center.  
Onderwijskosten Rigzin  715 

Dawa begint in augustus aan een opleiding tot banketbak-
ker. De reële kosten in 2019 vallen lager uit dan in de prog-
nose (600 euro). 
Onderwijskosten Dawa (waaronder beroepskleding)  437   

Terwijl de studiekosten voor Disket (geschat was 560 euro) 
nul zijn;  
en voor Lobzang de helft minder dan voorspeld;  
en voor Jimmy de studiekosten vrijwel nihil zijn (gerekend 
was op 627 euro);  
vallen de kosten voor Rigzin belangrijk hoger uit. Hij zat 
voor 661 euro in de koker (Zelfstandig wonen Jammu = één 
bedrag voor studiekosten en kosten van leven). De perso-
nal trainer course in Chandigarh kostte al 713 euro. 

De lunchkosten (kantines universiteiten en opleidingsinsti-
tuten) werden in eerdere jaren apart betaald en als onder-
deel van de studiekosten. De studerende kinderen kregen 
aan het begin van de maand hun algemene toelage en hal-
verwege de maand een bedrag voor lunchkosten. Ik 
(Simon) heb de twee betalingen samengevoegd tot één be-
taling, en besloten die op leefgeld te boeken.  
 
WONEN   3.730  3.830 

Huur  3.118  3.322 
De huur is jaarlijks hoger dan het jaar daarvoor. Dit jaar be 

Toelichting op de resultaatrekening (vervolg) 
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   2019  2018 

taalden we een maand minder huur. Volgens de verhuur 
der hebben we voldoende betaald (alles voldaan). 

Electriciteit, gas, water  221  239 

Overige kosten wonen (inrichting, huishoudelijke appara-
ten, onderhoud huis en huishoudelijke apparaten, ver– en  
gebruiksartikelen, diensten derden.)  391  269   
 
LEVEN   3.601  1.861  

Diverse kosten (leefgeld, gezondheidszorg, toiletartikelen, 
buitenschoolse activiteiten, reiskosten vakantie-periode)   2.974  1.431 

Waarom zijn de kosten Leven— Diverse kosten flink hoger 
dan   het jaar  daarvoor? Dit komt omdat  er twee studenten 
extra in Chandigarh wonen: de een (Dawa) volgt een oplei-
ding tot banketbakker, de ander (Rigzin) een opleiding tot 
personal trainer (fitness trainer) aan een privé-instituut.  
Weliswaar viel er een student af, - Disket.  Zij stond in 2018 
voor 400 euro op de Resultaatrekening. De twee die erbij 
kwamen kostten de stichting in 2019 ieder twee keer zo 
veel dan Disket in 2018. Ook voor Lobzang liepen de uitga-
ven in 2019 op ten opzicht van 2018.  
Dawa kwam in augustus 2018 wonen in Chandigarh. In dat 
jaar kostte hij de stichting 120 euro aan leefgeld.  
In 2019 is hij het hele jaar van de partij. Hij maakt samen 
met Simon een reis naar Nepal (19 april tot 5 mei). Voor 
Dawa is het een kennismaking met de ’grote, wijde’ wereld. 
De kosten voor Dawa tijdens de reis worden gesplitst in 
kosten Leven— Dawa, vakantieperiode, exposure trip, en 
Onkosten gemaakt door kinderen op reis met vrijwilligers. 
De kosten Leven— Dawa, vakantieperiode, exposure trips 
2109 zijn door de reis naar Nepal  twee keer meer dan het 
gemiddelde bedrag daarvoor (2018 en 2019).  
Ook de Kosten Rigzin, vakantieperiode... zijn twee keer het 
gemiddelde bedrag, omdat hij een aantal keer op en neer  
vliegt naar Leh, in verband met sollicitatie-examens waar 
hij zich voor heeft opgegeven. 
Daarnaast worden de lunchkosten (goed voor 500 + euro) 
onderdeel van het leefgeld en vallen niet meer onder stu-
diekosten (zie ook pag. 11: Onderwijskosten— Lunchkos-
ten). 
Dan zijn er meer kosten Buitenschoolse activiteiten: 290 
euro tegen 114 in 2018.  
Al met al leiden de veranderingen/gebeurtenissen tot het 
duchtige verschil van 1.500 + euro ten opzichte van 2018. 

Toelichting op de resultaatrekening (vervolg) 
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Toelichting op de resultaatrekening (vervolg) 

   2019  2018 

Overige kosten (communicatie, internet, telefoneren, kan 
toorkosten, mediatheek/krantenabonnement)  310  255 

Transportkosten (brandstof, onderhoud, verzekerings- 
kosten,belasting, parkeergeld eigen vervoer)  317  175 
 
ETENSWAAR   2.449  1.535 

De kinderen in Chandigarh: Lobzang en Jimmy, Dawa en 
Rigzin.  
Simon voegt zich op 23 januari bij de groep en verblijft tot 6 
juni in India (en Nepal). 
Reden voor het verschil tussen de begrote en de werkelijke 
etenskosten is dat Simon zich voor langere tijd bij de groep 
voegde (een maag meer te vullen) en het opkrikken door 
Simon van de kwaliteit van het voedsel: meer vlees, meer 
eieren, meer kaas, meer groente en veel fruit.  
Rigzin, een grote eter, stelde voor om het kookboek van 
Saskia: Thirteen menu’s (uit 2010) weer in ere te herstellen. 
Een goed idee! (Zie het kookboek in pdf-formaat op de 
homepage van stichtingzanskar, onder Laatste Nieuws). Er 
wordt ook vaker buitenshuis gegeten.  
 
ZELFSTANDIG WONEN   977  2.562 

JAMMU & KARGIL, LEH, ZANSKAR 

JAMMU    

Galden. In 2019 ontvangt Galden nog een keer een vergoe-
ding die hem op weg moeten helpen in zijn nieuwe werk- 
omgeving in Sankoo.   188  524 

Rigzin bereidt zich in de periode dat hij in Jammu woont  
voor op een aantal toelatingsexamens om zich te kwalificeren  
voor  verschillende banen.  194  1.063 

Dolkar. In 2019 wordt de steun aan Dolkar voortgezet, voor  
een bedrag dat hoger is dan  begroot.  595  771 

Het totaal van de toelagen voor zelfstandig wonen blijft 
binnen de perken van de prognose: 1.002 euro. 

KARGIL 

Angmo. In 2019 is er minder contact met Angmo (zie NB 
okt.2019, pag. 10). Het contact krijgt een nieuw impuls eind  

2019 en intensiveert zich in 2020.    68 

LEH, ZANSKAR 

Getsok, Norboo, Wangtak    136 
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Toelichting op de resultaatrekening (vervolg) 

   2019  2018 

Getsok en Norboo zijn getrouwd en zijn verzekerd van een 
bestendig en goed inkomen. Wangtak heeft vriendinnen 
maar is nog niet klaar om te settelen. Hij heeft een eigen 
reisbureautje en zet zich in voor projecten in Zanskar ‘die de 
goede dingen van traditie combineren met die van de mo-
derniteit’ (Wangtak).  

 
KOSTEN KINDEREN ONDERWEG MET VRIJWILLIGERS   323  658 

Na een verblijf van drie maanden in Chandigarh moet Simon 
zijn visum verlengen. Met de oude brik van de stichting 
(door Saskia gekocht in 2007 en aan de stichting overge-
daan) rijdt hij naar Nepal. Hij neemt Dawa mee.  

Dawa woont sinds augustus 2018 in Chandigarh is goed her-
steld van een intensieve ziekte. Besloten wordt dat het goed 
is om naar Kathmandu te gaan en er een extended exposure 
trip van te maken. Dawa heeft van zijn vijfde tot zijn 
achttiende in een Tibetaans internaat gewoond bij een Tibe-
taanse school in Himachal Pradesh zonder contact met zijn 
broers, zussen en ouders. Zijn wereldje is klein. Een goede 
gelegenheid dus om die wat te verbreden. 

 
WERK EN BEGELEIDING DOOR VRIJWILLIGERS   1.766  3.876  

Dit jaar reist alleen Simon naar India.  

‘Van eind januari tot en met begin juni was Simon voor een 
groot deel in Chandigarh, om ervoor te zorgen dat zowel het 
huis als de financiën (bankrekeningen, uitgaven, boekhou-
ding) op orde blijven; de oudere kinderen bij te staan in het 
maken van de laatste keuzes, en om samen met Dawa uit te 
vinden welke opleiding het best bij hem past. Omdat we Da-
wa nog niet zo goed kennen, heeft Simon veel tijd geïnves-
teerd om uit te zoeken waar zijn talenten liggen, wat hij zou 
willen en wat hij kan. Elke ochtend maakten ze samen een 
wandeling, waarbij ze Engels oefenden en Dawa een gezelli-
ge prater bleek te zijn. 

Thuis deed Dawa een online type-cursus (onder begeleiding 
van Simon), werkten ze samen aan Engelse grammatica en 
hij liet Dawa boeken en kranten lezen.’ (NB okt. 2019, pag. 
4.) 

 

Plataanstraat 4 . 5271 JK Sint- 14 



Plataanstraat 4 . 5271 JK Sint-Michielsgestel . Nederland . Rabobank 10.69.06.259 . K.v.K. Oost-Brabant 7112180 . ANBI 52943 

   2019  2018 

STICHTINGKOSTEN   345  276 

Bankkosten Nederland   201  193   
Bankkosten India  62  50 
Kasverschillen  25   
Kantoorkosten  17  20 
Communicatiekosten  40 

De bankkosten in zowel Nederland als in India nemen jaar-
lijks geleidelijk aan toe. Terwijl de rentebaten zoals gesteld 
met grote sprongen omlaag gaan. 

 
KOERSVERSCHILLEN   168  235 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De bedragen in INR 
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.  

Transactie in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van af-
wikkeling. De koersverschillen worden opgenomen in de re-
sultaatrekening. 
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Colofon 

Jaarnarratief, financieel jaarverslag Simon Schagen & Saskia Kunst. Kasboeken India Lobzang 

Stanzin,  Simon Schagen Tijdelijke kassen Stanzin Dawa, Rigzin .Boekhouding Simon Scha-

gen, Lobzang Stanzin Vormgeving jaarverslag, ontwerp en foto’s voor- & achterpagina: Simon 

Schagen. Portret Saskia en Simon: Simon Schagen  Foto’s bestuur bestuursleden. Controle fi-

nancieel verslag (kascommissie): Els Koopmans en Jos Dresens. 

 

Bestuur:  Hans-Georg van Liempd (voorzitter)  Marijke Koggel (secretaris) Rolanda van der Kooi 

(penningmeester)  Gerda Kunst (oprichter, algemeen lid)  Myra de Rooy.(algemeen lid)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprichters en vrijwilligers sinds 1999:  Saskia Kunst en Simon Schagen 

Hans-Georg van Liempd Marijke Koggel Rolanda van der Kooi Gerda Kunst Myra de Rooy 
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