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Beleidsplan / Businessplan in Dutch 

Beleidsplan Stichting Pennywhistle Project d.d. april 2022 

Het werk dat de stichting doet: 

De Stichting Pennywhistle Project omvat verschillende projecten. De Stichting 

beoogt onder meer verbetering van de kwaliteit van leven en welzijn van 

kansarme kinderen en volwassenen als gevolg van armoede, ziekte, handicap en 

verwaarlozing. Omstandigheden waarbij deze mensen hulp, steun en inspiratie 

nodig hebben om hun leven onafhankelijk en vol passie te kunnen vervolgen. Wij 

zijn actief in Nepal. Een land waar overheidssteun zo goed als nihil is en de kansen 

voor particuliere fondswerving gering zijn. Dit doen wij door financiering van 

projecten rond kinderen en families die op straat wonen of woonden, hulp aan de 

school, training van en het inspireren van (jonge) mensen, educatie, sport en 

muziek. De projecten worden te allen tijde zorgvuldig en in nauw overleg met de 

betrokkenen in kwestie uitgekozen. Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid 

en met respect. Wij werken soms samen met andere gelijkgestemde Stichtingen. 

Het werk in Nepal is in 2011 gestart door Leslie Midghall en Alice Konijnenberg.  In 

2018 is het bestuur uitgebreid met drie nieuwe leden, t.w. Carla Buurman, Carla 

Smit en Geertje Goede.  

Wij zetten het werk van Alice Konijnenberg (overleden in 2018) en Leslie Midghall 

(overleden in 2021) met hart en ziel voort. Het is een kleinschalig project, waarin 

wij streven te werken vanuit wederzijds respect en met korte lijnen.  

Op 22 september 2016 is de Stichting Pennywhistle Project officieel opgericht bij 

de notaris in Amsterdam. Het bestuur bestaat uit drie onbezoldigde leden. Helaas 

heeft Geertje Goede recent haar taken neergelegd. Er is nog een vacature voor een 

derde bestuurslid.De ANBI-status is door de belastingdienst toegekend vanaf 22 

september 2016. 
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De manier waarop de stichting geld werft: 

De donateurs van de stichting bestaan tot nu toe uit vrienden, familie en collega’s 

en vrienden of familie van Leslie en Alice en inmiddels zijn er ook donateurs van 

de huidige vier bestuursleden die het werk financieel ondersteunen. De wijze 

waarop de werving geschied, is mondeling (lezingen), per email en via 

nieuwsbrieven. Tevens wordt er een website onderhouden en bestaat er de 

mogelijkheid dat bedrijven en officiële instanties het project gaan ondersteunen.  

Beheer van het vermogen van de instelling: 

Sinds 2018 is het vermogen op een voor het Pennywhistle Project speciaal 

geopende zakelijke ING- bankrekening met IBAN-nummer: NL 22 INGB 000 747 68 

69 ten name van Stichting Pennywhistle te Leeuwarden beheerd. Wij staan 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer: 66897106. 

De besteding van het vermogen van de instelling: 

Het vermogen wordt voor minstens 90% besteed aan de bovengenoemde 

projecten voor het algemeen belang. Bestuursleden zijn onbezoldigd. De 

stichting heeft geen winstoogmerk. Er zijn enkele onvermijdelijke kosten 

waarvoor het vermogen gebruikt wordt: 

–          Kosten voor het overmaken van geld naar het buitenland. 

–          Kosten van bankrekening, website. 

–          Kosten voor lidmaatschap Kamer van Koophandel. 

–          Kosten voor stichting Reprorecht. 

 

Projecten die tot nu toe worden gefinancieerd. 
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Doorlopende projecten: 

• 2011 – heden; Kosten voor de Lotus Family Nepal die gefinancieerd worden 

zijn: maandelijkse kosten van huur, water, gas, elektriciteit, voedsel, 

kleding, medische kosten, salaris kokkin en taekwondo teacher. Eenmalige 

en soms terug kerende kosten van schooluniformen, schoolgeld, 

papier/pennen, rugzakken voor school, schoenen (gewone schoenen, 

schoolschoenen, slippers) en aanschaf muziekinstrumenten.  

• 2011 – heden; Onderhoud van het huis van de Lotus Family Nepal: 

waterleiding/-pomp, verf, tapijt, tafels, keukengerei, laptops, strijkplank, 

reparatie warm-water solar, hek rond het huis, registratiekosten kinderhuis 

& huur ‘house-next-door’.  

• In natura is en wordt er gedoneerd, verstuurd of meegenomen: kleding, 

schoenen, speelgoed, boeken, gereedschap, laptops, smartphone). 

• 2018 – heden; jaarlijkse kosten rond verschillende medical check-ups: 

kopiëren ‘patient record forms’, medicatie, verbandmiddelen, opticien, 

aanschaf brillen, vervoerskosten (taxi, benzine scooter). 

Eenmalige projecten: 

• Juli 2018; Sangita, de moeder van drie kinderen uit de Lotus family, ontslag 

uit Rehab kliniek. Voor het re-integreren stelt Pennywhistle een bedrag van 

150,00 p/m beschikbaar voor de looptijd van één jaar. 

• Zomer 2018; met crowdfunding is de woning van het gezin aangeschaft in 

Simaltar, Boudha, dit is de wijk nabij de Stupa. 

• Oktober 2018; één van de bestuursleden brengt bezoek aan Kathmandu. Zij 

brengt mee een aantal quilt dekens (van handwerkclub uit Landsmeer) en 

mutsen/sjaals (van handwerkclub uit Haarlem) voor het gezin. 

• December 2018; er wordt n.a.v. oproep extra geld geworven voor het 

herbouwen van de woning van Anita en haar gezin. Anita is de kok van de 

Lotusfamily en haar woning verkeerd na de aardbeving in zeer slechte 

staat. Het huis wordt onder toezicht van Iman en met financiële middelen 

van donateurs van onze stichting herbouwt. 
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• April 2019; Twee leden van het bestuur hebben een deel van de as van Alice 

naar Nepal gebracht. Met het gezin is er een ceremonie gehouden bij 

tempelcomplex Namo Buddha.  

• Zomer 2019; Er is geld beschikbaar gemaakt voor het herstellen van 

waterpomp en het dak. Door de zware regenval in de moesson raakt het 

dak lek en er is zodoende geregeld geld voor reparaties nodig. 

• Voorjaar 2019; zijn de waterleiding en een watertappunt voor het gezin 

vernieuwd en is er geld overgemaakt voor het opknappen van het kleine 

pand naast de woning, ‘house-next-door’ wat gehuurd wordt door de 

familie.  

• Najaar2019; Financiële ondersteuning aanschaf muziekinstrumenten voor 

de Hamro Sunshine School.  

• Najaar 2019; De eenjarige opleiding aan de Nepal School of 

Entrepreneurship of Kathmandu voor Iman Lama gefinancieerd. 

• Februari 2020; extra geld gestuurd voor het inslaan van voorraad. Door de 

pandemie sloten de grenzen met India en China. De familie heeft met extra 

geld ook voor de community zorg kunnen dragen door het uitdelen van 

voeding en medicijnen. 

• Zomer 2020 – heden; extra kosten i.v.m. de pandemie. Kinderen krijgen 

thuis onderwijs en daarvoor zijn extra devices aangeschaft. Ook missen de 

kinderen door thuisonderwijs de schoollunch zodat er extra geld nodig is 

voor inkopen maaltijden. 

• December 2020;  Kosten ziekenhuis opname van één van de kinderen en 

kosten van crematie en afscheidsceremonie.  

• Voorjaar 2021 – heden; extra geld kunnen overmaken voor de aanschaf van 

instrumenten hiervoor extra geld ontvangen van donateurs. Ook volgen de 

kinderen sinds een jaar elke morgen taekwondo lessen aan huis. Hiervoor 

wordt geld overgemaakt voor aanschaf pakken /trainingsjasjes/ 

inschrijfgeld examens en voor de docent. 

• Zomer 2021 – heden; wij hebben een partij Yak-sjaals ontvangen van een 

Nederlandse ondernemer die wij mogen verkopen. De opbrengst van de 

verkoop komt helemaal ten goede voor het werk in Nepal. 

Toekomstvisie: 
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Het doorgaande project van Stichting Pennywhistle Project is het gezinshuis 

Lotus family Nepal. Dit gezinshuis zal de stichting maandelijks blijven 

ondersteunen en zo nodig helpen bij onvoorziene eenmalige kosten.  

Onze intentie is om het gezin te blijven ondersteunen totdat de jongsten ook een 

beroep hebben geleerd. In de tussentijd begeleiden/ondersteunen wij de ouders 

zodat zij, na het uitvliegen van de kinderen en na het fantastische werk wat zij 

hebben verricht om kansarme kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige 

volwassenen in hun eigen onderhoud te kunnen gaan voorzien, wellicht met hulp 

van de kinderen.  Het huis is aangekocht met hulp van giften en staat op naam 

van Binita Lama, oprichtster van Lotus Family Nepal. Zo is de familie verzekerd 

van een vaste thuisbasis.  Wij zijn blij dat voor de lange termijn het gezin een vaste 

eigen thuisbasis heeft.  

Ons doel is, samen met de donateurs, het ideaal van Alice en Les succesvol te 

laten slagen. Wat is voor ons succesvol? Dat alle kinderen in gezondheid zullen 

opgroeien tot volwassenen die, met een opleiding, zich kunnen gaan 

voorbereiden op een toekomst in Nepal.  

De nalatenschap van Alice en Les zullen wij met respect en liefde  blijven uitvoeren 

tot de jongste ‘uitvliegt’. Het ligt in onze bedoeling de komende vijf jaar ons vooral 

te concentreren op de vervolgopleidingen van de kinderen, het onderhoud van 

het huis en bijdrage aan de huishouding (voeding/kleding/medische kosten). 

Vervolgonderwijs kinderen: de eerste kinderen komen nu van school. Wij hebben 

geld gereserveerd zodat wij de kinderen kunnen ondersteunen met het volgen 

van een beroepsopleiding/ studie.  Over de mogelijkheden is overleg met het kind, 

de opvoedouders en de schoolleiding van Hamro Sunshine School waar de 

kinderen nu onderwijs volgen. 

Onze insteek is om het echtpaar dat de kinderen begeleid te stimuleren financieel 

onafhankelijk te worden in de toekomst. Hiervoor is de afgelopen tijd Iman Lama 

gecoacht en zijn door één van de bestuursleden op persoonlijke titel met een 

aantal donaties een eenmalige gift verzorgd voor de start van een Rehab. Deze 

Rehab is volledig in Nepalese handen v.w.b. opzet en uitvoering. De statuten van 
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de Hope Foundation zijn hiervoor met toestemming van Binita Lama gebruikt. 

Het project is succesvol van start gegaan, inmiddels zijn de eerste patiënten 

gerehabiliteerd en betalen hun kosten terug met de start van een 

groentewinkeltje nabij de Hope Rehab Centre. Als stichting zijn wij heel blij dat de 

visie van Alice en Les, ‘een druppel die uitvloeit’ begint te werken. De oudste 

kinderen helpen in de buurt met omzien en klusjes. Iman werkt in de Rehab aan 

het herstel van verslaafden met zijn expertise. Wij hebben als bestuur Iman het 

vertrouwen kunnen geven en zijn opleiding gefinancierd en nu mag hij een 

voorbeeld zijn voor zijn gezin en omgeving. Pennywhistle heeft het project niet 

financieel ondersteund vanwege het feit dat wij ons willen concentreren op het 

gezond opgroeien van de kinderen en hun onderwijs plus het onderhoud van de 

woning. 

De afgelopen twee jaar hebben wij helaas het gezin niet kunnen bezoeken. 

Gelukkig dat er met de huidige techniek goed contact kan worden onderhouden 

met de ouders van het gezin. Het streven is dat er medio 2022 weer bezoek 

gebracht wordt door bestuursleden. 

Contact Stichting Pennywhistle Project: 

Per e-mail: info@pennywhistleproject.com 

Informatie via: www.pennywhistleproject.com 

  

http://www.pennywhistleproject.com/
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Business Plan Pennywhistle Project Foundation 

The activities of the foundation: 

The Pennywhistle Project Foundation includes several projects. Among other 

things, the Foundation aims to improve the quality of life and well-being of 

underprivileged children and adults as a result of poverty, illness, disability and 

neglect. Circumstances where these people need help, support and inspiration to 

be able to continue their lives independently and full of passion. We are active in 

Nepal. A country where government support is virtually nil and opportunities for 

private fundraising are slim. We do this by financing projects around children and 

families who live or live on the street, help at school, training and inspiring 

(young) people, education, sports and music. The projects are always selected 

carefully and in close consultation with those involved. This is done on the basis 

of equality and respect. We sometimes collaborate with other like-minded 

foundations. 

The work in Nepal was started in 2011 by Leslie Midghall and Alice Konijnenberg. 

In 2018, the board was expanded with three new members, viz. Carla Buurman 

and Carla Smit and Geertje Goede. 

We continue the work of Alice Konijnenberg (deceased in 2018) and Leslie 

Midghall (deceased in 2021) with heart and soul. It is a small-scale project, in 

which we strive to work from mutual respect and with short lines of 

communication. 

On September 22, 2016, the Pennywhistle Project Foundation was officially 

established at the notary in Amsterdam. The board consists of three unpaid 

members. Unfortunately Geertje Goede recently has given up her board position. 

There is still a vacancy for a third board member. The ANBI status has been 

granted by the tax authorities from September 22, 2016. 
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The way the foundation raises money: 

The donors of the foundation so far consist of friends, family and colleagues and 

friends or relatives of Leslie and Alice and now there are also donors of the current 

four board members who financially support the work. Recruitment is done 

verbally (lectures), by email and via newsletters. A website is also maintained and 

there is the possibility that companies and official bodies will support the project.  

Management of the institution's assets: 

Since 2018, the assets have been managed in a business ING bank account 

opened especially for the Pennywhistle Project with IBAN number: NL 22 INGB 000 

747 68 69 in the name of Stichting Pennywhistle in Leeuwarden. We are registered 

with the Chamber of Commerce number: 66897106. 

The use of the institution's assets:  

At least 90% of the capital is spent on the above-mentioned projects for the public 

interest. Board members are unpaid. The foundation is not for profit. There are 

some unavoidable costs for which the power is used: 

– Costs for transferring money abroad. 

– Cost of bank account, website. 

– Costs for Chamber of Commerce membership. 

– Costs for the Reprorecht foundation. 
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Projects funded to date. 

Ongoing projects: 

• 2011 – present; Costs for the Lotus Family Nepal that are financed are: monthly 

costs of rent, water, gas, electricity, food, clothing, medical costs, cook salary and 

taekwondo teacher. One-off and sometimes recurring costs of school uniforms, 

school fees, paper/pens, school backpacks, shoes (ordinary shoes, school shoes, 

slippers) and purchase musical instruments. 

• 2011 – present; Maintenance of the house of the Lotus Family Nepal: water 

pipe/pump, paint, carpet, tables, kitchen utensils, laptops, ironing board, solar 

hot water repair, fence around the house, registration costs children's home & 

rent 'house-next-door'. 

• In kind, donations are made, sent or taken along: clothing, shoes, toys, books, 

tools, laptops, smartphone). 

• 2018 – present; annual costs for various medical check-ups: copying patient 

record forms, medication, bandages, optician, purchase of glasses, transport 

costs (taxi, petrol scooter). 

One-off projects: 

• July 2018; Sangita, the mother of three children from the Lotus family, resigns 

from Rehab clinic. Pennywhistle makes an amount of 150.00 p/m available for the 

reintegration for the term of one year. 

• Summer 2018; through crowdfunding, the family's house was purchased in 

Simaltar, Boudha, this is the neighborhood near the Stupa. 

• October 2018; one of the board members is visiting Kathmandu. She brings some 

quilt blankets (from the craft club from Landsmeer) and hats/scarves (from the 

craft club from Haarlem) for the family. 

• Dec 2018; Following an appeal, extra money is being raised for rebuilding the 

home of Anita and her family. Anita is the cook of the Lotus family and her home 
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is in a very bad state after the earthquake. The house is being rebuilt under the 

supervision of Iman and with financial resources from donors of our foundation. 

• April 2019; Two members of the board brought part of Alice's ashes to Nepal. A 

ceremony was held with the family at the Namo Buddha temple complex. 

• Summer 2019; Money has been made available for the repair of the water pump 

and the roof. Due to the heavy rain in the monsoon, the roof leaks and money is 

regularly needed for repairs. 

• Spring 2019; the water supply and a water tap for the family have been renewed 

and money has been transferred for the refurbishment of the small building next 

to the house, 'house-next-door', which is rented by the family. 

• Fall 2019; Financial support for the purchase of musical instruments for the 

Hamro Sunshine School. 

• Autumn 2019; Funded the one-year training at the Nepal School of 

Entrepreneurship of Kathmandu for Iman Lama. 

• February 2020; extra money sent for stocking up. Due to the pandemic, the 

borders with India and China were closed. The family has also been able to take 

care of the community with extra money by distributing food and medicines. 

• Summer 2020 – present; extra costs in connection with the pandemic. Children 

are educated at home and extra devices have been purchased for this. The 

children also miss school lunch due to home education, so that extra money is 

needed for purchasing meals. 

• Dec 2020; Costs hospital admission of one of the children and costs of cremation 

and farewell ceremony. 

• Spring 2021 – present; can transfer extra money for the purchase of instruments 

and receive extra money for this from donors. The children have also been taking 

taekwondo lessons at home every morning for a year now. For this, money is 

transferred for the purchase of suits / training jackets / registration fee for exams 

and for the teacher. 
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• Summer 2021 – present; we have received a batch of Yak scarves from a Dutch 

entrepreneur that we are allowed to sell. The proceeds of the sale will benefit the 

work in Nepal. 

Vision for the future: 

The ongoing project of the Pennywhistle Project Foundation is the Lotus family 

Nepal home. This family home will continue to support the foundation on a 

monthly basis and, if necessary, help with unforeseen one-off costs. 

Our intention is to continue to support the family until the youngest have also 

learned a trade. In the meantime, we guide/support the parents so that, after the 

children have left their home and after the fantastic work they have done to allow 

underprivileged children to grow up into independent adults, they can provide for 

themselves, perhaps with the help of the children. The house was purchased with 

the help of donations and is registered in the name of Binita Lama, founder of 

Lotus Family Nepal. In this way the family is assured of a permanent home base. 

We are happy that for the long term the family has a permanent home of their 

own. 

Our goal is, together with the donors, to make the ideal of Alice and Les succeed. 

What is successful for us? That all children will grow up in good health into adults 

who, with an education, can prepare themselves for a future in Nepal. 

We will continue to carry out the legacy of Alice and Les with respect and love until 

the youngest 'flies'. It is our intention in the next five years to focus mainly on the 

further education of the children, the maintenance of the house and contribution 

to the household (food/clothing/medical costs). Continuing education children: 

the first children are now leaving school. We have reserved money so that we can 

support the children with vocational training/study. The options are discussed 
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with the child, the parenting parents and the school management of Hamro 

Sunshine School, where the children are now receiving education. 

Our approach is to encourage the couple who supervise the children to become 

financially independent in the future. Iman Lama has recently been coached for 

this and one of the board members has provided a one-time gift in a personal 

capacity with a number of donations for the start of a Rehab. This Rehab is 

completely in Nepalese hands with regard to design and execution. The statutes 

of the Hope Foundation have been used for this with permission from Binita 

Lama. The project has started successfully, the first patients have now been 

rehabilitated and are repaying their costs with the start of a greengrocer's shop 

near the Hope Rehab Center. As a foundation we are very happy that the vision of 

Alice and Les, 'a drop that flows out' is starting to work. The oldest children help 

the neighborhood with looking after and doing chores. Iman works in the Rehab 

on the recovery of addicts with his expertise. As a board, we have been able to 

give Iman the confidence and finance his education and now he can be an 

example for his family and environment. Pennywhistle has not financially 

supported the project due to the fact that we want to focus on the healthy 

growing up of the children and their education plus the maintenance of the home. 

Unfortunately, we have not been able to visit the family for the past two years. 

Fortunately, with the current technology good contact can be maintained with 

the parents of the family. The aim is for board members to visit again in mid-2022. 

Contact Pennywhistle Project Foundation: 

By email: info@pennywhistleproject.com 

Information at: www.pennywhistleproject.com 

http://www.pennywhistleproject.com/

