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1. Profiel Stichting Kinderen Karimabad 
 

Stichting Kinderen Karimabad heeft als doel de kinderen van de Karimabadvallei in  

Noordwest Pakistan van goed onderwijs te voorzien waardoor zij meer kans krijgen op 

een betere toekomst. Deze doelstelling wordt primair nagestreefd door het ondersteunen 

van de Al-Zahra Polestar School in Breshgram (Karimabad).  

 

De Al-Zahra Polestar School is in 2002 op verzoek van de lokale bevolking door Gert-Jan 

Jongenotter opgezet en biedt Engelstalig kwalitatief hoogstaand onderwijs voor de 

kinderen in de Karimabadvallei.  

 

Stichting Kinderen Karimabad werd in 2004 opgericht. Door het geven van voorlichting 

en het werven van donateurs wil de Stichting zoveel mogelijk kinderen laten genieten 

van het goede onderwijs in de Karimabadvallei. De donateurs van de Stichting maken het 

onder andere mogelijk dat ook de allerarmste kinderen door een bijdrage in het 

schoolgeld naar school kunnen. 

 

In de periode 2002-2009 heeft Gert-Jan  

Jongenotter lokale leerkrachten intensief getraind  

in effectieve lesmethoden. Vanaf 2009 vindt de 

begeleiding via telefoon en email vanuit 

Nederland plaats. Stichting Kinderen  

Karimabad wil het bestaan van de school  

garanderen en de impact ervan vergroten. 

 

2. Activiteiten 
 

Stichting Kinderen Karimabad ondersteunt het onderwijsproject ‘Al-Zahra Polestar 

School’ door: 

 

1. Adviseren van schoolmanagement. 

Per telefoon of email is intensief contact tussen de stichting en het management van 

de school. Het bestuur en leiding van de school wordt zoveel mogelijk begeleid bij het 

continueren en verder ontwikkelen van het tussen 2002 en 2009 aangebrachte 

onderwijsconcept. Kernpunten hierin zijn: 

a. Op school waar mogelijk Engels spreken; 

b. De school is toegankelijk voor alle kinderen in de Karimabadvallei; 

c. Extra stimuleren van onderwijs aan meisjes; 

d. Binnen de lessen leren de kinderen een eigen mening te vormen; 

e. Interactief lesgegeven; 

f. Zonder angst moeten kinderen naar school kunnen en plezier beleven aan het 

onderwijs. 

 

2. Financiële ondersteuning 

De stichting ondersteunt de Al-Zahra Polestar financieel om de kwaliteit van het 

onderwijs en de toegankelijkheid voor de armste kinderen te waarborgen. Ieder 

schooljaar geeft de Stichting het management van de Al-Zahra Polestar School een 

bijdrage voor de jaarlijkse kosten. Het gaat hierbij met name om: 

a. Ondersteuning schoolgeld armste kinderen; 

b. Ondersteuning salarissen leerkrachten; 

c. Onderhoud gebouw en inboedel; 

d. Elektriciteitsvoorziening; 
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e. Verwarmingskosten; 

f. Schriften, papier, etc. 

 

 Naast de jaarlijkse kosten ondersteunt de stichting ook incidentele projecten. De 

afgelopen jaren heeft de stichting bijvoorbeeld geholpen bij: 

a. Constructie en onderhoud van het schoolgebouw; 

b. Individuele opleidingen leerkrachten; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bewaken en controleren van onderwijs- en financieel management van de Al-Zahra 

Polestar School. 

Met een jaarlijkse rapportage legt het bestuur en de leiding van de school 

verantwoording af aan Stichting Kinderen Karimabad. Op basis van deze rapportage 

bepaalt de stichting het budget voor de komende periode en geeft het bestuur van de 

stichting feedback aan het management van de school. 

 

 

3. Bestuur 
 

Het bestuur van Stichting Kinderen Karimabad bestaat uit drie personen (voorzitter, 

penningmeester/secretaris en algemeen lid) en voert periodiek overleg. In de 

vergaderingen worden actuele ontwikkelingen van de school besproken en getoetst aan 

de eerder genoemde kernpunten. Het bestuur beoordeelt nieuw te ondersteunen  

projecten of activiteiten van de school op basis van een door de schoolleiding opgesteld 

plan/rapport. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers. De 

bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen 

van activiteiten namens de stichting. 

 

4. Fondsen 
 

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve en directe manier. 

De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden onderhouden 

d.m.v. een periodieke nieuwsbrief en website. Op verzoek worden op o.a. scholen 

voorlichtingsactiviteiten georganiseerd.  

 

Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage 

geven, ontvangt de stichting regelmatig incidentele donaties van particulieren en van 

organisaties als bij voorbeeld scholen en kerken.  
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Via fondsen van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame 

Ontwikkeling (NCDO) en van IMPULSIS zijn in het verleden enkele malen de 

binnengekomen giften verdubbeld.  

 

De fondsen van de stichting zijn bescheiden en worden beheerd middels een reguliere 

betaal- en spaarrekening bij ABN AMRO bank waarop rente wordt ontvangen.  

 

De besteding van fondsen gebeurt in overleg met de schoolleiding. Het bestuur van de 

school speelt hierbij een adviserende rol. Door de directe betrokkenheid van Stichting 

Kinderen Karimabad komen de giften bijna geheel ten goede aan het onderwijsproject.  

 

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen 

van activiteiten namens de stichting. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter 

betrekking op kosten m.b.t. website, inschrijving kamer van koophandel (30188419), 

bankadministratie- en overboekingskosten en overige kleine onkostendeclaraties.  

 
Via nieuwsbrieven en de website www.kinderenkarimabad.nl rapporteert de stichting  

regelmatig over activiteiten, inzet van middelen, laatste nieuws en achtergrond-

informatie.  

 

 


