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Informatie initiatiefnemer en project   

 

Naam: Stichting Nepal Sambandha, 
Marian Klein Ikkink, Annette Reiling 

Functie: Bestuursleden stichting Nepal Sambandha 

Leeftijd:  49 en 58 jaar 

Adres: Stokkershagen 5 

Postcode/plaats: 8406 GA Tijnje 

Email Adres: stichtingnepalsambandha@hotmail.com 

Telefoonnummer:  0513-571586 / 06-21524139 / 06-36018249 

Website: www.stichtingnepalsambandha.nl 

Naam project: De Moonlight solar lamp voor Nepal en 
Nederland 

Thema Wereldprijs: Duurzame energie 

Naam organisatie: Stichting Nepal Sambandha 

KVK Nummer (wanneer aanwezig): 01086398 

Organisatievorm (BV, Stichting, VOF, geen, 
hybride….): 

Stichting 
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Businessplan    

 

Aanleiding (maximaal 150 woorden): Kinderen in Nepal maken regelmatig 
huiswerk bij een brandgevaarlijk, ongezond 
en slecht lichtgevend kerosinelampje. 
Volgens ons kan dit beter, gezonder, 
veiliger, goedkoper en duurzamer. 
 
Al ruim 15 jaar voelen wij ons nauw 
betrokken met de Nepalese bevolking. In 
samenwerking met de  locale bevolking 
voeren wij kleinschalige community-based 
projecten uit. Wij bezoeken jaarlijks onze 
projecten in Nepal en slapen dan  bij de 
locale Nepalese gezinnen in de afgelegen 
dorpen.  
Als wij in Nepal zijn maken we van zeer 
dichtbij het gezins- en dorpsleven mee. ’s 
Avonds krijgen wij, net als de Nepalesen, 
last van onze ogen en longen van het 
kerosinelampje en het houtvuur wat brand. 
We zien de kinderen liggend op de grond 
huiswerk maken bij het slechte licht van het 
kerosinelampje. Hier willen we snel 
verandering in brengen. 
In Nepal is buiten de hoofdstad weinig tot 
geen elektriciteit. Is er wel elektriciteit dan 
valt het regelmatig meer dan 8 uur per 
etmaal uit.  

Idee (maximaal 250 woorden): 
 

 

Het vervangen van zoveel mogelijk 
ongezonde, gevaarlijke milieubelastende 
kerosine lampjes in Nepal door de duurzame 
veilige Moonlight solar lamp. 
 
De Moonlight solar lamp is in Cambodja 
ontwikkeld door Kamworks in samenwerking 
met de lokale bevolking en de TU-Delft.  
In Cambodja is de Moonlight al een aantal 
jaren in gebruik als duurzaam alternatief 
voor de kerosine lampjes. De Moonlight 
solar lamp geeft langdurig goed licht en 
wordt opgeladen door middel van een klein 
zonnepaneeltje. De lamp is regenwater-
bestendig en daarom uitermate geschikt om 
ook in Nepal, binnen en buiten, te gebruiken. 
We willen de Moonlight solar lamp 
introduceren op scholen en in de dorpen 
waar wij onze projecten uitvoeren.  
 
Scholen 

Ontwikkelen en uitvoeren van een educatief 
programma over duurzame zonne-energie. 
Elke school krijgt een aantal Moonlight 
lampen. Deze Moonlight lampen mogen de 
kinderen thuis uitproberen. Het 
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lesprogramma wordt ontwikkeld en 
uitgevoerd door studenten van de 
Kathmandu University (KU).  
 
Dorpen: 

In samenwerking met onze fieldworkers 
wordt de Moonlight lamp geïntroduceerd. 
Een bewustwordingsprogramma wordt 
hieraan gekoppeld uitgevoerd door de 
fieldworker samen met studenten KU.  
De dorpers kopen (huurkoop) de Moonlight 
voor een bedrag per maand, lager dan de 
kerosineprijs. Een gedeelte van het betaalde 
bedrag wordt besteed aan de aanschaf van 
nieuwe Moonlights en een klein gedeelte 
gaat als inkomen naar de fieldworker, 
motivator of vrouwengroep die actief de 
Moonlight gaat promoten, verkopen en/of 
repareren/vervangen. Wie dit gaat uitvoeren 
hangt af van de situatie in het dorp.  
 
In twee dorpen doen we geitenprojecten, 

waardoor vrouwen een eigen inkomen 
genereren. Aan deze families willen we een 
Moonlight solar lamp  tegen een 
gereduceerd tarief verstrekken, omdat deze 
gezinnen geen ander inkomen hebben, 
naast de geitenverkoop. Ook hier willen we 
een bewustwordingsprogramma aan 
koppelen.  
 
Moonlight repaircentre. 

In elk gebied waar de Moonlight solar lamp 
geïntroduceerd wordt zetten we een 
repaircentre op. Hier wordt de Moonlight 
gerepareerd of beschadigde onderdelen 
vervangen. Dit repaircentre wordt gerund 
door een vrouwengroep, fieldmotivator, of 
school (technische school, SOS-kinderdorp). 
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Doel (maximaal 150 woorden): Wij willen de Nepalese bewoners in onze 
dorpen bewust maken en vooral ook laten 
ervaren dat er een duurzaam, veilig, 
gezond, goedkoper alternatief is voor de 

kerosinelampjes.  
 
Door het geven van voorlichting op scholen, 
bewustwording creëren van duurzame 
oplossingen. Door scholing aan kinderen 
kunnen we ervoor zorgen dat Nepal in 
beweging komt en blijft. 
Doordat studenten van de KU intensief 
betrokken zijn bij ons project bereiken we 
een breed draagvlak voor een duurzamer 
Nepal.  
 
We willen de economische zelfstandigheid 
vergroten en de afhankelijkheid daarmee 
verminderen.  
Een gezonder leefklimaat voor gezinnen, 
kinderen en families in Nepal. 

Aansluiting thema (maximaal 150 woorden): Zonne-energie is duurzaam en raakt nooit 
op. De zon schijnt voldoende in Nepal om 
met een klein solar paneeltje voldoende licht 
te produceren, waarbij kinderen op een 
duurzame, veilige en gezonde manier  aan 
hun toekomst kunnen werken.  
 
Kerosine daarentegen is belastend voor 
mens en milieu en wordt steeds schaarser 
en duurder. 
Onze schoolkinderen, vrouwengroepen, 
fieldworkers, dorpsbewoners en de 
studenten aan de KU, zien en ervaren zelf 
dat de Moonlight solar lamp goed werkt, 
beter, veiliger en goedkoper is dan de 
kerosinelampjes. 
De Moonlight solar lamp is een duurzaam 
product. Alle onderdelen kunnen worden 
vervangen of gerepareerd in onze lokale 
“repair-centres” , zodat de Moonlight niet zal 
eindigen op de afvalhoop. 
 
Kerosine wordt geleverd door India. Andere 
solar lampen of zaklantaarns zijn 
weggooiproducten, deze worden o.a. 
geleverd door landen als China. Met de 
Moonlight solar lamp zal Nepal minder 

afhankelijk zijn van die landen. 

(De Moonlight solar lamp is speciaal 
ontworpen voor mensen op het platteland en 



 6 

heeft o.a. de “feel the planet earh” Cifial 

design award gewonnen) 

Verwachtte termijn van uitvoering: Implementatie: Start eind 2012 met een 
doorlooptijd van ongeveer 18-24 maanden. 
Hierna continue proces. Zie hiervoor onze 
meerjarenbegroting. 

Benodigde middelen: Om het project volledig te kunnen uitvoeren 
hebben we de ASN Bank Wereldprijs 2012 
nodig. 
Met dit bedrag kunnen we o.a. het volgende 
financieren: 

 Moonlights 500 stuks  

 educatief lesprogramma  

 reparatiepunten 

 reserve onderdelen/batterijen etc. 

 reparatiegereedschap 

 “Moonlight” pennen 1.000 stuks 

 opleiding tot reparatie Moonlight lamp 

 fieldworkers/fieldmotivators.  

 gebruikershandleiding met plaatjes 

 tablet en usb stick 

 instructievideo 

 -…… 

Begroting (korte samenvatting – begroting 
als bijlage toevoegen):  

Totaal benodigd tot 2015 €15.459.  
Hiermee kunnen wij ons project uitvoeren . 
Wij verwachten dat dit project zichzelf 
grotendeels kan terugverdienen doordat de 
Moonlight solar lamp niet gratis verstrekt 
wordt, maar er een huurkoop constructie aan 
vast zit. Daarnaast kunnen Nederlanders 
een Moonlight lamp sponsoren of kopen, 
waarbij ook een bedrag als bijdrage naar het 
project gaat. In de begroting hebben we 
rekening gehouden met een totale opbrengst 
tot 2015 van € 7.600. 
 
Het project kan naar ons idee jaren vooruit. 
In de begroting laten we dit tot 2015 zien. 

Verwachtte impact (maximaal 250 woorden)  
 

 

Maatschappelijk: 

 Ervaring en bewustwording dat de 
Moonlight solar lamp een goed 
alternatief is voor het kerosinelampje.  

 Kinderen kunnen hierdoor op een 
veilige manier aan hun toekomst 
werken.  

 Goede leer/studie faciliteiten 
bevordert onafhankelijkheid.  

 Bewustwording en zelfvertrouwen 
vrouwen wordt groter.  

 Toename zelfstandigheid (vrouwen) 

 Milieuvriendelijk 

 Gezonder leefklimaat (minder long- 
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en oogproblemen)  

 Veiliger. (kerosine is zeer 
brandgevaarlijk)  

 Nepal wordt minder afhankelijk van 
India en China. (kerosine komt uit 
India en de zaklantaarns en weggooi 
solarlampjes  uit China) 

 500 gezinnen kunnen al op korte 
termijn profiteren van de 
MOONLIGHT 

 
Financieel: 

 Gebruik MOONLIGHT solar lamp is 
goedkoper dan kerosine.  

 Na afbetaling lamp, besparing van 
600 rps. (nepalese roepies) per jaar. 
(met dit bedrag kan bijvoorbeeld 
groente worden geteeld)  

 Het genereert direct al inkomen voor 
gezinnen en/of vrouwengroepen 
(Moonlight repair centre).  

 Onderzocht kan worden of na 18-24 
maanden een productielijn Moonlight 
lamp in Nepal gestart/opgezet kan 
worden.  

Doelgroep (maximaal 150 woorden): De Nepalese (locale) bevolking waar wij als 
stichting al bijna 15 jaar actief mee 
samenwerken. 
 
Onze stichting heeft als doelstelling in 
nauwe samenwerking met de locale 
bevolking het verbeteren van de 
levensomstandigheden. 
 
Dit doen we voornamelijk via kleinschalige 
projecten, gericht op onderwijs, gezondheid 
en milieu. 

Samenwerkingspartners/concurrenten 
(maximaal 250 woorden) 

 

Samenwerkingspartners: 

 Stichting Nepal Sambandha. 

 Fieldworkers/contactpersonen in 
Nepal. 

 Vrouwengroepen 

 Kamworks, productie 
MOONLIGHT(Cambodja) 

 Kathmandu Universiteit (KU), 
Dulikhel, Nepal 

 Nepal reliance organization 
(Kathmandu) 

 SOS school, afdeling techniek, 
Tibetaans vluchtelingenkamp, 
Pokhara, Nepal.  

 scholen in onze werkgebieden 
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Concurrenten: 

Andere goedkopere wegwerp solar lampjes 
en zaklantaarns met batterijen in Nepal, 
ingevoerd uit China.  

Communicatieplan (maximaal 250 woorden) Door onze werkwijze,  gedragen door en in 
samenwerking met de locale bevolking 
willen we bewustwording en zelfstandigheid 
bevorderen.  
 
Om het project te doen slagen hebben wij 
onze samenwerkingspartners in Nepal. Hier 
hebben wij al meerdere jaren een hele 
goede en betrouwbare relatie mee.  
De firma Kamworks uit Cambodja is nieuw 
voor ons. Wij hebben persoonlijk kennis 
gemaakt met Arjan Luxwouda, een van de 
oprichters van Kamworks in Cambodja en 
daar nog steeds werkzaam. 
 
Communicatie gaat via email, Skype en 
Youtube. 
 
We betrekken KU studenten bij het 
ontwikkelen van de educatieve 
lesprogramma’s over de Moonlight solar 
lamp. Zij gaan een belangrijke rol spelen. 
Deze studenten implementeren samen met 
de fieldworkers en leerkrachten op de 
scholen de Moonlight en het educatieve 
programma 
 
Onze fieldmotivators, contactpersonen en 
vrouwengroepen hebben tot taak om nieuwe 
gezinnen te motiveren om de kerosine lamp 
te vervangen door de Moonlight solar lamp. 
 
Op deze manier kan de Moonlight lamp als 
een duurzame milieuvriendelijke inktvlek zich 
verspreiden over Nepal.  

Marketingplan (maximaal 250 woorden)  We maken gebruik van onze website, 
nieuwsbrief, facebook, (regionale) kranten, 
social media,  voorlichtingsbijeenkomsten en 
winkels (o.a. wereldwinkel). 
 
Marketing: 

 we roepen mensen op 
(crowdfunding) een Moonlight voor 
gebruik in Nepal te sponsoren. (20 
Euro per lamp)  

 we roepen sponsors op een 
Moonlight voor eigen gebruik aan te 
schaffen. (30 Euro, 10 Euro is 
bestemd als bijdrage voor een lamp 
in Nepal) 

 op voorlichtingsbijeenkomsten 
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promoten wij de lamp 

 in winkels bieden we de Moonlight 
solar lamp te koop aan. (€ 30,00)  

Wat ga je met 10.000 euro doen (250 
woorden) 

Zoveel mogelijk ongezonde, gevaarlijke 
milieubelastende kerosine lampjes in Nepal 
vervangen door de duurzame veilige 
Moonlight solar lamp. 
Zie hiervoor ook onze meerjarenbegroting 
(bijgevoegd) 

 We willen 500 Moonlights 
aanschaffen 

 Reserveonderdelen voor Moonlight. 

 Educatieve lesprogramma’s 
ontwikkelen.    

 Op minstens 5 plaatsen in Nepal een 
Moonlight repair centre opzetten. 

Overige informatie (invullen wat je nog zou 
willen toevoegen)  

We willen een inktvlekwerking krijgen met na 
implementatie van een paar jaar als 
eindresultaat een eigen productielijn 
opzetten van de MOONLIGHT solar lamp in 
Nepal. Hierdoor wordt Nepal’s economie 
minder afhankelijk van het toerisme, India en 
China. 
 
Bewustwording en kennismaken van  (KU) 
studenten met deze duurzame solar 
oplossing is zeer van belang voor de 
toekomst van Nepal.   
 
In 2010/2011 hebben we met behulp van 
onze fieldworker in Nepal in “onze” dorpen 
een project verbeterde rookafvoer 
uitgevoerd. Eén van die dorpen is nu een 
voorbeeld voor andere dorpen, omdat bijna 
ieder huis een verbeterd rookkanaal heeft. 
 
Vanaf maart 2013 werkt bestuurslid Annette 
Reiling aan de Kathmandu University (KU). 
We verwachten dat dit faciliterend zal zijn 
aan de implementatie  van het educatieve 
programma en de introductie van de solar 
Moonlight  in Nepal (Kathmandu University 
service learning centre). 

 


