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1- Inkomsten 2011  

Donaties 2008: 8.417 euro  

Donaties 2009: 7.144 euro 

Donaties 2010: 8. 666 euro 

Donaties 2011: 3.280 euro 

Voor 2011 zijn we heel blij met de 
opgehaalde 3.280 euro aan donaties. 
Hiervoor jullie dank. Toch is de 
fondsenwerving wat teruggevallen 
vergeleken met de voorgaande jaren. 
Oorzaken zijn dat bedrijven gezien de 
economische situatie minder lijken uit 
te geven aan goede doelen. Daarnaast 
is er vanuit de regering minder geld 
voor ontwikkelingssamenwerking in 
het algemeen en voor particuliere 
initiatieven (zoals stg HandswithHands 
Holland) in het bijzonder. Ook is onze 
stichting het afgelopen jaar iets 
minder actief geweest met betrekking 
tot fondsenwerving aangezien we voor 
de microkredieten onze 
samenwerkingsprojecten met nieuwe 
financiële instituten binnen Nepal 
wilden afwachten. Schaalvergroting 
voor microkrediet die gereguleerd 
wordt door de binnenlandse markt 
van Nepal is één van onze wensen 
maar dit heeft tijd nodig om van de 
grond te komen. Als dat gebeurt wil 
de Triodos Bank ook weer met ons 
meedenken. Voor 2012 hopen we 
onze activiteiten voor fondsenwerving 
weer te verbeteren. 

 

2-Uitgaven 2011  

Onze stichting is voortgekomen uit 
“HandswithHands Oostenrijk” en over 
enkele weken zal “HandswithHands 
Duitsland” definitief opgericht zijn . In 
2011 heeft stg Hand with Hands 
Holland zich vooral gericht op onze  

 

 

 

 

 

microkrediet projecten in zuid Nepal 
(Chitwan) ter bestrijding van extreme 
armoede. Samen met stg Hands with 
Hands Oostenrijk hebben we een 
project gefinancierd van 5.250 euro. 
Hiermee werd o.a. een veearts verder 
opgeleid (300 euro) en kreeg hij een 
lening voor de aanschaf van 
beroepsspullen zoals een 
castratiemachine (600 euro). 
Voorheen castreerden de bevolking 
hun dieren op primitieve wijze en 
kregen veel dieren infecties of 
overleden zelfs.  

Uitgaven 2011HwH Holland 

Microkrediet: 2.000 euro 

Schoolgeld: 800 euro 

Kleding & verf: 475 euro   

Zonnepaneel (jan 2012): 1.000 euro 

Ook werden de lokale bestuursleden 
en een manager van onze tweede 
saving & loans cooperatie getraind in 
de principes van de cooperatie en 
microkrediet (450 euro). Daarnaast 
werd er ook een waterput gegraven 
(500 euro) en was er een lening voor 
een naaiproject van lokale vrouwen 
(650 euro). Verder doneerde onze 
stichting voor de duurzame 
weeshuizen geld voor een 
zonnepaneel met watertank van 400 
liter (zie foto), schoolgeld en kleding.  
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3- HandswithHands Duitsland 

Na HandswithHands Oostenrijk en 
HandswithHands Holland is 
HandswithHands Duitsland onze 
derde stichting. Het opzetten van een 
stichting in Duitsland met 
belastingnummer is niet eenvoudig 
geweest aangezien een gift aan een 
geregistreerd goed doel veel 
belastingvoordeel geeft. Na méér dan 
2 jaar is het nu dan zover. Om dat te 
vieren zullen we op 28 april een 
benefietavond organiseren in Berlijn. 
Coen Völker is van alle 3 stichtingen 
de vrijwilligerscoordinator  (zie ook 
www.handswithhands.nl) en zal daar 
ook een lezing houding. Dus mochten 
jullie rond die dag in Berlijn zijn schuif 
dan van harte aan! Het zal een avond 
worden met muziek, uitleg over onze 
projecten in Nepal en een speciale 
gast uit Nepal. 

 

4- update microkrediet       

In het afgelopen jaar hebben vele 
vrouwen in Chitwan via onze 
cooperatie kleine leningen gekregen 
voor het opzetten van een 
onderneming. Inmiddels telt de 
cooperatie méér dan 350 leden (95% 
vrouwen) en bestaat het gehele 
bestuur uit vrouwen. Ook is de 
cooperatie zelfstandiger in het 
oplossen van problemen. Het gaat zo 
goed dat de vrouwen inmiddels ook 
grotere leningen aandurven. 
Aanvankelijk was het voor velen een 
hele verantwoordelijkheid en 
belemmering om 50 euro als lening 
aan te nemen, aangezien ze bang 
waren het niet terug te kunnen 
betalen. Maar momenteel zijn er vele 
vrouwen die graag leningen van 200 
euro of meer aandurven! Een goed 
teken van groeiend ondernemerschap.  

Ook is er vanuit de lokale behoefte 
een tweede cooperatie opgericht:  

Jutpani, Shree Om Nava Udya 
saving and credit cooperative 

Deze cooperatie telt inmiddels zo’n 
30 vrouwen die kleine leningen 
afnemen. Wat opvalt aan deze groep 
(die zo’n 40 kilometer van de eerste 
cooperatie afliggen) dat ze bij 
aanvang al vrij ondernemend zijn en 
met goede initiatieven komen. Zo 
wordt er seizoensgebonden al gebruik 
gemaakt van “fish-farming”. Door 
vissen te kweken en te verkopen 
komen velen aan een  inkomen. 
Omdat er echter niet voldoende water 
was konden ze dit maar 4 maanden 
per jaar doen. Met geld van onze 
stichting is nu ook een waterput 
gegraven en kunnen de vrouwen nu 
12 maanden in het jaar vissen kweken 
en voorziet dit hen in een veel 
stabieler inkomen. 

(foto: 2 microkrediet vrouwen links 
met manager Sila rechts) 

 

5-update weeshuizen 

Vanaf de start heeft stichting Hands 
with Hands duurzaamheid willen 
stimuleren in de weeshuizen. Vandaar 
dat ons motto is “give the net, not the 
fish”. Kleinschalige veelteelt en 
landbouw bieden de weeshuizen 
financiële continuïteit en zekerheid. 
Zo zal het Annapurna Self Sustaining 
Children Home ook haar 
kippenproject gaan uitbreiden. 
Momenteel hebben ze zo’n 50 kippen 
voor de eieren maar de manager 
Sarada wil dit ook fors uitbreiden. In 
het afgelopen jaar is er ook wat grond 
gekocht voor kleinschalige landbouw. 
Ook dit willen we de komende jaren 
uitbreiden. Zo is er nog zo’n 9.000 
euro nodig voor de aankoop zodat ze 
aan de lokale markt hun produkten 
beter kunnen afzetten. Er wordt 
ondermeer seizoensgebonden  
bloemkool, broccoli, wortels, knoflook 

en mais verbouwd. Op deze manier 
worden de weeshuizen minder 
afhankelijk van buitenlandse 
sponsoren. Recent heeft bij een groot 
nabijgelegen weeshuis de 
buitenlandse sponsor zich ook 
teruggetrokken. De manager daar is 
zich nu in ijl tempo bij ons weeshuis 
aan het informeren en onderwijzen 
over de principes van duurzaamheid 
en zelfvoorziening.  

 

Sinds 2011 kunt u ons terugvinden op 

facebook. Via “hands with hands” 
kunt op de hoogte blijven van onze 
internationale stichting waaronder de 
Nederlandse stichting 
“HandswithHands Holland” valt. Ook is 
er voor het duurzame weeshuis in 
Pokhara een facebook-account onder 

de naam “friends of annapurna self 
sustaining children home”.  

7-Donateurs 2011 

Naast alle hulp van particuliere 
donateurs willen we voor 
2011opnieuw de dansgroep “Dans je 
Vrij , Speel je Vrij” (zie foto) bedanken 
voor hun jaarlijkse steun. Al 4 jaar op 
rij doneren deze enthousiaste dansers 
en muziekanten aan Nepal. Op 19 
februari 2012 zal loonbedrijf Pelle in 
twente een sponsoraktie houden voor 
Nepal, waarvoor al onze enorme dank! 

Dans je vrij, 

speel je vrij 

 

Helpt u in 2012 ook weer mee?  

We kunnen uw hulp goed gebruiken.  

Namens het bestuur, Coen Völker 

http://www.handswithhands.nl/
https://www.facebook.com/handswithhands
https://www.facebook.com/annapurnahome
https://www.facebook.com/annapurnahome

