
YouTube video van het nieuwe Bhaktapur Self-Sustaining Children Home:  http://www.youtube.com/watch?v=O4DPOH_kJ8Q 

 

 

 

 

 

. 

Hands with Hands Holland 

Inhoud: 

1-Update weeshuizen 

2-Sponsorprojecten 
2011/2012 

3-Shree Udaya Savings & 
Credit Co-operative 

4-Sponsorschap microkrediet 

Contactgegevens HwHH: 
www.handswithhands.nl 
coen@handswithhands.net  
tel: 06-28501898 
 
Rekeningnr stichting: 390210528 
Triodos Bank, ten name van                 
stg ”Hands with Hands Holland”, 
Nijmegen / Zeist 

Bestuur / redactie: 
Coen Völker (Voorzitter) 
Bart Loman (Secretaris) 
 

 

 

 

 

 

 
Beste allen, in de vorige nieuwsbrief 
hebben we jullie op de hoogte gesteld 
van de laatste reis van Coen naar 
Nepal. Momenteel is Kira Kay weer in 
Nepal tot eind april en we hebben een 
aantal goede berichten te melden: 

1-Update Weeshuizen 

Zo is in maart 2011 ons duurzame 

weeshuis in Bhaktapur verhuist 

naar de nieuwe locatie! Riya, de 
kinderen en de huismoeders zijn erg 
blij met nieuwe woning. Riya heeft het 
huis zelf ontworpen en we zijn enorm 
trots op haar. Er is meer ruimte voor 
het verbouwen van groenten, maïs, 
aardappelen en voor het houden van 
vee. Er is ook veel meer ruimte voor 
de kinderen, de slaapkamers zijn 
groter, er is een goede keuken en er is 
een mooie studeerkamer gekomen. 
Doordat ze nu groter wonen kan Riya 
haar wens om méér kinderen op te 
nemen ook in vervulling laten gaan. 
We hanteren per weeshuis een 
maximum van zo’n 20-24 kinderen 
zodat er ook nog ruimte is voor goede 
hechtingsrelaties met de opvoeders en 
de anderen kinderen. In Nepal zijn 
ook veel weeshuizen met méér dan 
100 kinderen maar wij willen zelf 
graag streven naar een gemeenschap 
of familie-eenheid waarin iedereen 
zich gezien en geliefd kan voelen.   

We willen alle ondersteuners van het 
Bhaktapur Self-Sustaining Children 
Home bedanken voor alle hulp om de 
verhuizing te realiseren. Naast alle 
particuliere steun danken we ook de 
Marthe van Rijswijck Foundation voor 
hun hulp bij de bouw van de eerste 
verdieping. Het was geen eenvoudige 
klus maar het is gelukt met jullie hulp!  

 

 

 

 

 

Naast alle goede berichten uit 
Bhaktapur hebben we ook goed 
nieuws uit het duurzame 

Annapurna weeshuis. Een Duitse 

sponsor heeft een deeltje van haar 
erfenis aan dit weeshuis willen 
schenken. Hierdoor is het voor onze 
bevlogen manager Sarada mogelijk 
om een stuk land aan te kopen 
waarop we het verbouwen van 
groenten kunnen uitbreiden. Bij het 
huidige weeshuis groeiden we uit 
onze voegen en was er weinig ruimte 
voor extra inkomensgenererende 
projecten. Met een nieuw stuk land 
zetten we een grote stap naar een  
duurzame toekomst voor Sarada, de 
kinderen en huismoeders.   

foto weeskind Bhaktapur 

 

2-Sponsorprojecten 2011/2012 

Onze stichting zal ook in 2011/2012 
de duurzame weeshuizen 
ondersteunen. Zo is Sarada op zoek 
naar het aankopen van land om een 
nieuw (wees)huis te bouwen waarin er 
ook ruimte is voor een 
verzorgingshuis voor oudere 
Nepalezen. Wij kiezen er nu echter 
ook voor om de komende jaren de 
focus op de ontwikkeling van onze 
microkrediet-projecten te vergroten. 
Dit betekent dat onze activiteiten voor  
sponsorprojecten zich voornamelijk 
zullen richten op de microkredieten in 
Chitwan.  
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3- Shree Udaya Saving & Credit 

Co-operative 

Shree Udaya Saving & Credit is een 
co-operatie voor microkrediet die is 
voortgekomen uit een samenwerking 
tussen Kira Kay, Dipendra K.C., de 
locale gemeenschap en Nepalezen uit 
de financiële sector. Deze co-operatie 
heeft nu zo’n 300 leden in Chitwan 

waarvan niet iedereen een actieve 
lening heeft. De lening-portofolio is in 
2010 nu zo’n 18.000 euro waarvan 

3.000 euro bestaat uit spaargelden 
van onze leden. Het is zeer 
verheugelijk dat de leden zoveel 
vertrouwen in de co-operatie krijgen 
dat ze er ook hun spaargelden willen 
onderbrengen. In maart was de audit 
en op 11 april de Annual General 
Meeting waarin het bestuur de 
jaarcijfers aan de leden presenteert en 
toekomstig beleid wordt voorgelegd.  
Er worden dan nieuwe bestuursleden 
gekozen en leden kunnen gekozen 
worden voor het leningscomité. 
Doordat alle ontvangers van 
microkredieten ook leden zijn hebben 
ze direct invloed op beleid en hebben 
ze zeggenschap op wie welke 
leningen krijgt. Hierdoor werken we 
aan een duurzame stabiele bank . Dit 
jaar heeft de co-operatie winst 
kunnen maken en als we deze 
stijgende lijn 2-3 jaar volhouden 
kunnen we daarna van de Nepalese 
Centrale Bank zelf microkrediet-
leningen krijgen.  

Momenteel kunnen de leden maximaal 
een lening van 200 euro krijgen. Dit 
heeft 2 redenen. Ten eerste voorkomt 
dit dat iemand meer geld leent dan 
die kan terugbetalen. Ten tweede 
zorgt dit ervoor dat er meerdere leden 
leningen kunnen krijgen. Er is echter 
momenteel een discussie gaande in de 
co-operatie waarin wordt besproken 

of er incidenteel uitzonderingen 
kunnen worden gemaakt aan leden die 
buitengewoon goed ondernemerschap 
tonen. Deze succesvolle vrouwen 
zouden in de toekomst met 
goedkeuring van de andere leden 
hogere leningen kunnen krijgen.  

In december heeft Coen 2 vrouwen 
ontmoet die zo succesvol zijn dat ze 
inmiddels ook anderen in dienst 
hebben en zo arbeidsgelegenheid 
scheppen waar de gemeenschap van 
profiteert. Eén van deze succesvolle 
vrouwen is Fulmaya Kumal (zie foto). 
Zij is een 31-jarige vrouw met 3 
kinderen en leent nu al 6-7 jaar geld 
bij ons.  

 

Zij werkte vroeger incidenteel in een 
betonfabriek maar heeft nu een eigen 
bedrijfje met cement-ringen en 
cement-stenen. De ringen en stenen 
worden door de locale gemeenschap 
gekocht voor constructieprojecten. 
Fulmaya heeft inmiddels ook een 
eigen huisje kunnen bouwen voor 
haar en haar gezin. Door de 
microkredieten heeft ze haar inkomen 
kunnen verdubbelen.    

3- Sponsorschap Microkrediet 

Er zijn verschillende manieren waarop 
u deze microkredieten kunt 
ondersteunen. Ten eerste kunt u geld 
doneren welk zal worden gebruikt 
voor de aankoop van land, de bouw 
van een eigen gebouw en voor 
vaardigheidstraining. Nu huren we een 
gebouw (zie foto hiernaast) en is er 
altijd onzekerheid hoe lang we mogen 
huren. Ook hebben we op deze plek 
geen uitbreidingsmogelijkheden. Met 
de bouw van een nieuw gebouw willen 

we graag kantoorruimte voor de 
primaire microkrediet-activiteiten 
zoals het uitgeven en innen van 
leningen. Daarnaast hebben de leden 
aangegeven dat ze graag een ruimte 
willen die ze kunnen gebruiken als 
winkel. In deze winkel kunnen de 
leden dan hun eigen producten 
verkopen. Als laatste bestaat ook de 
wens voor een grotere ruimte die we 
willen gebruiken voor 
trainingsdoeleinden. De vrouwen zijn 
georganiseerd in groepen van 5 die 
vallen onder 1 groep van 25 leden. 
Deze 25 leden krijgen gezamenlijke 
vaardigheidstraining (leren weven, 
kaarsen maken, omgaan met geld ect) 
maar kunnen ook deelnemen aan 
cursussen analfabetisme. Voor deze 
laatste cursussen kunnen ook niet-
leden deelnemen zodat de gehele 
gemeenschap kan leren lezen en 
schrijven. Voor de aankoop van land 
en de bouwmaterialen  zal naar 
schatting 13.000 – 15.000 euro nodig 
zijn. De gemeenschap zelf zal de 
arbeidskosten leveren voor de bouw. 
Ten tweede kunt ook helpen door geld 
uit te lenen aan onze co-operatie. Zo 
kunt u bijvoorbeeld tegen een 
percentage van 5-7% geld uitlenen 
welke u weer terugkrijgt na een 
afgesproken tijdsperiode zoals 2-3 
jaar. U krijgt u geld dus met rente 
weer terug en in de tussentijd hebben 
we uw geld kunnen uitlenen aan 
kansarme ondernemende vrouwen (zie 
foto).  Indien u hiervoor belangstelling 
heeft neem dan contact op met Coen. 

 

Doet u ook dit jaar mee? 

Met optimistische groeten, 

Coen Völker 


