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ANBI-Status 

 

Beste allemaal, 

Hier is de tweede nieuwsbrief van 
2013 in alweer de 5de jaargang. We 
sturen jullie enkele updates over de 
projecten en over bijzondere sponsor-
akties van het afgelopen voorjaar. 
Verder heeft administratieburo 
Autocom weer kosteloos het financiële 
jaarverslag 2012 opgesteld van onze 
stichting welke op te vragen is bij het 
bestuur. 

 

 

 

 

 

1- Bhaktapur Cancer Hospital 

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie 
gelezen hoe onze stichting heeft 
meegeholpen bij het opzetten en 
mogelijk maken van een borstkanker 
voorlichtingsprogramma. Dit 
programma was erg succesvol en 
uitvoerders waren blij om zoveel 
belangstelling uit de regio te krijgen.  

 

Waar er aanvankelijk nog de nodige 
schroom en schaamte was om dit 
onderwerp te bespreken bleken de 
vrouwen erg blij met de goede 
informatie. De verpleegkundigen en 
artsen moesten wel creatief zijn en het 
vertrouwen winnen om de vrouwen te 
laten oefenen hoe ze zichzelf kunnen 
controleren, maar het is ze gelukt! In 
wijkcentra, tentenkampen en schuren 
hebben ze meer dan 50 
informatiebijeenkomsten gehouden. 
Voor velen was het de eerste 
voorlichting over kanker en 
borstkanker en dat trok meer 
deelnemers dat we hadden verwacht. 
Bij vele bijeenkomsten waren zelfs 
meer dan 60 vrouwen aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

De voorlichtingsbijeenkomsten 
leverde ook nieuwe hulpvragen op. Nu 
de vrouwen vrijer durfden te spreken 
bleek er ook veel behoefte om meer 
voorlichting en onderzoek te doen 
naar baarmoederhalskanker. Het 
voorlichtingsteam en artsen hebben 
deze vraag inmiddels opgepakt en 
ook dit initiatief willen we 
ondersteunen vanuit onze stichting.  

 

2-Duurzame weeshuizen  

In juli heeft het Bhaktapur Self 
Sustaining Children Home enkele 
verbouwingen kunnen realiseren. De 
cementen vloer voor het speelveldje is 
bijna klaar, er is een goede eettafel 
gekomen en de eetzaal is 
gerenoveerd. Verder schrijft locatie-
manager Riya dat de kinderen nu ook 
iedere ochtend muziekles krijgen en 
dat hun gevoel voor ritme toeneemt! 

Langzaam komt er iets meer aandacht 
voor duurzaamheid in Nepal. In het 
voorjaar is Sarada, onze bevlogen 
locatie manager van het Annapurna 
Self Sustaining Children Home zelfs 
op de Ghurkhali Radio geweest om te 
praten over de duurzame weeshuizen 
van Hands with Hands.    
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Met de kinderen van het Annapurna 
weeshuis gaat het erg goed en het is, 
zoals jullie bij onderstaande foto zien, 
zichtbaar hoeveel familie- en 
vriendschapsbanden deze 
weeskinderen aan het opbouwen zijn 
met elkaar. Er is veel zorgzaamheid 
naar elkaar en veel onderling plezier. 

 

De nieuwe groentetuinen van het 
Annapurna weeshuis ontwikkelen zich 
ook erg goed. De renovatie van het 
huis bij de tuinen is nu voltooit. 
Hierdoor kan één van de moeders hier 
full-time wonen om aan de tuinbouw 
te werken. De gemeenteambtenaar 
van landbouw was onder de indruk 
van onze voortgang en heeft ons maar 
liefst 300 bomen geschonken!  Deze 
kunnen we in de monsoon-tijd 
planten. 

We zijn ook druk bezig om voor het 
einde van het jaar nieuwe grond aan 
te kopen voor het Annapurna 
weeshuis. De huidige locatie van het 
weeshuis  voldoet niet meer aan de 
nieuwste eisen van de Nepalese 
overheid. Om te voorkomen dat we 
onverwacht snel gesloten worden 
zullen we al onze energie moeten 
steken in het vinden van fondsen voor 
de nieuwe locatie. Hiervoor is nog 
zo’n 8000 euro nodig en hier hebben 
we nog maar enkele maanden voor.   

Heeft u een goed idee laat het ons 
weten want uw steun is hard nodig! 

 

 

3-Microkrediet projecten 

In juli kregen we een enthousiaste 
email van Shila en Ram, beiden 
managen de microkredietprojecten in 
Chitwan op twee locatie met meer dan 
400 leden. We waarderen hun enorme 
inzet en zijn blij met hun 
betrokkenheid bij onze projecten. 
Shila heeft ook extra juridische 
training van ons gekregen om de 
leden beter te kunnen begeleiden 
onder de Nepalese wet. Hieronder een 
stukje van de email van Shila: 

This year there is no any subsidy and 
we are proud to inform you that there 
will be more than 1 lakhs [1000 euro] 
profit. It will be finalized when the 
auditors sign with green pen. All the 
board members are working so 
actively now. There is less 
administration expenses. Many funds 
which was bad debt is also being 
recovery. Me with board members 
organized the door to door 
programme to the members home 
who are defulder. It shows so positive 
response and many members are 
paying the loan….. I took the training 
and learn many things, so that I could 
show them the way legally. So i am 
also happy to share this things to 
them and got success in this event.  

 

 

Ram en Coen in Chitwan januari 2013 

 

 

 

 

4- Particuliere sponsor acties 

In het voorjaar 2013 zijn er enkele 
bijzondere sponsor acties geweest. Zo 
heeft Tini Velzeboer haar pre-
pensioen gekoppeld aan een actie 
voor onze stichting. Tini werkte als 
medisch maatschappelijk werkster in 
het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn bij 
ondermeer gynaecologie. Haar actie 
leverde behalve enthousiaste reacties 
ook 500 euro op! 

Fred Völker werd in mei 70 jaar en hij 
wilde dit niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Voor zijn verjaardag wilde hij 
geen cadeaus maar vroeg hij de 
aanwezigen een donatie te doen aan 
de projecten in Nepal van zijn zoon 
Coen. Deze verjaardag bracht maar 
liefst 1000 euro op. Informele acties 
zoals die van Tini en Fred zijn een 
mooie ondersteuning van onze 
projecten en een hart onder de riem. 

   

5-Donatie 

Ook willen we de Johannes Stichting in 
Ridderkerk bedanken voor het 
schenken van 3000 euro. Ons bestuur 
had een aanvraag ingediend welke is 
goedgekeurd en is toegewezen aan 
het borstkankerproject in Bhaktapur, 
aan een buffel voor het Annapurna 
weeshuis en voor de bijdragen aan de 
aanschaf van nieuwe grond waarover 
we eerder schreven. Wij zijn de 
stichting erkentelijk voor deze mooie 
bijdrage. 

 

We willen met zulke mooie 
voorjaarsacties dan ook iedereen 
bedanken die heeft bijgedragen met 
hun tijd, geld of creatieve ideeën om 
onze duurzame projecten voort te 
kunnen zetten.  

Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 


