
 

 

 

 

 

1-  Werkbezoek 2010/2011  

Op 11 december zal Coen namens 
Hands with Hands Holland weer een 
werkbezoek doen bij de projecten in 
Nepal. Hij zal 3,5 week de locaties 
rondtrekken, oude vrienden 
bezoeken,lopende projecten evalueren 
en nieuwe initiatieven doornemen.  
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2- video 

Het is soms moeilijk voor te stellen 
hoe de leefomstandigheden zijn in 
een ontwikkelingsland als Nepal. 
Kansen, keuzes en mogelijkheden die 
we in West-Europa vanzelfsprekend 
vinden zijn dat daar niet. Om jullie 
een beter beeld te laten krijgen van 
die leefomstandigheden en wat er met 
jullie sponsorgeld gebeurd zal Coen 
ditmaal ook een videocamera 
meenemen. De bedoeling is om kleine 
interviews te doen met betrokkenen 
van zowel de duurzame weeshuizen 
als de microkredietprojecten. Tot nu 
toe hebben jullie foto’s en 
begeleidende teksten gekregen maar 
we denken dat met bewegende 
beelden jullie een nog scherper beeld 
zullen krijgen van wat we precies in 
Nepal doen. De video’s komen op de 
website te staan: 
www.handswithhands.nl 

 

3- GEZOCHT: vertaalster 

Ik krijg nog wel eens van 
belangstellenden te horen dat ze geen 
geld hebben om te steunen maar dat 
ze graag op andere manieren willen 
helpen. Dat kan natuurlijk door mee te 
helpen met acties, door jullie ideeën 
voor ontwikkeling met ons te delen, of 
gewoon door jullie enthousiaste 
support. Onder het kopje “GEZOCHT” 
zullen we de komende periode vaker 
een beroep doen op alternatieve 
steun. Momenteel zijn we op zoek 
naar iemand die de Engelse website 
voor ons kan vertalen naar het 
Nederlands. Mocht je hier ervaring 
mee hebben of je tijd hiervoor 
beschikbaar willen stellen kijk dan 
eens op onze website en neem contact 
op met Coen:  
coen@handswithhands.net 

  

 

 

 

 

 

Foto van onze Spaanse vrijwilligers 
van het Phutung weeshuis sept. 2010: 

 

4- particuliere initiatieven 

Op 9 oktober bij de NCDO/Wilde 
Ganzendag voor de particuliere 
initiatieven werd duidelijk dat 
particulieren en kleine stichtingen die 
een beroep willen doen op 
overheidsondersteuning daar steeds 
minder ruimte voor krijgen. Het 
huidige kabinet kiest ervoor om 
ontwikkelingshulp te verminderen, om 
minder ontwikkelingslanden te 
steunen en om initiatieven van de 
eigen burgers naar 
ontwikkelingslanden niet meer te 
belonen. Voorheen wilde de overheid 
goede sponsoracties van particuliere 
initiatieven wel eens aanvullen maar 
ook dat houdt op. Het kabinet heeft 
hier betwistbare argumenten voor.  

Jullie steun voor onze projecten wordt 
hiermee nog belangrijker nu de steun 
van de overheid dus wegvalt. We 
hopen jullie in 2011 dan ook als 
donateur te mogen behouden. 

  

Namens het bestuur wens ik jullie een 
fijne afronding van het jaar en een 
goed en gezond begin van 2011 

Coen Völker 
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