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1- Nepal bezoekt Europa 

Met veel hulp en het consulaat van 
Tsjechië is het onverwacht gelukt om 
Ramesh en Serala van het duurzame 
weeshuis in Phutung 9 dagen naar 
Europa te krijgen. Beiden hebben in 
1,5 week vele sponsors en 
belangstellenden van het weeshuis 
opgezocht en de cultuur van Europa 
bekeken. Ze zijn ook 3 dagen in 
Nederland geweest (zie foto) waar we 
een vrolijke en dierbare tijd met ze 
hadden.  

 

2-Balans 2013  

We zijn heel blij dat we maar liefst 
6655 euro hebben ontvangen aan 
giften en sponsoring. Een fantastisch 
bedrag. Over de uitgaven aan 
projecten hebben we eerder bericht 
maar ik wil er nog 1 project uitlichten. 
Mede dankzij jullie steun en 
HandswthHands Germany heeft het 
Annapurna weeshuis het land kunnen 
kopen wat zo nodig was. De dreiging 
was dat ze van hun huidige plek weg 
moesten vanwege nieuwe 
overheidsregels. Ondanks dat we 
natuurlijk nog nieuwe fondsen moeten 
verzamelen voor het bouwen van een 
nieuwe weeshuis zijn we erg 
opgelucht dat we nu wel het land 
hebben kunnen kopen waar hun 
toekomst ligt.   

 

 

 

 

 

 

Inkomsten 2013 

Particuliere giften:   3655,00  

Johannes Stichting   3000,00  

 

Totaal:              6655,00 euro 

 

Uitgaven 2013 

Schoolgeld (Bimala, Sunita en 
Sahara):                                1122,50 

Annapurna children home 

  1 Buffel:                             900,00 

  2 Verbouwing huis en keuken:          

                                           1025,00 

  3 Aankoop nieuw land:      2042,50 

Bhaktapur children home 

   1Zeven geiten:                   732,50 

Bhaktapur cancer hospital 

   1 Borstkanker voorlichting:  507,50 

   2 Baarmoederhalskanker 
voorlichting:                         1222,50 

Bankkosten Triodos:               98,70 

Totaal:            7654,20 euro 

 

Zoals jullie kunnen lezen hebben we 
in 2013 bijna 1000 euro méér 
uitgegeven dan we hebben ontvangen. 
Dat kon omdat we op 1 januari 2013 
iets meer dan 1000 euro op de 
rekening hadden staan. In 2014 
hebben we inmiddels ook 600 euro 
uitgegeven aan het Bhaktapur 
weeshuis (bouw 3de verdieping) en 
250 euro voor Annapurna (matrassen).  
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3-Bhaktapur Self Sustaining 
Children Home 

Kira Kay is in oktober en november 
2013 weer in Nepal geweest en ze 
schrijft het volgende goede nieuws 
over het Bhaktapur weeshuis: 

It seems as if another evolution has 
occurred here at Sipadol, leaving an 
overall feeling of maturity, harmony 
and depth. We now have two new live 
in mothers to be a support for 
Jamnua. Parvati came from Pokhara 
and Moiya from the village of Rupak’s 
mother. Plus we have Devi who comes 
by during the day each day to help 
with the daily tasks. With twenty 
children, plus the farm, they have 
plenty of work to keep them occupied! 
We have asked that the mothers all 
give a long-term commitment so we 
are not changing all the time and we 
can co-create a place of stability and 
security for the children. 

Our organic farm has been continuing 
to develop (zie foto). The vegetable 
production was not as good as we 
hoped the last months due to an 
excessively wet monsoon period, 
however as the season has now 
changed we hope to have a better 
next season. 

 

Additionally, we now have two cows, 
which with our buffalo, give good 
compost to replenish our soil. The 
cows are providing 17+ liters of milk 
each day, enough for all out children 
to have milk twice a day, plus selling 

some, giving small cash income for 
day-to-day needs. Our local chickens 
are sturdy and healthy providing eggs 
every day plus additional eggs for 
selling, and the male ones are being 
used for eating for the children who 
like meat  (some of our children 
choose to be vegetarian and we allow 
their own choice.) We have 
downscaled the goat farm idea as it 
was too complicated in the end being 
too far, and have brought the goats 
closer to home, and have made some 
profit on selling our male goats in the 
festival season. 

Om verder nog meer inzicht te krijgen 
in de inkomsten en uitgaven van het 
Bhaktapur weeshuis heeft Kira samen 
met Riya een overzicht gemaakt. 
Iedere maand hebben ze zo'n 1400 
euro aan kosten voor de 20 kinderen, 
3 huismoeders, schoolgeld, 
dierenvoer en huur van het land. Op 
dit moment hebben ze zo'n 900 euro 
aan inkomsten per maand. Dit geld 
komt voort uit sponsorgeld en uit de 
verkoop van groenten, eieren, melk, af 
en toe een geit. Dat betekent dat er 
momenteel dus een maandelijks gat is 
van zo'n 500 euro welke we natuurlijk 
snel proberen te overbruggen. Omdat 
ze hun eigen groenten verbouwen en 
dieren houden voor melk en eieren 
hoeven ze wel minder eten te kopen. 
Als we dit principe van duurzaamheid 
niet hadden dan hadden we een gat 
van 860 euro. Iedere maand besparen 
ze dus 360 euro aan eten en 
verdienen ook nog zo'n 220 euro per 
maand door de verkoop aan de 
markt.Toen we zijn gestart met dit 
duurzame weeshuis was het verschil 
tussen inkomsten en uitgaven veel 
groter. We zijn dan ook trots dat we 
he gat steeds kleiner aan het maken 
zijn. Maar uw hulp is op dit moment 
nog hard nodig. 

Doet u ook in 2014 weer mee? 

 

4- Microkrediet projecten 

Net als in eerdere jaren zullen  we ook 
in 2014 weer de 
microkredietprojecten steunen zodat 
kansarme vrouwen weer een 
mogelijkheid krijgen om zich aan 
extreme armoede te ontworstelen. Dat 
doen ze o.a. door met een lening te 
leren naaien en zo kleding te kunnen 
verkopen (zie foto).  

 

5- ANBI status en website 

Zoals jullie hebben vernomen heeft 
het huidige kabinet fors bezuinigd op 
ontwikkelingshulp. Ook stellen ze 
strengere eisen aan stichtingen die 
een ANBI-status hebben. Om aan deze 
eisen tegemoet te komen hebben we 
ondermeer onze statuten vanaf  2014 
online en zijn we bezig met een 
vertaling van de website. 

We willen jullie allen een gezond, 
creatief en vooral duurzaam 2014 
wensen, Dank voor al jullie hulp!  

Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 


