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Start zusterstichting 

Op 25 februari 2009 is er bij de 
notaris een nieuwe stichting 
opgericht: Hands with Hands Holland!  

 

Coen Völker is sinds 2006 als 
vrijwilliger betrokken bij de INGO 
“Hands with Hands” welke projecten 

uitvoert voor Nepal. Nu de projecten 
en Nederlandse fondsenwerving stevig 
bleek te groeien ontstond er de 
wenselijkheid voor een beter juridisch 
kader. Om deze reden is nu een 
Nederlandse zusterstichting 
opgericht. Bart Loman is bereid 
gevonden om als secretaris  in het 
bestuur van HwHH plaats te nemen. 
Bart is docent ontwikkelingsstudies 
aan het CIDIN, een 
onderzoeksinstituut voor 
ontwikkelingssamenwerking aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen.  

 

[foto Coen en Bart] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2008 

2008 was een zeer succesvol jaar voor 
fondsenwerving. Begin februari startte 
een Nederlandse actie voor de 
ondersteuning van de duurzame 
ontwikkeling bij drie weeshuizen. De 
actie bleek een onverwacht en groot 
succes. Er werd maar liefst 8417 euro 
gedoneerd voor Nepal!. Een enorm 
bedrag waar veel goeds mee gedaan 
is. Het financieel jaarrapport 2008 is 
kosteloos opgesteld door 
Administratiebureau Autocom en is 
opvraagbaar bij het bestuur.  

Uitgaven 2008: 

Weeshuis Nandumaya: 2000 euro voor 
start kippenproject 

Weeshuis Annapurna: 3250 euro voor 
naaiatelier en zonnepanelen 

Weeshuis Bhaktapur 2700 euro voor 
aanleg groentetuin en zonnepanelen  

 

Bloemschikken voor Nepal 

Kerst 2008 vond er een spontane actie 
plaats in een dorpje in Twente. In 
Bentelo organiseerde Truus Keizer een 
4- tal avonden bloemschikken voor 
Nepal. Het werden gezellige 
vrouwenavonden en ook de pot voor 
Nepal kwam goed vol te zitten. Niet 
iedere actie hoeft dus groots opgezet 
te worden om een succes te worden. 
En echt alle handen helpen. 
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Statuten 

HwHH heeft zich de volgende        
twee doelen gesteld: 

Het bevorderen en stimuleren van 
sociaal-economische, duurzame en 
milieuvriendelijke ontwikkeling in 
ontwikkelingslanden zoals Nepal. 
Hierbij hoort ook een gevoeligheid 
voor de lokale, economische  en 
culturele gebruiken van de 
gemeenschap waarmee we 
samenwerken.  
 
Het ondersteunen, aanmoedigen en 
scholen van individuen en 
organisaties, die op hun beurt  
projecten initiëren en uitvoeren, om 
anderen te helpen. We moedigen 
hierin mensen aan om hun eigen 
manier te vinden waarop ze kunnen 
bijdragen aan de zorg en hulp voor 
anderen. Het gaat hierbij niet enkel 
om financiële hulp aangezien hulp 
ook kan plaatsvinden in de vorm van 
kennisoverdracht, tijdsinvesteringen, 
organisatie, goederen,  inspiratie en 
communicatieve hulp. Stichting 
“Hands with Hands Holland” wil 
mensen ondersteunen en 
aanmoedigen bij het realiseren dat 
ieder mens de capaciteit heeft om van 
waarde te zijn voor anderen. 

 

De volledige statuten zijn in te kijken 
bij de Kamer van Koophandel of op te 
vragen bij het bestuur.  

 

 

 

Scholengemeenschap Maastricht 

Marleen Fischer en Hannie 
Weustenraad zijn betrokken bij 
Scholengemeenschap “Leerlingenzorg 
op Maat”. Marleen heeft in 2007 
samen met een Nijmeegse tandarts  
weeshuis Annapurna bezocht. Zij 
raakte erg onder de indruk van de 
inzet van de Nepalese vrijwilligers en 
heeft vervolgens het idee opgevat om 
dit weeshuis te ondersteunen met een 
kerstactie. Hannie is docent op de 
school, heeft vele mandala’s gemaakt 

en samen met import uit Nepal een 
prachtig kerstpakket samengesteld 
met Marleen. Hun energieke bijdrage 
was inspirerend. 

Hannie en Coen 21 januari 

 

21  januari 2009 heeft Coen op de 
school een presentatie gehouden over 
Nepal en weeshuis Annapurna en 
mocht hij van Hannie de geweldige 
opbrengst van 1500 euro in ontvangst 
nemen!  De leraren waren enthousiast 
en Hannie kreeg veel leuke reacties op 
de kerstactie.  

 

 

 

 

 

 

 

Eieren voor weeshuis Annapurna 

 

 

Reis Nepal 2009  

Van 14 maart tot 21 april zal Coen 
weer in Nepal zijn. Hij zal er de 
verschillende weeshuizen bezoeken 
voor de implementatie en evaluatie 
van de diverse 
duurzaamheidprojecten. Daarnaast zal 
hij zich oriënteren op nieuwe 
projecten om het motto “give the net, 

not the fish” verder te kunnen 
vormgeven en de weeshuizen te 
versterken. 

 

Kinderen weeshuis Annapurna 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

Het bestuur 


