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Eén van onze weeskinderen in Pokhara 

 

 

 

 

 

 

1- Donaties 2015 

Sinds de aardbeving van april 
2015 is er veel geld gegeven en 
dat kunnen we ontzettend goed 
gebruiken. Het fantastische 
bedrag van 21.090,- is ontvangen 

 

Inkomsten  2015 

Giften 2012:    3.655,-  

Giften 2013:    6.655,- 

Giften 2014:    3.128,- 

Giften 2015:    21.090,- euro 

Uitgaven 2015 

Schoolgeld (4 kinderen):        1.400,-              

Annapurna children home: 

  Aardbeving noodkosten       1.000,- 

 Bhaktapur children home: 

   Aardbeving noodkosten      3.000,-                   

Maatschappelijk werkster      1.100,- 

   Aardbeving noodkosten 

 Bankkosten Triodos:               134,-            

Totaal:                          6.634,- euro 

  

We hebben in 2015 relatief weinig 
uitgaven gedaan (t.o.v. de 
inkomsten) omdat de grootste 
uitgaven zouden gaan zitten in de 
wederopbouw van het Bhaktapur 
weeshuis, en deze is pas begin 
2016 gestart . Februari 2016 
wordt 7.000,- euro extra 
overgeschreven voor het herstel.  

 

 

 

 

 

2-Reis april 2016 

In april zal Coen weer de 
projecten bezoeken en er daarna 
verslag van doen. Hij heeft veel 
zin om te gaan maar realiseert 
ook dat Nepal is teruggeworpen 
in zijn ontwikkeling door de 
aardbeving en de (voortdurende) 
handelsblokkade van India. 

3-Na de aardbeving 

Zoals jullie in vorige 
nieuwsbrieven of via FaceBook 
hebben gelezen is onze stichting 
betrokken bij diverse 
wederopbouwprojecten. Veel 
Nepalezen hebben niet het geld 
voor het volledig veilig maken van 
hun huizen. Wij hebben met een 
bouwkundige een team kunnen 
samenstellen die ons weeshuis in 
Bhaktapur zo veilig en 
aardbevingbestendig mogelijk 
moet maken. De verbouwing moet 
rond april 2016 klaar zijn en tot 
die tijd slapen de kinderen nog in 
grote tenten (zie foto). Groot 
respect voor de huismoeders die 
de spirit van de kinderen daar 
hoog houden. 
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4- Documentaire Nepal 

Sommigen van jullie hebben 
wellicht gezien dat Floortje 
Dessing (VARA) een mooie 
reportage heeft gemaakt over een 
weeshuis in Nepal. Ondanks dat 
het niet over onze projecten gaat 
geeft het je wel een goede indruk 
waar je zo in Nepal tegenaan kan 
lopen en heeft het mooie beelden. 

http://www.npo.nl/floortje-
naar-het-einde-van-de-
wereld/27-01-
2016/VARA_101377619 

 

5-Interview NVPO 

Stg Hands with Hands Holland 
ondersteunt in Nepal ook een 
medisch maatschappelijk werkster 
in de oncologie; Bal. De 
Nederlands Vereniging voor 
Psychosociale Oncologie 
publiceerde een interview met 
Coen over de zorg voor 
kankerpatiënten in Nepal. Het 
artikel is op te vragen via 
coenvolker@hotmail.com 

 

 

 

6- Regio Sindupalchok 

In de regio van Sindupalchok (ten 
noord-oosten van Kathmandu) 
heeft de aardbeving erg veel 
schade veroorzaakt en zijn veel 
scholen ingestort. Stg Hands with 
Hands is al jaren betrokken bij de 
scholen in dat gebied 
(Talamarang). In november 2015 
heeft Hands with Hands stichting 
ABARI (duurzame en ecologische 
bouwconstructies) in contact 
gebracht met Neel Shahi (van 

TEAM Nepal) om samen met 

lokale leiders in gesprek te gaan 

over wederopbouw (bv met 

bamboebouw).  

 

Neel (in witte blouse hieronder) is 
al vele jaren een energieke 
voortrekker van scholing in 
Talamarang. Samen met zijn 
steun en doorzettingsvermogen 
hopen we de scholen weer op te 
kunnen bouwen. 

 

 

7- Feest Coen 21 mei 

Coen Völker is nu 10 jaar 
betrokken bij Nepal en wordt in 
mei 40 jaar. Reden voor een 
feestje! Op 21 mei vanaf 15:30 
start het feest in Nijmegen voor 
familie, vrienden, collega's en 
donateurs! Hij zal daar rond 
17:00 een presentatie geven over 
zijn Nepal-reis in april 2016. Na 
het eten en live-muziek is er nog 
een dansfeest dus geef je op als 
je wilt komen en mee eten via 
coenvolker@hotmail.com . 

Al 10 jaar werkt Coen samen met 
Dipendra in Kathmandu: 

 

Bedankt voor alle hulp in 2015! 
Met al jullie steun, donaties, tijd, 
ideeën en initiatieven zullen we  
in 2016 opnieuw veel kunnen 
betekenen voor de geestkrachtige 
mensen in Nepal. Na mijn reis in 
april horen jullie meer! 

hartelijke groet, Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 
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