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1- Nepal acties 2017 

In 2017 zijn er door vrienden van 

onze stichting verschillende acties 

georganiseerd waar we erg blij 

mee waren. We noemen er hier 

enkele. Indien je zelf ook denkt 

aan het opzetten van een actie 

laat het ons weten dan denken we 

met jullie mee. Mooi om jullie zo 

als achterban te mogen hebben 

en ontzettend bedankt voor al 

jullie inspanningen! 

 

Acties 2017: 

Een yogadocente verkocht een deel 

van haar yogaspullen. Ze gaf hiervan 

direct weer 150 euro door aan Nepal. 

Al jaren heeft zij diverse creatieve 

acties voor onze stichting en wij zijn 

duurzaam blij met haar!  

Een dansdocente die al jaren in 

Spanje dansworkshops geeft besloot 

om haar dansers tevoren al te laten 

weten dat 10% van hun inschrijfgeld 

voor onze projecten in Nepal zou 

zijn. Ze haalde er 260 euro mee op. 

Ze had met haar familie eerder al 

gedoneerd voor de microkrediet 

projecten en daar gaat dit extra'tje 

nu ook naar toe. Een dansje voor 

Nepal dus! 

Op een nazomerse dag in Twente 

werd een vrouw 70 jaar en haar man 

80 jaar. Ze besloten een feest te 

geven en bij de uitnodiging lieten ze 

weten dat ze onze stichting een 

warm hart toedragen. Hun feest 

bracht maar liefst 700 euro op! 

 

 

 

 

 

2- Weeshuizen 

Oprichtster Kira Kay was in 

oktober en november 2017 weer 

in Nepal waarbij ze de duurzame 

weeshuizen in Bhaktapur en 

Pokhara bezocht. In het 

Annapurnahuis in Pokhara wonen 

nu 33 kinderen. We zijn dit jaar 

verhuist naar een nieuwe tijdelijke 

locatie en zoeken nog fondsen 

voor de nieuwbouw. Met onze 

organic farm met rijst, groenten, 

melk van de koe en geiten kunnen 

we meer dan 25% besparen in 

onze kosten en ieder jaar brengt 

onze landbouw weer méér op.    

3-Microkrediet 

Kira bezocht in november 2017 

ook onze microkrediet locaties en 

was onder de indruk van alle 

vorderingen en empowerment. Dit 

project waar we extreem arme 

vrouwen leningen geven bestaat 

inmiddels al 12 jaar! We zagen 

niet alleen vrouwen die opbloeien 

maar zagen gemeenschappen 

profiteren, wegen beter worden 

en waterputten geslagen worden. 

 

(foto: leden van de coöperatie en Kira) 
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4- Gezinshuis voor kinderhuis 

Op 3 november vond er een 

bijzondere actie plaats in Delden. 

Het Riekeshuis is een gezinshuis 

voor kinderen met een 

verstandelijke beperking, die niet 

meer bij hun ouders kunnen 

opgroeien vanwege complexe 

problematiek. De kinderen wonen 

langdurig in het gezinshuis.   

Het huis staat onder de bezielde 

leiding van Wapke en Gerwin. De 

afgelopen maanden hebben ze 

hun nieuwe locatie verbouwt en 

sinds oktober 2017 wonen ze met 

alle kinderen op hun nieuwe stek.  

Wat Wapke en Gerwin verder 

bijzonder maakt is dat ze niet 

alleen het lot aantrekken van hun 

eigen gezinshuis-kinderen maar 

ook van de kinderen in Nepal. Ze 

besloten zelfs een kind in ons 

weeshuis te sponsoren; Sujata! 

Hierdoor krijgt Sujata de kans om 

naar school te gaan. 

Zie ook: www.hetriekeshuis.nl  

 

(foto Wapke en Gerwin bij opening) 

Maar daar hield het niet op. Bij de 

opening van hun nieuwe locatie 

besloten ze het Annapurna Self-

Sustaining Children home te 

betrekken. Meer dan 300 mensen 

lazen in de uitnodiging over het 

Annapurna kinderhuis, bekeken 

een filmpje en met elkaar werd 

maar liefst 1780 euro opgehaald! 

Hun kinderen verkochten op de 

opening ook zelfbeschilderde 

lichtjes voor Nepal en we zijn 

ontroerd dat gezinshuizen hier in 

Nederland de tijd en energie 

kunnen vinden om kinderhuizen 

in Nepal te ondersteunen. Dank 

jullie wel Wapke, Gerwin en alle 

kinderen!  De officiële opening: 

 

5-Sponsoring kinderen 

Kinderen zoals Sujata en Sabin 

zitten in ons sponsorprogramma. 

Onze stichting zet zich in voor 

een toekomst waarin een kind 

zich kan ontwikkelen en daarbij 

vinden we onderwijs erg 

belangrijk. Een kinderhuis geeft 

een kind de veiligheid en 

emotionele geborgenheid van een 

nieuw groot gezin waar het zich 

tot volwassene kan ontwikkelen.  

Sabin van het Annapurnahuis begint 

nu aan zijn 4-jarige opleiding 

business en we zijn beretrots! 

 

 3 school-sponsorprogramma's: 

 

1 Pre-school Sponsorprogramma:   

(450 euro  per jaar) 

Voor baby's, peuters en kleuters 

- Kleding en eten 

- (aanvullende) medische kosten 

- Preschool onderwijs en  basiszorg 

2 School Sponsorprogramma:  

(650 euro per jaar) 

- Schoolgeld - Schoolkleding 

- Schoolboeken - Schoollunch 

- Schooluitjes - Jaarlijks medisch 

onderzoek 

3 Toekomst Spaarfonds: 

- Spaarfonds voor als het kind 18 

jaar wordt en een universitaire studie 

wil volgen, een eigen zaak wil 

beginnen, of gaat trouwen. 

Het afgelopen jaar betaalde het 

Annapurnahuis zo'n 18.000 euro aan 

onderwijs en ontwikkeling. Het is de 

grootste kostenpost voor het huis. 

Dit bedrag zal de komende jaren 

groter worden en vraagt veel van ons.  

Wilt u ook een kind sponsoren? 

 

Ik wil iedereen aan het einde van 

2017 weer bedanken voor alle 

grote en kleine acties en voor alle 

support. Jullie hulp komt goed 

aan en bouwt aan de toekomst. 

hartelijke groet en fijne kerst,  

Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 

 

 


