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Beste donateurs, sponsors en 
belangstellenden die ons een warm 
hart toedragen,  

Er is in 2009 veel gebeurd voor Nepal. 
Als eerste is in februari de stichting 
Hands with Hands Holland opgericht, 
waarvoor we in de zomer ook de 
ANBI-status van de belasting hebben 
gekregen. In maart en april heb ik 5 
weken lang de projecten kunnen 
bezoeken en nieuwe ideeën 
opgedaan. Er zijn verder in 2009 vijf 
nieuwsbrieven uitgegaan om jullie te 
informeren over de fondsenwerving en 
de projecten. En na een congres in 
Berlijn over Microkrediet hebben 3 van 
onze medewerkers uit Nepal in 
november Nederland aangedaan en 
sommigen van jullie ook ontmoet. 
Kortom 2009 was een zeer vruchtbaar 
en intensief jaar.  

 

Nu het jaarverslag 2009 bijna klaar is 
wil ik jullie met deze nieuwsbrief 
informeren over dit afgelopen jaar. 
Ondanks de financiële crisis hebben 
jullie in 2009 met elkaar 7544 euro 
bijeengekregen! Een bedrag dat niet 
veel afwijkt van het jaar 2008. Ik moet 
zeggen dat ik dit niet helemaal 
verwacht had aangezien veel kleine en 
grote ontwikkelingsorganisaties met 
teruglopende donaties te maken 
hadden. Voor ons is jullie steun een 
draagvlak en wederom een grote 
inspiratie om door te gaan met onze 
projecten in Nepal. Onze blijvende 
dank hiervoor. 

 

 

 

 

 

Jaaroverzicht 2009 

Projectlocatie Uitgaven 

Weeshuis 
Annapurna 

1500 euro naaiatelier 

400 euro schoolgeld 

Weeshuis 
Phutung 

1500 euro 
kippenproject (fase2) 

400 euro schoolgeld 

Weeshuis 
Bhaktapur 

1000 euro 
kippenproject (fase 1) 

1000 euro bouw 
eerste verdieping 

Chitwan 2000 euro training 
microkredietproject 

 

1- Weeshuis Annapurna  

Begin 2009 is door 
scholengemeenschap “leerlingzorg op 

maat”  1500 euro bijeengebracht voor 

de uitbreiding van een naaiatelier bij 
weeshuis Annapurna. Onder de 
energieke leiding van Sarada hebben 
we extra naaimachines kunnen 
aanschaffen en de kleermaker kunnen 
betalen die een aantal kansarme 
vrouwen heeft kunnen trainen. De 
kleding die hiermee gemaakt wordt is 
voor de lokale markt in Pokhara en de 
inkomsten stromen terug naar het 
weeshuis. Daarnaast kunnen de 
vrouwen ons helpen met het 
herstellen van kapotte kleding van de 
inmiddels meer dan 20 kinderen in 
het weeshuis. Wat me bij mijn bezoek 
in 2009 opviel was ook de hartelijke 
en warme sfeer die Sarada en de 
huismoeders hebben weten te 
creëren. De kinderen voelen zich 
zichtbaar thuis en stralen dat uit. Ook 
de internationale vrijwilligers die het 
weeshuis bezoeken noemen bij 
evaluatie de warmte en het plezier. 
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2-Weeshuis Phutung 

Weeshuis Phutung was in 2002 ons 
eerste duurzame weeshuis en zij 
hebben dus ook de oudste kinderen 
van al onze weeshuizen. Ramesh heeft 
er de leiding en het afgelopen jaar 
heeft hij het inkomensgenererende 
kippenproject weten uit te breiden. Ze 
hadden al kippen voor de eieren maar 
nu hebben ze ook 3-4 maal per jaar 
kippen voor de slacht. Omdat we op 
de oude locatie het kippenproject niet 
meer konden uitbreiden hebben we 
inmiddels een betere locatie met veel 
meer mogelijkheden tot 
capaciteitsuitbreiding. Hierdoor 
kunnen we per keer meer dan 1000 
kippen houden. Dit hopen we de 
komende 2 jaar te gaan uitbreiden 
naar 2000 kippen. Daarnaast heeft 
Ramesh ook een extra badkamer en 
een extra toilet kunnen bouwen 
waardoor er minder wachtrijen zijn 
voor de kinderen.  

Coen en 2 kinderen van weeshuis 
Bhaktapur bij “uitje dierentuin” 

    

 

3- Weeshuis Bhaktapur  

Het duurzame weeshuis Bhaktapur 
bestaat nu 2,5 jaar en er is veel 
gebeurd in 2009. Inmiddels hebben 
ze 11 kinderen, 3 geiten, een koe en 
een grote groentetuin. Er is een 
zonnepaneel voor de elektra en alle 
kinderen gaan naar school.  Riya heeft 
bij het Phutung weeshuis inspiratie 
opgedaan voor een kippenproject. Zij 
is met jullie financiële steun gestart 
met 200 kippen en inmiddels leggen 
nagenoeg alle kippen iedere dag 
eieren. Een deel is voor de 
weeskinderen maar het grootste deel 
verkopen ze aan de markt en zo 
stomen de inkomsten weer terug naar 
het weeshuis.   

Momenteel zijn ze in dit weeshuis  
ook bezig met een verbouwing 
waarover ik jullie in een volgende 
nieuwsbrief zal informeren aangezien 
we hiervoor nog extra fondsen 
zoeken.  

Verbouwing weeshuis Bhaktapur 

 

4- Microkrediet Chitwan 

Onze microkrediet-projecten in 
Chitwan hebben zich in 2009 ook 
verder uitgebreid. Kira Kay (voorzitter 
van Hands with Hands International) 
was maart 2010 ter plekke en heeft 
gezien dat de leden van onze 
microkrediet bank nu sterk 
samenwerken met de rest van de 
gemeenschap om de infrastructuur te 
verbeteren. Wegen worden beter 
begaanbaar en er zijn zelfs leden die 
hun huizen van stro, plastik en hout 
hebben vervangen door huizen van 
steen en cement. Dit zijn voor deze 
kansarme vrouwen enorme stappen 
naar een betere toekomst voor hun en 
hun gezinnen. 

Ook zijn er steeds meer vrouwen die 
kippen, geiten of zelf koeien gaan 
houden. Helaas is er geen veearts in 
de nabije omgeving en de veearts die 
van ver moet komen is duur. Met 
2000 euro van HwHH gaan we nu één 
van de leden trainen in de 
basisprincipes van veehouderij. Er 
wordt een basisopleiding van 3 
maanden aangeboden en daarna zal 
de rest van de gemeenschap van deze 
kennis kunnen profiteren. Er zijn nu 
208 leden waarvan 8 mannen. 

  Kinderen van microkrediet-vrouwen 

 

 

Sponsors 2009 

Naast alle individuele sponsors willen 
voor 2009 ook  nog de volgende 
donateurs bedanken. We hopen dat 
we ook in 2010 weer op al jullie steun 
mogen rekenen. Nogmaals alle dank 
want zonder jullie was het niet gelukt 

 

 

Administratiebureau Autocom VOF 

 

 

 

Dans je vrij, 
speel je vrij 

 


