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1- Zusterstichting 

1-Hands with Hands Duitsland  

Na de oprichting van “Hands with 
Hands Oostenrijk” en “Hands with 

Hands Holland” hebben we nu een 
derde zusterstichting: “Hands with 

Hands Duitsland”. Alle drie stichtingen 
bundelen de krachten om gezamenlijk 
aan alle projecten in Nepal te werken. 

Onze inspirerende Nepalese manager 
Sarada Basnet (34 jaar) kon op 12 mei 
aanwezig zijn bij de feestelijke 
opening van de stichting in Berlijn en 
kon haar enthousiasme zichtbaar 
overbrengen bij het publiek. 

Coen was namens HwH Holland 
aanwezig en heeft als vrijwilligers- 
coördinator ook vruchtbare 
gesprekken kunnen voeren. Op de 
foto zie je Nina Cejnar (betrokken bij 
onze microkrediet projecten),  Kira 
Kay (voorzitter Hands with Hands) en 
Sarada. Sarada begeleidt inmiddels de 
meeste kinderhuizen maar is het 
meest betrokken bij het Annapurna 
kinderhuis.  

 

2-Annapurna children home  

Het Annapurna self sustaining 
children home is in mei 2006 
opgericht en heeft nu 27 kinderen, 
inclusief de 3 kinderen van de 3 
huismoeders. 
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 In de toekomstplannen van Sarada en 
het bestuur zou een nieuw te bouwen 
weeshuis ook voorzien in een 
groepsruimte waarin kansarme 
vrouwen in de regio zich beter kunnen 
organiseren. Daarnaast zou Sarada in 
het nieuwe weeshuis ook een 
ouderenhuis willen stichten  voor 
bejaarde nepalesen wiens familie naar 
de steden of het buitenland zijn 
getrokken. Deze ouderen kunnen met 
kleine huishoudelijke taken 
meehelpen, kunnen hun 
levenswijsheid overbrengen op de 
kinderen en weer deel zijn van een 
liefdevol groot “gezin”. We zijn ons nu 
aan het oriënteren om vlakliggend 
land aan te kopen voor dit nieuwe 
weeshuis dat dus meerdere 
gemeenschapsfuncties kan vertolken.   

Het land dat al is aangekocht (in 2011 
en 2012) gaan we gebruiken voor 
kleinschalige landbouw en veelteelt. 
Het ligt op 20 min loopafstand van het 
huidige Annapurna weeshuis. Ook 
willen we er 500 fruitbomen planten 
naast de mais, gember en gras voor 
de koeien. Het huis dat nu op dit 
heuvelachtige terrein staat (zie foto) 
willen we renoveren zodat enkele 
huismoeders er permanent kunnen 
wonen om voor de dieren en de 
landbouw te zorgen. Het eerste plan is 
nu om voor 2000 euro het dak te 
vervangen en een toilet en badkamer 
te bouwen. 
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3- Vrijwilligsterverslag 

Het Annapurna weeshuis krijgt 
jaarlijks zo’n 3-5 internationale 
vrijwilligsters op bezoek. In mei 2012 
ging de Nederlandse Ceciele (foto) uit 
Nijmegen enkele weken meehelpen. 

 

In de tijd dat ik in Nepal verbleef, heb 
ik 4 weken doorgebracht in het 
Annapurna weeshuis in Pokhara. 
Warm werd ik onthaald door Sarada, 
de huismoeders en alle kinderen, 
waardoor ik me direct welkom voelde 
binnen deze ‘familie’. Ik was onder de 
indruk van de omstandigheden waarin 
de kinderen verkeerden en het duurde 
dan ook even voordat ik mijn Westerse 
standaard had kunnen aanpassen. Het 
verbaasde me echter hoe goed de 
kinderen met de soms primitieve 
voorzieningen omgingen en hoe 
harmonieus het contact onderling 
was. Want ondanks het feit dat de 
kinderen verschillende achtergronden 
hebben, gaan ze met elkaar om als 
familie. Sarada en de huismoeders 
dragen daarbij liefdevol zorg voor de 
kinderen.  Ik was oprecht geraakt door 
de manier waarop dit weeshuis wordt 
gerund, ook vanwege het ‘self 
sustaining’ concept en de wijze 
waarop dit wordt uitgevoerd. Ik vond 
het een bijzondere en onvergetelijke 
ervaring en ik kijk met warme 
herinneringen terug op mijn tijd in het 
Annapurna weeshuis.  Tevens ben ik 
de kinderen en de huismoeders 
dankbaar voor het overdragen van 
hun ‘self sustaining’ kennis, want 
inmiddels ben ik met mijn eigen 
moestuintje begonnen!  

Hartelijke groet, Ceciele 

4- Microkrediet       

HwH Holland zet zich ook in voor 
microkredieten en dorpsontwikkeling. 
We begeleiden al enkele jaren een 
coöperatie waarvan de bestuursleden 
(allen vrouwen) hadden aangegeven 
meer behoefte te hebben aan 
opleiding voor managment van de 
coöperatie. Op de foto hieronder 
staan een deel van de leden met hun 
certificaat na de “second-level 
training”. Ze geven aan nu met meer 
zelfvertrouwen te kunnen werken. 
Tevens hebben we sofware 
aangekocht waarmee ze digitale 
rapporten kunnen genereren voor de 
jaarlijkse audit. 

 

Ook de bestuursleden van de nieuwe 
microkredietgroep in Savanagar 
hebben een (basis) training gekregen 
voor coöperatiebeheer. Daarnaast 
kregen de leden in Savanagar “off-
season vegetable training” nu er een 
nieuwe waterput is geslagen en er dus 
meer mogelijkheden zijn voor 
landbouw. Onze algemeen manager 
Shila heeft verder nog een 3-4 weekse 
training in Kathmandu gekregen voor 
verdere ontwikkeling van de 
projecten. We zijn dan ook erg 
tevreden over de huidige ontwikkeling 
van de microkredietprojecten. 

5-Facebook 

 

Sinds 2011 kunt u ons terugvinden op 

facebook. Via “hands with hands” 

kunt op de hoogte blijven van onze 
internationale stichting waaronder de 
Nederlandse stichting 
“HandswithHands Holland” valt.  

6-Geheel nieuwe website 

Met hulp van nepalese vormgevers 
hebben we sinds kort een geheel 
vernieuwde website. Neem er eens een 
kijkje; www.handswithhands.net 

 

7-Akties 2012 

De aktie voor Nepal door loonbedrijf 
Pelle in Twente (februari) heeft maar 
liefst 3570 euro opgebracht! Dit geld 
wat bijeengebracht is door agrariërs in 
de regio is voor een groot deel voor 
de microkredieten gebruikt. Hieronder 
zie je Coen en zijn broer Pim met de 
donatiebox bij het feest van Pelle. 

 

Dansgroep “Dans je vrij, Speel je vrij” 
houdt na 7 jaar op te bestaan. Al vele 
jaren doneert deze Nijmeegse 
dansgroep voor Nepal en ook in 2012 
kregen we weer 750 euro. We willen 
hun bedanken voor de vele jaren van 
ondersteuning. 

 

Coen zal in december 2012 weer naar 
Nepal gaan om de projecten te 
evalueren, de weeskinderen te 

bezoeken en nieuwe initiatieven te 
onderzoeken. Namens het bestuur van 
Hands with Hands Holland wensen we 

jullie nog een goede nazomer. 

 

 Coen Völker 

https://www.facebook.com/handswithhands

