
 

 

 

 

 

Projecten 2010/2011 

Beste allemaal, in de vorige  
nieuwsbrief heb ik kort vooruitgeblikt 
op de toekomstige projecten van 
Hands with Hands Holland. Graag wil 
ik jullie hier nu meer over vertellen.   
In de komende 6 tot 12 maanden 
willen we ons met name richten op 
deze 3 projecten. 
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1- Microkrediet: nieuw gebouw   

Zoals jullie wellicht weten hebben we 
nu zo’n 400 leden in de Kathmandu- 
vallei die gebruik maken van kleine 
leningen. Hiermee kunnen ze een 
eigen bedrijfje opzetten of uitbreiden. 
De lening betalen ze in één jaar terug 
met wekelijkse of twee wekelijkse 
terugbetalingen. In Chitwan (zuiden 
van Nepal) loopt nu, in een extreem 
arm afgelegen plattelandsgebied, al 
bijna 5 jaar een microkredietproject 
met kansarme vrouwen. We hebben 
daar nu zo’n 200 leden. In de vorige 

nieuwsbrief informeerde ik jullie dat 
we één van die leden met jullie geld 
nu kunnen trainen met een intensieve 
basiscursus van 3 maanden voor 
kleinschalige veehouderij en 
dierenwelzijn. Zo hebben de leden dus 
hun eigen veearts gekregen! Een 
mooie stap.  

De volgende stap die we willen 
steunen is een bouwproject. We huren 
nu een kleine ruimte waar de leden 
bijeenkomen voor vergaderingen en 
informeel overleg. Dit is ook de ruimte 
waar onze microkredietbank de 
leningen verstrekt en aflossingen 
aanneemt. We hebben nu één betaalde 
kracht die voor deze banktransacties 
zorg draagt. Er zijn echter twee 
problemen met deze ruimte. Ten 
eerste huren we waardoor we 
afhankelijk blijven van de verhuurder. 
Momenteel beraamt de verhuurder 
zich ook op deze ruimte en wil dit 
wellicht voor andere doeleinden gaan 
gebruiken. Daarnaast is de ruimte ook 
wat klein. Tijdens één van de 
vergaderingen hebben de leden 
aangegeven dat ze graag een extra 
ruimte willen waar ze een winkel 
kunnen beginnen voor de verkoop van 
hun producten. Dit lijkt ons een prima 
initiatief.  

 

 

 

 

 

 

Een winkel opent ook mogelijkheden 
om verder contact te krijgen met de 
lokale gemeenschap. In de laatste 2 
jaar is er op dat vlak ook veel gebeurd 
en leden en gemeenschap werken nu 
steeds meer samen. Onze leden 
behoren tot vaak lage kaste en leefden 
in extreme armoede. Hierdoor hadden 
ze ook een slechte naam en werden 
veel geconfronteerd met stigma. Door 
de huidige  samenwerking krijgen ze 
meer erkenning, verliezen ze hun 
stigma en ontwikkelen ze een nieuwe 
trotse positie in die gemeenschap.  

Wij willen hun initiatief steunen om 
zelf een klein gebouw te bouwen voor 
zowel banktransacties, vergaderingen 
als een winkel. Het gebouw zal uit 
twee ruimtes bestaan. Eén zal 
gebruikt worden voor de 
bankleningen, aflossingen en 
ledenoverleg. De andere ruimte zal 
worden gebruikt voor de winkel. Hier 
kunnen hun producten zoals 
groenten, melk, eieren, tapijten en 
kaarsen centraal worden verkocht. 
Omdat het maar een eenvoudig 
gebouw hoeft te zijn kunnen we de 
kosten laag houden. Het wordt 
geschat op 3500 – 4000 euro. 
Hiermee betalen we cement, stenen, 
het dak en het arbeidsloon.  

 

Trots lid microkrediet  voor het oude 
gebouw in Chitwan 
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2-Buffelproject Weeshuizen 

Zoals jullie weten zijn al onze 6 
weeshuizen gebaseerd op het principe 
van duurzaamheid en 
zelfredzaamheid. Daarvoor hanteren 
we ook het motto “give the net, not 
the fish”. Hierdoor ontstaan er 
projecten zoals groentetuinen, bijen 
voor de honing, paddenstoelen, en 
kippen voor vlees en eieren. Sommige 
weeshuizen hebben ook buffels voor 
de melk. Een buffel geeft zo’n 6-10 
liter melk per dag. Een deel daarvan 
gaat naar de kinderen en een deel 
verkopen ze aan de markt.  Drie 
weeshuizen willen die stap nu ook 
maken. Eén daarvan (weeshuis 
Bhaktapur) had al een buffel maar 
deze bleek weinig melk te geven en 
bleek ook niet erg vruchtbaar 
waardoor er ook weinig kalveren 
kwamen. We gaan nu op zoek naar 
sponsors voor deze 3 buffels. Een 
buffel kost zo’n 700 – 850 euro 
afhankelijk van de regio. Ons 
weeshuis Itahari ligt in een afgelegen 
gebied en hierdoor is de prijs voor de 
buffel iets goedkoper dan de buffel 
voor het Bhaktapur en Pokhara 
weeshuis.     

 

Riya en buffel Bhaktapur weeshuis 

 

3- Uitbreiding weeshuis 
Bhaktapur: bouw eerste 
verdieping  

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie 
al kunnen lezen over de bouwplannen 
van weeshuis Bhaktapur. De begane 
grond is klaar (zie foto) en ook is er 
een begin gemaakt met de verdere 
bouw.  

 

Door een eerste verdieping te bouwen 
kunnen ze ruimte maken voor opslag, 
voor slaapkamers van de kinderen en 
voor studieruimte. In de toekomst wil 
Bhaktapur nog zo’n 7 extra kinderen 

opnemen en hiervoor is ook extra 
woonruimte nodig.  

Riya (links) en man Rupak (rechts) 

 

Helaas heeft Riya een virus opgelopen 
in het brein waarvoor ze ook tijdelijk 
is opgenomen in het ziekenhuis. 
Hierdoor moet ze een jaar lang meer 
rust nemen en moeten de 
huismoeders en de man van Riya alle 
zeilen bijzetten om bij te springen. 
Ondanks de zorgen hierom en de 
verhuizing die gepland staat in het 
najaar klagen Riya en haar man 
nauwelijks tot niet! Het zou dan ook 
fantastisch zijn als we met elkaar de 
fondsen kunnen vinden om hun 
financiële bouw-zorgen wat te 
verlichten.    

 

Coen en weeskinderen Pokhara 

 

Tot besluit 

De zomervakantie staat voor de deur 
en in Nepal betekent dit ook weer het 
regenseizoen. Dat is voor een land als 
Nepal broodnodig. Nepal is voor de 
stroom grotendeels afhankelijk van 
Hydro-electra en zonder water is er 
dus ook geen stroom. Nepal staat 
voor een moeilijke tijd. De economie 
komt maar zeer beperkt op gang en 
de politieke situatie blijft zeer 
gespannen en onoverzichtelijk. Het 
schrijven van de nieuwe grondwet 
komt nog niet van de grond en de 
overgang van monarchie naar 
republiek is uitdagend. Voor de 
toekomst lijkt China de belangrijkste 
handelspartner te worden.  Tegen 
deze achtergrond gaat Hands with 
Hands stap voor stap verder met het 
uitbreiden van de duurzaamheids 
projecten. Wilt u hierbij meehelpen? 
Indien u ons steunt en een voorkeur 
heeft voor één van de 3 projecten 
vermeld dit dan bij uw overboeking 
onder de volgende naam: 

“Microkredietproject” 

“Buffelproject” 

“Bouw Bhaktapur” 

Geld overmaken is één manier om te 
helpen maar u kunt met uw school, 
buurt of sportclub ook iets 
organiseren voor Nepal. Als u daar 
over denkt kunt u altijd contact met 
ons opnemen. Wij komen graag langs 
om een presentatie te geven of mee te 
denken over uw actie. 

Namens het bestuur, 

Coen Völker 


