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Kira en Sarada bij start bouw 

 

 

 

 

 

1- Start bouw Forever Home 

Annapurna weeshuis 

Kira Kay, de oprichtster van Hands 

with Hands Duitsland & 

Oostenrijk, is weer in Nepal 

geweest in oktober en november 

2019. Zij is sinds de start, 14 jaar 

geleden, intensief betrokken 

geweest bij de opzet en 

continuering van ons Annapurna 

Self Sustaining Children Home. 

Huismanager en oppermoeder 

Sarada en Kira zijn de twee 

energieke drijfveren van dit grote 

project en ik heb enorme 

bewondering voor beiden. Zoals 

jullie lazen in eerdere 

nieuwsbrieven hebben we in de 

loop der jaren op één plek diverse 

aangrenzende stukken land 

aangekocht waar we ons nieuwe 

eco kinderhuis willen bouwen. Nu 

hebben we op die plek al vele 

groentetuinen en fruitgaarden 

maar we willen daar al heel lang 

ook gaan bouwen voor kinderen 

en ouderen. Nu hebben we de 

bouwvergunning en een eerste 

deel van de financiering. Op 14 

november was het officieel zover. 

Er werd gestart met een 

ceremonie en een zegen. 

Hieronder de vertaalde brief van 

Kira over ons nieuwe huis dat het 

Forever Home zal gaan heten:   

"We vierden de "eerste steen" 

ceremonie van het Annapurna Eco 

Village project dat een "Forever  

 

 

 

 

Home" zal zijn voor ons 

Annapurna Children Home hier in 

Pokhara, Nepal. Kinderen die niet 

zullen trouwen hebben dan de 

mogelijkheid om hier te blijven 

wonen. Dit project is al een aantal 

jaren een droom in de maak. We 

kunnen nu echte stappen zetten  

om voor onze kinderen en 

moeders een nieuw leven in de 

praktijk te brengen gesteund door 

onze biologische landbouw .  

 

Op 14 november hebben we ons 

op de bouwplaats verzameld met 

leden van de lokale gemeenschap 

van Batulechour, die ons lang 

steunen, samen met speciale 

gasten en onze architect van het 

eco-gebouw, Nripal (van het eco-

bedrijf Abari) om getuige te zijn, 

te zegenen en de bouw te 

openen.  
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Het was ontroerend om te 

luisteren naar de verhalen ter 

ondersteuning van onze visie, dit 

moedigt ons extra aan om deze 

droom voort te zetten. Het Abari 

team van Nripal ging dezelfde dag 

verder met de voorbereidingen  

en het markeren voor de eerste 

gebouwen (zie hieronder).  

 

Dit is een echt belangrijke droom 

en visie voor mezelf en Sarada. 

We hebben de afgelopen 14 jaar 

zorg gedragen voor de kinderen 

en van ze gehouden. We hebben 

gedroomd om ze onder onze 

bescherming een Forever Home te 

bieden dat veiligheid en 

geborgenheid zal blijven bieden. 

We hopen ook een voorbeeld te 

geven aan onze lokale 

gemeenschap door zoveel 

mogelijk milieuvriendelijke 

materialen en 

aardbevingbestendige methoden 

te gebruiken. Het zal tijd kosten 

om deze visie te voltooien en vele 

Hands with Hands zullen nodig 

zijn, maar voor nu, in deze stap, 

is mijn hart diep content en vol 

trots.  

Bedankt aan iedereen die deze 

stap mogelijk heeft gemaakt, dat 

jullie deze diepe zegen samen 

met ons mogen voelen,  

 Kira Kay.  

2- Microkrediet projecten 

In november is Kira Kay ook weer 

in Chitwan geweest bij onze 

microkredietprojecten. Er was 

daar een viering omdat de Shree 

Uday Savings-en Credit 

coöperatie in Jutpani 10 jaar 

bestaat. Kira kent deze vrouwen, 

(en mannen), al 13 jaar en we zijn 

enorm onder de indruk van hun 

ontwikkeling.  

 

Ik weet nog dat ik er 9 jaar 

geleden samen met Kira was en 

de enorme armoede zag. We 

zagen schuwe ongeletterde 

vrouwen met weinig 

zelfvertrouwen in hutjes die op 

instorten stonden. Men durfde 

nauwelijks geld te lenen en ze 

waren bang zich in schulden te 

steken.  

 

Nu zien we opgewekte 

daadkrachtige vrouwen die een 

voorbeeld zijn voor hun dochters. 

We zien vrouwen die dansen en in 

het openbaar durven te spreken, 

die kleine ondernemingen op 

durven zetten. We zagen hoe hun 

hutjes van stro huizen van steen 

werden. We zagen een 

gemeenschap uit de extreme 

armoede komen. Inmiddels 

hebben de vrouwen 

bankrekeningen en kunnen ze 

sparen. Iets dat 15 jaar geleden 

echt ondenkbaar was.  

 

Tevens hebben deze inspirerende 

vrouwen in november een 

bijeenkomst gehouden over 

bewustwording van geweld tegen 

vrouwen en het belang om 

meisjes op school te houden (zie 

foto hieronder). Samen met de 

mannen gingen ze moedig in 

gesprek over vrouwenrechten en 

gelijkwaardigheid, om zo ook de 

mannen aan te moedigen hierin. 

 

Dank voor al jullie steun. Ik wens jullie 

allen een goed, gezond en betrokken 

2020. 

hartelijke groet,   

Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 


