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Beste donateurs en sponsors, 

Sinds de start van corona was het 

niet goed mogelijk om naar Nepal 

te reizen en eind 2021 moest ik 

mijn eigen reis ook annuleren. 

Gelukkig is het de oprichtster van 

Hands with Hands, Kira Kay, in 

2022 wel gelukt om twee maal de 

projecten te bezoeken. Zelf hoop 

ik december 2022 ook weer te 

gaan en hierbij een update.   

1- Eco-bouw Annapurna 

Eerder schreef ik over de bouw 

van ons eco-weeshuis die in 2019 

is begonnen. Ecologisch 

bouwbedrijf Abari heeft de 

afgelopen jaren hard gewerkt met 

hun bouwmaterialen van bamboe 

en zandsteen. Abari heeft eerder 

gewerkt met opdrachtgevers zoals 

WWF, de VN en de universiteiten 

van Kathmandu, Colorado (USA) 

en Massachusetts (USA). We zijn 

dan ook vereerd dat ze dit project 

met ons wilden doen. Omdat het 

huurcontact zal ophouden op de 

plek waar we nu zitten moesten 

we een nieuwe plek vinden die 

toekomstbestendig is, en die plek 

heeft Abari nu voor ons gebouwd. 

We zijn hier heel blij mee en we 

zitten in de laatste fase. We hopen 

dat de 38 kinderen en 4 

huismoeders medio februari 2023 

hun nieuwe huis mogen 

intrekken. Sinds de aardbeving in 

2015 waren de bouwmaterialen al 

duur maar sinds corona is dat nog 

erger geworden. Daarom zoeken  

 

 

 

 

we nog sponsoring voor de 

financiering van o.a. de keuken, 

de eetzaal en de 48 nieuwe 

bedden. Doe je mee? Hieronder 

de nieuwe eco-gebouwen waar we 

heel trots op zijn. De onderste 

foto is van de nieuwe studiezaal. 
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2- Dashain feest en tika’s 

Dashain is het belangrijkste feest 

in Nepal. In de laatste 5 dagen 

van Dashain worden zegeningen 

uitgedeeld in de vorm van tika’s. 

Een tika is een rode stip op je 

voorhoofd en de persoon die het 

geeft zegent je. Er worden goede 

wensen uitgesproken zoals “moge 

je veilig zijn, moge je gezond 

blijven, moge je succes hebben”. 

Het is een tijd om familie en 

naasten op te zoeken en 

dankbaar te zijn voor wat je hebt.  

 

Ook in het Annapurna weeshuis 

worden volop tika’s uitgedeeld en 

is het een tijd om elkaar te 

waarderen. Hieronder onze 

directeur en hoofdmoeder Sarada 

met enkele kinderen. De kinderen 

zijn gek op Sarada en haar 

moederhart is enorm.  

 

3- Donaties 2021 HwHH 

Giften 2018     4.484 euro 

Giften 2019     4.533 euro 

Giften 2020     4.375 euro 

Giften 2021      5.545 euro 

Uitgaven 2021 

Schoolgeld 1 jong volwassene in 

Kathmandu: 1.500,-      

Annapurna children home: 

Schoolgeld (5 kinderen):   3.000,- 

Bankkosten Triodos:182,95 euro          

Totaal:        4.682,95 euro 

Banksaldo 31-12-2021:6.113 euro 

 

4- Kinderzaal oncologie 

Sinds 2006 ondersteunt onze 

stichting ook het Bhaktapur 

Cancer Hospital en medisch 

maatschappelijk werkster Bal 

Keshari. We hebben in februari 

2022 tijdens de kinderkankerdag 

geholpen bij het opknappen van 

de kinderafdeling met een donatie 

van 1.500 euro voor o.a. nieuwe  

vrolijke roze dekbedden, dekens, 

kussens, onderlakens en 

speelgoed. Dr. Sushma en de 

kinderen waren er blij mee en we 

kregen een lief bedankkaartje.   

 

 

5- Studies 

De studiekosten en schoolgelden 

worden ieder jaar helaas steeds 

hoger dus het kost ons ook 

moeite om het onderwijs te 

blijven bekostigen. Toch zien we 

de trots van de kinderen als ze de 

leerstof onder de knie krijgen en 

geslaagd zijn voor hun examens. 

We willen ditmaal Sharmila, 

Sadhana en Subash (zie foto) 

feliciteren met hun uitstekende 

prestaties in september 2022. 

 

 

In 2022 is Nepal zeer langzaam uit het 

dal aan het klimmen maar er zijn nog 

zeer grote problemen met extreme 

armoede en zowel de economie als 

het toerisme moet weer opgebouwd 

worden. Wij hopen op kleine schaal in 

Nepal te helpen en ons steentje bij te 

dragen aan het herstel, doet u ook 

weer mee? 

hartelijke groet en dank voor alle 

steun en belangstelling,   

Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 

 

 


