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Eén van de weeskinderen in Bhaktapur 
tijdens het Dashain festival 2016: 

 

 

 

 

 

 

1- Donaties 2016 

In het jaar van de aardbeving 
(2015) is ontzettend veel geld 
opgehaald maar ook 2016 was 
een goed jaar voor donaties. Het 
feest "10 jaar Nepal!" in Nijmegen 
heeft 1.580 euro opgebracht 
maar ook daarnaast is weer ruim 
gegeven. De meeste uitgaven zijn 
gegaan naar het Bhaktapur 
weeshuis. Dit weeshuis huis was 
fors getroffen door de 
aardbeving. 

 

Giften 2012:    3.655,-  

Giften 2013:    6.655,- 

Giften 2014:    3.128,- 

Giften 2015:    21.090,-  

Giften 2016     6.844,- euro 

Uitgaven 2016 

Schoolgeld (4 kinderen):        1.575,-              

Annapurna children home: 

  Meubels eet- studiezaal       1.150,- 

 Bhaktapur children home: 

   Reconstructiekosten         10.000,-                   

Phutung children home       

   Nieuw dak, kleding, dekens 570,- 

Microkrediet project 

  Opstart 3delocatie              2.000,- 

 Bankkosten Triodos:               165,-            

Totaal:                         15.460,- euro 

 

 

 

 

 

 

2-Bhaktapur weeshuis 

Na 1,5 jaar in tenten te hebben 
gewoond verblijven de kinderen 
momenteel weer in hun eigen 
huis (zie foto). Er moet nog heel 
veel afgemaakt, afgeschilderd en 
aangelegd worden maar er is weer 
een basis die voldoet en de muren 
staan weer stevig. Hierdoor 
krijgen de kinderen weer letterlijk 
de ruimte die ze nodig hebben.  

 

3-Studie Psychologie Bal 

Bal Koju is de eerste en enig 
medisch maatschappelijk werkster 
in het Bhaktapur Cancer Hospital. 
In 2015 is in Nederland geld 
ingezameld om haar een studie 
Psychologie te laten volgen. Hier 
is ze in 2016 mee begonnen in  
Kathmandu. Aan het begin of het 
einde van de dag kreeg ze 
opleiding in psychologie en 
psychosociale zorg. We zijn erg 
blij dat ze deze uitdaging is 
aangegaan en zich verder kan 
ontwikkelen. Deze studie komt 
bovenop haar normale werk- en 
gezinsleven dus het afgelopen 
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jaar was ontzettend druk voor 
haar. Ze doet bijzonder goed werk 
voor het ziekenhuis en heeft 
inmiddels extra administratieve 
ondersteuning gekregen 
waardoor ze nu al 5 mensen 
aanstuurt. Ook heeft de afdeling 
een betere plek in het ziekenhuis 
gekregen waardoor ook de 
minder valide patiënten haar 
beter kunnen bereiken.  

4- Annapurna weeshuis 

Eind 2016 is het Annapurna self 
sustaining children home verhuist 
naar een plek verderop in de 
straat aangezien het contract met 
de verhuurder ophield. We weten 
dat dit een tijdelijke plek is en 
zijn bezig met bouwtekeningen 
voor een eigen weeshuis met 
ecologische en duurzame bouw 
op een stuk grond bij onze 
groente- en fruittuinen. De 
kinderen blijken weer ontzettende 
goede aanpassers en ze voelen 
zich al behoorlijk thuis op de 
nieuwe plek (zie hieronder).  

 

 

 

5-Microkrediet 

Op onze 3de locatie zijn de 
microkredietprojecten nu ook "up 
and running". Zo'n 40 vrouwen 
hebben een basistraining gevolgd 
en hebben de eerste lening 
genomen. Een spannende tijd. Op 
de andere locaties zijn nu zo'n 
550 vrouwen actief en is er zelfs 
voor het tweede jaar op rij 
dividend uitgekeerd aan de 
vrouwen van de coöperatie. 

6-Sibjan in Nederland 

Sibjan Chaulagain is een vriend 
van Hands with Hands. Hij heeft 
een stichting in Nepal: SMILES, 
heeft lesgegeven op het 
Annapurna weeshuis en heeft 
verschillende prijzen gewonnen 
met innovatie. Sinds enkele jaren 
heeft hij een ICT project voor de 
landbouw in Nepal. Via ICT zijn er 
al zo'n 10.00 boeren in klein- en 
middelbedrijf minder kwetsbaar. 
Zo kunnen ze via de 
weersvoorspelling beter plannen 
met zaaien en oogsten maar 
krijgen ze ook meer zicht op wat 
een eerlijke prijs is voor hun 
product. Hierdoor is de kans op 
uitbuiting door tussenhandelaren 
kleiner. Voor een kort filmpje over 
zijn ICT project zie onderstaande 
link: 

https://www.youtube.com/watch?
v=RTBIYW6jZEs 

Sibjan kreeg als succesvol 
ondernemer de kans om zijn 
project te presenteren in 
Nederland via Rockstart, die 
investeerders aan innovatieve 
projecten probeert te koppelen. 

Sibjan hield er op 15 maart 2017 
een inspirerende lezing.   

 

In de dagen daarna hebben wij 
hem Amsterdam laten zien, hem 
geïntroduceerd in Nederlandse 
gewoonten en heeft hij zelfs leren 
fietsen! Sibjan is een man met het 
hart op de juiste plek en een 
enorm doorzettingsvermogen. Wij 
zullen hem blijven volgen en 
wensen hem veel succes. 

 

Ik wil iedereen bedanken die 
sinds de aardbeving in 2015 heeft 
geholpen met de wederopbouw. 
Dit is ook hard nodig want het 
leven in Nepal is sindsdien steeds 
duurder geworden. Met jullie hulp 
geven we hen weer wat toekomst 
terug. 

hartelijke groet, Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 
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