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Ontstaan: De stichting is opgericht in 1999, nadat 
bestuurslid Annette verlof heeft genomen en twee 
jaar in Nepal heeft gewerkt. Sindsdien ging zij 
jaarlijks terug en woont ze tegenwoordig een groot 
deel van het jaar in Nepal. Bestaande en nieuwe 
projecten worden in Nepal opgepakt en uitgevoerd, 
gefinancierd met giften.   
Doelstelling: Het in nauwe samenwerking met de 
locale bevolking verbeteren van de 
levensomstandigheden via kleinschalige projecten, 
vooral gericht op onderwijs en gezondheid. De 
doelstelling wordt bereikt door financiële 
ondersteuning te geven aan verschillende projecten.  
Nepal: Vier maal zo groot als Nederland met bijna  
30 miljoen inwoners. Een land waar één op de 20 
kinderen de 5e verjaardag niet haalt. De gemiddelde 
leeftijd ligt op 64 jaar. De hele bevolking ervaart 
nog steeds gevolgen van een burgeroorlog, naast de 
‘gewone’ problemen als strijkstok en corruptie. 
Meer dan 75% van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens en velen zijn analfabeet, vooral 
vrouwen. Er komt weinig verbetering in deze 
situatie, doordat er al meer dan 16 jaar geen 
stabiele regering is. In november 2013 waren er 
weer verkiezingen. In juni 2014 is er nog steeds 
geen nieuwe regering gevormd. 
Uitvoering: Via contacten met oud-(Nepalese) 
collega’s zowel op overkoepelend niveau als in de 

werkgebieden zelf, waardoor 95% van de giften 
rechtstreeks besteed wordt aan het doel. Door de 
kleinschaligheid van de stichting vindt contact heel 
direct plaats, er zijn weinig overheadkosten.  
Uitgangspunten: Dorpelingen komen zelf met 
projectvoorstellen die voor hen prioriteit hebben. 
Het gaat meestal om iets dat meer dan één persoon 
betreft en er is voorkeur voor projecten die 
structurele verandering geven. Er wordt van de 
dorpelingen eigen inzet en meewerken verwacht.  
Werkwijze: Projecten worden ter plekke op 
haalbaarheid geïnventariseerd en beoordeeld. Er 
worden afspraken gemaakt en geld toegezegd, waar 
nodig contant of in de vorm van een lening.  Annette 
Reiling werkt hiertoe nauw samen met onze 
Nepalese contactpersonen die de projecten 
aansturen en ondersteunen. 
 
WERKGEBIEDEN en DORPEN: In alle dorpen waar 
de projecten worden uitgevoerd, wonen en werken 
Nepalesen of Tibetanen die voor de stichting als 
vrijwilliger in hun eigen dorp toezien op en 
meewerken aan de uitvoering. Zoals in Mirge, 
Chalnakhel, Chaumale, Kavre; Chamrangbesi, 
Panchkal; Keraghadi, Aapghadi, Lalitpur; Bardheo*, 
Nallu, Baktapur; Gundu, Ranikot en in het  
Tibetaanse vluchtelingenkamp Tashilin bij Pokhara. 
 
*Zie onze website  voor de aanvraag van de school 
in Bardheo waar de Stichting Nepal Sambandha op 
dit moment speciaal actie voor voer  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

     
 MOONLIGHT SOLAR LAMP 

   
 
Veilig licht in de duisternis. In Nepal is er nog 
steeds een zeer onbetrouwbaar 
elektriciteitnetwerk en het is er steeds vroeg 
donker. Ook al is er elektriciteit dan nog valt het 
regelmatig meerdere uren per dag uit. In de 
dorpen wordt daarom gebruik gemaakt van 
kerosine lampjes en/of een houtvuur. Kerosine is 
zeer schadelijk, ongezond, onveilig, schaars en 
duur. Veel kinderen studeren in de avonduren bij 
een kerosine lampje of bij een houtvuurtje of 
moeten ’s avonds in het donker terug naar huis 
lopen.  In 2013 konden we 660 Moonlight 
solarlampen naar Nepal sturen. In 12 dorpen in 
onze werkgebieden zijn in 2013 meer dan 500 
kerosinelampjes vervangen door de Moonlight 
solarlamp. Tegelijktijd werd een educatief 
programma daarover aangeboden op de scholen. 
Drie maal werd de Moonligthlamp tegelijk met 
een geitenproject verstrekt. Op sommige 
scholen heeft de Moonlight solarlamp een vaste 
plek gekregen in de schoolbibliotheek en wordt 
de solarlamp tegelijkertijd met een boek aan de 
leerlingen uitgeleend. Op deze manier maken 



hele families kennis met deze veilige en 
comfortabele manier van licht. Daarnaast werd 
er aan de Koselischool, een school voor 
slumkinderen, tien  Moonlights verstrekt. Eind 
2014 wordt het Moonlightproject overgedragen  
aan de lokale Nepalese bevolking.  Annette zal in 
september de overdracht aan de lokale bevolking 
gaan begeleiden. Een belangrijk onderdeel van de 
overdracht is dat op termijn de oplaadbare 
batterijen moeten worden vervangen. Dit willen 
we op een milieuvriendelijke gaan doen. We gaan 
de batterijen gratis vervangen bij inlevering van 
de oude batterijen. Voor de extra kosten die dit 
meebrengt reserveren we een bedrag van de 
ontvangen sponsorgelden ten behoeve van de 
Moonlight. 

PROJECTEN op kortere en langere termijn: 
- Bestendigen van meerjarige sponsoring van 
schoolgeld van 28 kinderen uit arme gezinnen 
in de verschillende dorpen en van Tibetaanse 
kinderen in Pokhara.  
- Ondersteunen van meerdere vrouwengroepen 
in wijken in Keraghadi en ChamrangBesi. 
- Bijdrage voor noodzakelijke medische 
behandeling van vrouwen en kinderen.  
- Ondersteuning van arme gezinnen  op 
overheidsscholen in onze werkgebieden. 
- Schoolgeld, kleding en overige kosten voor  
opvoeding voor (half) wezen die sinds 2008 op 
de boerderij in Keraghadi wonen. 
- Overdragen van het Moonlight solarproject 
aan de locale bevolking.  
- Bijdrage aan de uitbreiding aan de school in  
Bardheo * 
GEITENprojecten: 
Onze stichting is inmiddels samen met de 
Nepalese Reliance Organisation (NRO) in vijf 

dorpen geitenprojecten gestart, en hier zijn 
meer aanvragen voor. Selectiecriteria o.a.: 
-weinig/geen kans op werk;-arme families;-geen 
eigen woning;- één-oudergezin.   
 Dankzij het geitenproject heeft de moeder van 
Manisa een inkomen en kan Manisa eindelijk naar school.  

 

INFORMATIE	  verstrekking	  en	  GIFTEN:	  
Ook dit jaar houden we ons warm aanbevolen om 
informatie over de stichting te geven.  
De stichting heeft een ANBI verklaring en giften 
zijn daarom aftrekbaar van de belasting. Periodieke 
giften: U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil 
vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst 
met de instelling of vereniging waaraan u de gift 
doet. Wilt u daarover meer informatie neemt u dan 
contact op met de penningmeester van onze 
stichting. 

 
Nieuwsbrief liever via email ontvangen? Laat 
ons dit weten via ons e-mailadres.  

WWW.STICHTINGNEPALSAMBANDHA.NL 
Bankrekeningnummer NL27RABO 03690.65557 

Giften s.v.p.  o.v.v. uw adres 
Corr.adres:  Stokkershagen 5, 

8406 GA Tijnje. 
KvK   01086398 

Emailadres: 
stichtingnepalsambandha@hotmail.com 

    
Meer informatie over onze projecten en de 
projectgebieden, evenals het totale financiële 
jaaroverzicht 2013 vindt U op de website 
www.stichtingnepalsambandha.nl. 
  
 

Uw gift in 2013 is o.a. 
besteed aan: 

 

Schoolgeld voor 28 
schoolkinderen 

€ 1.010 

Jaarlijkse bijdrage gezondheid 
ten behoeve  van vrouwengroep 

€ 600  
 

School Bardheo € 850  
 

Schoolgeld en overige 
opvoedingskosten voor (half) 
wezen, die op de boerderij 
wonen 

€ 770 

Aanleg zandweg 
dorp Keraghadi 

€ 500 

Biogas boerderij Keraghadi € 300                                                       
Geiten voor arme gezinnen in 
Ranikot 

€ 600 

Kosten introductie Moonlight 
solarlamp in Nepal. 

€ 780 

Besteed aan een door giftgevers 
specifiek aangegeven doel, o.a. 
ondersteuning Tibetaans gezin 
en hun studerende kind 

€ 1.660 


