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Donaties:

In het jaar 2021 heeft onze stichting ongeveer
€ 14471 gedoneerd gekregen van individuele sponsoren. Er
werd in 2021 plm. € 12695 besteed aan onze meerjarige
en eenmalige projecten. (zie bij besteding giften 2021).
We ontvingen ook geoormerkte donaties, onder andere
voor studie van kinderen in een Tibetaans gezin, en voor
medische kosten voor enkele arme families.

Mother&childcare centre

plaatselijke bevolking en onderhouden zeer regelmatig
contact met Annette en Dhiraj; life in Nepal of via
messenger, chat of WhatsApp. Annette heeft in 2021
tweemaal Nepal kunnen bezoeken.
Dhiraj is onze
coördinator in Nepal. Samen monitoren Annette en Dhiraj
hoe de projecten vorderen en bekijken ze waar een
bijdrage nodig is
De Nepalesen maken veel mee en geven niet op, daarbij
hebben ze uw steun nog steeds nodig. Alle beetjes helpen.
Onze stichting heeft geen strijkstok en zorgt ervoor dat
uw bijdrage rechtstreeks bij die mensen terechtkomt die
het heel hard nodig hebben. Helaas kost de wettelijke
registratie van onze stichting in Nepal geld, tijd en geduld

INFORMATIE verstrekking en GIFTEN
Het is koud, het kopje warme thee en de gekregen winterkleding
helpt om weer lekker warm te worden.
We willen u ook nu weer graag hartelijk bedanken voor uw
(financiële) ondersteuning in 2021.
De wereldwijde humanitaire en economische crisis door
de coronapandemie is nog lang niet achter de rug. In 2021
kwamen er nog steeds geen toeristen naar Nepal. Ook
kwam er geen geld het land binnen van familieleden die in
het buitenland werkten. Voor veel arme families in Nepal
betekent dit, dat ze er nog steeds moeite mee hebben om
voldoende gezond voedsel en eerste levensbehoeftes voor
hun familie te kunnen kopen. Veel voedingsmiddelen zijn
schaars en daardoor duurder of onbetaalbaar geworden.

Mondjesmaat komen er in april 2022 weer toeristen
Nepal binnen. Aangezien de situatie nog niet veel is
verbeterd, worden er in schrijnende situaties ook in
2022 nog steeds voedselpakketten en andere eerste
levensbehoeftes door ons verstrekt. We hopen dan ook
opnieuw voldoende giften te mogen ontvangen!
We zijn erg blij dat onze sponsors ons ook in 2021 zijn
blijven steunen met gulle giften. We ontvingen voor
coronahulp in Nepal het mooie bedrag van
€ 3730. Voor geitenprojecten ontvingen we € 2257.

In 2021 hebben we in de overkapping ramen en deuren
kunnen plaatsen. Ook werd het gehele gebouw van een
nieuw verfje voorzien. Ons doel is om in 2023/ 2024 het
runnen van het mother&childcare centre over te dragen
aan de lokale bevolking en overheid.

De stichting heeft een ANBI verklaring en giften zijn
daardoor aftrekbaar van de belasting. Ook dit jaar
houden we ons warm aanbevolen om informatie over onze
stichting te geven. Hebt u interesse daarvoor, neemt u
dan contact met ons op via ons mailadres.

Toekomst

We blijven samen met onze lokale contactpersonen de
dorpers in onze werkgebieden zoveel mogelijk
ondersteuning bieden.
Dit door middel van onze
meerjarige projecten, geitenprojecten, ondersteuning bij
het draaiend houden van het Mother&Childcare centre,
renteloze leningen, zo nodig extra ondersteuning van
studenten, herstel en bouw van watervoorzieningen, het
bouwen
van
toiletten
enzovoort.
Ook
(acute
medische)noodhulp wordt verleend in overleg met onze
contactpersonen.
Wat we concreet doen, is mede afhankelijk van de
situatie per dorp en van de hulp die al geboden wordt of al
in gang is gezet door andere organisaties.
Al onze projecten worden nauwlettend gevolgd door lokale
contactpersonen waar we al meer dan 20 jaren mee samen
werken. Deze contactpersonen stemmen af met de

Een Geit voor een Meid

Ontvangen giften in natura:

We ontvingen o.a. (ziekenhuis)gordijnen, tweedehands
laptops/computers en kinderkleding voor minderbedeelde
gezinnen in onze werkgebieden. Hier werd weer een goede
bestemming voor gevonden.

PROJECTEN op kortere en langere termijn

Bestendigen van meerjarige sponsoring van schoolgeld
van plm. 50 kinderen uit arme gezinnen in de
verschillende dorpen.

Ondersteunen van meerdere (vrouwen)groepen in wijken
in Bhardeo, Banepa Opi en ChamrangBesi.

ambtenaren in Nepal een project goedgekeurd hebben. In
onze ogen duurt dit meestal erg lang.

Uw gift is in 2021 o.a. besteed aan:
Schoolgeld voor 50 kinderen

€ 1.800

Verstrekken van twee bedden, een delivery bed, een
solarpaneel voor verlichting en een elektrische kachel
voor de healthpost in het dorp Chaugare bij Bhardeo. (is
in april 2022 afgerond)

Lopende kosten Mother&Childcare centre

€ 1.800

Deuren en ramen in de bovenverdieping van
het Mother&childcare centre

€ 777

Mother&childcare centre: De komende jaren (financiële)
ondersteuning blijven bieden bij het draaiende houden
van het Mother & Childcare centre in Chamrangbesi.
Toewerken naar de overdracht van het beheer van het
mother&childcare centre aan de lokale overheid. Het
organiseren en begeleiden van een awareness programma
voor de volunteers in de negen wijken van Chamrangbesi.

Kledinggeld voor een vrouw met handicap

€ 100

Voedselpakketten voor meer dan 300
Families

€ 3.302

Ondersteuning van arme gezinnen in onze werkgebieden.

Individuele hulp aan een student, een
meisje in een onveilige woonsituatie en
een gezin waarvan de vader met handicap
niet meer voor inkomen kan zorgen

€ 1.400

Een microcrediet voor een alleenstaande
vrouw, zodat ze een kledingwinkeltje
kan beginnen en in eigen onderhoud
kan voorzien

€ 770

Registratie, toestemming SWC en audits
van ONS projecten in Nepal

€ 600

Overhead in Nepal: kosten fieldwork zoals
benzine, food, lodging, telefoonkosten,
onkostenvergoeding Nepalese coördinator

€ 985

Afronden van ‘”Een geit voor een meid”, geitenprojecten.
Een tweejarige samenwerking met de Soroptimisten “de
Veenkoloniën”. Wilde Ganzen heeft een gedeelte van het
ingezamelde bedrag verdubbeld. In mei 2022 kan
worden begonnen met het verstrekken van 72 geiten in
de dorpen Bhardeo, Chamrangbesi en Banepa Opi.
Het blijven ondersteunen van lokaal lange termijn
management in de verschillende werkgebieden t.b.v. de
hulp aan arme dorpers.
Vanaf 2019 minstens 5 jaar ondersteuning bieden aan 15
arme gezinnen in het dorp Banepa Opi. De ondersteuning
is bedoeld om de kinderen van deze gezinnen de
mogelijkheid te bieden naar school te blijven gaan.
Zonodig inhaken op acute problemen, zoals op dit
moment nog steeds de problemen ten gevolge van het
coronavirus.

Hulp in verband met Corona
Warme kleding voor 150 families

€ 1.161

Burocratie in Nepal
Sinds begin 2021 zijn we geregistreerd in Nepal onder de
naam ONS. Dit brengt jaarlijks veel papierwerk en ook
kosten met zich mee. We moeten jaarlijks een audit doen.
Voordat we met bv. Geit voor een Meid konden beginnen,
moesten ambtenaren van SWC het project goedkeuren.
We vinden het heel fijn dat onze coördinator dit steeds
met veel geduld regelt. In de praktijk betekent het dat
we
pas met projecten kunnen beginnen wanneer

Situatie in Nepal april 2022.
Nadat in maart 2020 het coronavirus wereldwijd uitbrak
zijn er veel bedrijven in Nepal die zich op toeristen
richtten failliet gegaan. Er kwamen veel kostwinners uit
het buitenland terug naar Nepal. In april 2022 kondigt de
regering in Nepal maatregelen af, want er zijn te weinig
buitenlandse valuta in Nepal, waardoor Nepal niets kan
importeren. Benzine, bouwmaterialen, elektriciteit en
gascilinders zijn ontzettend duur. Binnenkort wordt de
elektriciteit voor een aantal uren per dag afgesloten. De
situatie blijft problematisch.

Nieuwsbrief per email ontvangen? Laat ons dit weten via
ons emailadres.

ANBI RSINummer: 816209030
WWW.STICHTINGNEPALSAMBANDHA.NL
Bankrekening nummer NL27RABO 0369065557
Giften s.v.p. o.v.v. uw adres
Corr.adres: Stokkershagen 5,
8406 GA Tijnje.
KvK 01086398
Emailadres:
stichtingnepalsambandha@hotmail.com

Meer achtergrondinformatie over onze
projecten, de projectgebieden, het financiële
jaaroverzicht 2021, giften voor minstens 5
jaren, vindt U op onze website en op onze
facebookpagina.

