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Geitenproject vrouwen in Gundu 

 
Ontstaan: De stichting is opgericht in 1999, nadat 
bestuurslid Annette verlof heeft genomen en twee 
jaar in Nepal heeft gewerkt. Sindsdien gaat zij 
jaarlijks terug en worden er bestaande en nieuwe 
projecten in Nepal aangepakt en uitgevoerd, 
gefinancierd met giften. Drie van de huidige 
bestuursleden hebben voor eigen rekening, Nepal 
en projecten van de stichting bezocht.  
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 25 
miljoen inwoners. Eén op de vijf kinderen sterft 
voor het 5e levensjaar. De gemiddelde leeftijd van 
vrouwen is 54 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 is weinig verbetering in de 
elektriciteitsvoorziening, doordat er al meer dan 5 
jaar geen regering is.  
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. De 
stichting beschikt over een filiaal creditcard in 
Nepal, tot nu toe beheerd door Sabita Aryal, ex-
collega en docent aan de universiteit in Dulikhel. 
Zij droeg gedurende het jaar zorg voor de nodige 
(financiële) ondersteuning en de uitvoering. Vanaf 
maart 2013 verblijft en werkt bestuurslid Annette 
Reiling in Nepal Zij zal daardoor in persoon en van 
dichtbij samen met onze Nepalese 
contactpersonen 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, 
Chamrangbesi, Keraghadi en in Tibetaanse 
vluchtelingenkampen bij Pokhara. 

MOONLIGHT SOLAR LAMP 

 
In Nepal is, m.u.v. de hoofdstad, weinig tot geen 
elektriciteit en het is er vroeg donker. In de 
dorpen wordt veel gebruik gemaakt van kerosine 
lampjes en/of een houtvuur. Kerosine is zeer 
schadelijk voor mens en milieu, ongezond, onveilig 
en duur. Veel kinderen studeren in de avonduren 
bij een kerosine lampje of een houtvuur of 
moeten ’s avonds in het donker terug naar huis 
lopen.  In 2012 zijn we in Nederland met een 
sponsoractie begonnen. We willen in onze 
werkgebieden 500 kerosinelampjes vervangen 
door de Moonlight lamp op zonne-energie en 
tegelijk met een educatief programma daarover 
geven op de scholen in onze werkgebieden. 
Studenten van de Kathmandu Universiteit en onze 
contactpersonen gaan dit programma uitvoeren. 
Vrouwengroepen in de werkgebieden worden 
ingeschakeld om de Moonlight in de dorpen 
bekendheid te geven.  
 
Begin 2013 was er voldoende sponsoring om 380 
Moonlights voor Nepal aan te schaffen. Vanaf 
maart 2013 verblijft en werkt Annette in Nepal 
en zal ook de eerste zending lampen daar 
aankomen. Haar eerste project voor de stichting 
wordt de introductie van de Moonlight in onze 
werkgebieden.  



PROJECTEN op kortere en langere termijn: 
 
- Bestendigen van meerjarige sponsoring van 
schoolgeld van 29 kinderen uit arme gezinnen 
in de verschillende dorpen en van Tibetaanse 
kinderen in Pokhara.  
 
- Ondersteunen van meerdere vrouwengroepen 
in wijken in Keraghadi en ChamrangBesi. 
 
- Jaarlijkse 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. 
 
- Versterken lokaal lange termijn management  
  in de verschillende werkgebieden. 
 
- Introduceren van de MOONLIGHT solar 
lamp in de dorpen.  
 
- Uitvoering educatief programma over het 
gevaar van kerosinelampjes en het alternatief 
van de solar lamp.  
 
-  Het planten van Moringa bomen op de  
   boerderij in Keraghadi.  
 
 
 

Om dit alles te kunnen blijven doen, is ook 
nu uw bijdrage weer meer dan welkom. 

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. Er 
bestaat de mogelijkheid om per volmacht te 
schenken. U kunt een machtigingsformulier op onze 
website downloaden. Ook een schenking per 
notariële akte is mogelijk. Raadpleegt u hiervoor de 
schenkservice op onze website. De stichting neemt 
de kosten van de akte voor zijn rekening bij giften 
boven de 100 euro per jaar.  
 
 

 
 

Anil  Tamang en zijn moeder,  een jaar na de operaties aan 
zijn ernstige schisis,  (open gehemelte, kaak, lip). 

 
Nieuwsbrief liever via email ontvangen? 
Laat ons dit weten via ons emailadres 
Meer informatie over onze projecten en de 
projectgebieden, evenals het totale 
financiële jaaroverzicht 2012 vindt U op 
de website www.stichtingnepalsambandha.nl 

Uw gift in 2012 is o.a. besteed aan: 
Schoolgeld voor 29 schoolkinderen 
 

€  1050 

Jaarlijkse bijdrage gezondheid ten 
behoeve  Van vrouwengroep 
 

 
€   200  

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

 
 
€  1000 

 
Vrouwengroep Chamrang Besi  

 
€   400 

 
Geiten voor gezinnen in Gundu   

 
€   700 

 
(Onderstaand bedrag werd besteed 
aan een door giftgevers specifiek 
aangegeven doel) Ondersteuning 
Tibetaans gezin en hun studerende 
kind). 

 
 
 
 
 

€   700 
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