Uw gift in 2018 is o.a. besteed aan:

Schoolgeld voor 27 kinderen

€ 800

Schoolgeld en overige opvoedingskosten
voor twee (half) wezen, die op de boerderij
wonen.
€1000
Bijdrage herbouw woning van de familie die
voor de (half)wezen zorgt. De woning is door de
aardbeving in 2015 niet veilig meer.
€1250
Bijdrage aan een extra verdieping op de
school in Chamrangbesi.

€ 500

Lopende kosten Mother&Childcare centre.

€ 1500

Verbeteringen Mother&Childcare centre.

€ 250

Bijdrage community gebouw Chamrangbesi

€ 170

Kledinggeld voor een vrouw met handicap,
voedselpakketten voor een arm gezin en
kosten van een orienterend bezoek van
twee jongens aan een opvanghuis.

€ 250

Geitenproject in Banepa Opi.

€ 550

Overhead in Nepal: kosten fieldwork zoals
benzine, food, lodging, telefoonkosten
enzovoort.

€ 300

Nieuwsbrief per email ontvangen? Laat ons dit
weten via ons emailadres.
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Moeder en kind in het dorp Chamrangbesi.

We willen u graag hartelijk bedanken voor uw
(financiële) ondersteuning in 2018.

Meer achtergrondinformatie over onze
projecten, de projectgebieden, het financiële
jaaroverzicht 2018, giften voor minstens 5
jaren, evenals over de Caroline van der Wal
award vindt U op onze website:
www.stichtingnepalsambandha.nl

Begin 2019 werden we tweede tijdens deelname
aan de Caroline van der Wal impact award. We
deden mee met het project: Veilige moeder- en
kindzorg in Nepal. Onze prijs bestaat uit
€ 10.000. Hier zijn we erg blij mee, mede
dankzij uw STEM, kunnen we dit project de
komende jaren blijven ondersteunen.

Donaties:
In het jaar 2018 heeft onze stichting ongeveer
€ 7500 gedoneerd gekregen. Daarvan was € 6570
bestemd voor onze meerjarige en eenmalige
projecten (zie bij besteding giften).
Eenmalige projecten:
- In het dorp Banepa Opi, werd voor 13 arme families een
geitenproject uitgevoerd: 1 geit per familie. De families in
dit dorp leven veelal in huizen van golfplaat en hebben na
de aardbeving van 2015 nog geen betere huizen.
– Het dorp Chamrangbesi ontving een bijdrage voor de
inrichting van het community gebouw in het dorp. In
hetzelfde dorp werd een bijdrage voor een verdieping op
de school gedaan.

Toekomst:
In het dorp Banepa Opi kwamen we er tijdens het
geitenproject aldaar achter, dat er erg arme mensen
wonen. Er is dringend behoefte aan bijdragen voor
schoolgeld voor 10 à 15 kinderen. Ons plan is om dit
10 jaar lang te sponsoren. Wij zoeken daarom mensen die
voor langere tijd één of twee kinderen à 45 euro
per jaar willen ondersteunen. Iets voor u misschien?
Verder blijven we 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.

Wat we concreet doen, is 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. Onze contactpersonen stemmen af met de
plaatselijke bevolking en onderhouden zeer regelmatig
contact met Annette Reiling en Dhiraj Thapa; life in
Nepal of via messenger, chat of WhatsApp. Annette
bezoekt jaarlijks Nepal. Samen met Dhiraj kan ze op
deze manier ter plekke onderzoeken hoe de projecten
vorderen en bekijken waar een bijdrage nodig is.
De Nepalesen 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 de mensen terechtkomt die het heel
hard nodig hebben.

INFORMATIE verstrekking en GIFTEN

De stichting heeft een ANBI verklaring en
giften zijn daarom 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 emailadres.

Giften in natura:
Bijvoorbeeld (ziekenhuis)gordijnen, tweedehands
laptops/computers of kinderkleding voor minderbedeelde
gezinnen in onze werkgebieden (gekregen in Nederland).

PROJECTEN op kortere en langere termijn:
- Bestendigen van meerjarige sponsoring van
schoolgeld van 28-32 kinderen uit arme gezinnen
in de verschillende dorpen.
- Ondersteunen van meerdere (vrouwen)groepen in
wijken in Keraghadi en ChamrangBesi.
- Financiële ondersteuning na de bouw van een
kliniek met 15 bedden in het dorp Chaugare bij
Bhardeo, o.a. voor de inrichting van deze kliniek.
- De komende jaren (financiële) ondersteuning
blijven bieden bij het draaiende houden van het
Mother & Childcare centre in Chamrangbesi.
- Ondersteuning van arme gezinnen
op overheidsscholen in onze werkgebieden.
- Schoolgeld, kleding en overige kosten voor de
opvoeding van (half) wezen die sinds 2008 op de
boerderij in Keraghadi wonen.
- Het blijven ondersteunen van lokaal lange termijn
management in de verschillende werkgebieden t.b.v. de hulp
aan arme dorpers.
-Vanaf 2019 langdurige ondersteuning bieden aan 10-15 arme
gezinnen in het dorp Banepa Opi. De ondersteuning is bedoeld
om de kinderen van deze gezinnen de mogelijkheid te bieden
naar school te gaan.

