Nieuwsbrief juni
5 jaar Nepali Children!

Het is alweer 5 jaar dat Nepali Children als ANBI stichting is geregistreerd. Wat
gaat de tijd snel en wat is er veel gebeurd.
Het begon allemaal na de rampen in 2015 waarna Jolu geld begon in te zamelen
voor dit unieke land. Al snel betrof het heel veel geld, waardoor zij het advies
kreeg om het niet als privé persoon maar als stichting op te pakken. Zij regelde het
allemaal formeel, maar als motor achter de hele organisatie nam zij de registratie
niet zo serieus en was het meer een vriendenclub. Toen er eind 2018 een ad
interim bestuur aantrad, kwam daar verandering in. Dit bestuur stelde voor om
heel veel te formaliseren. Vanaf dat moment zijn er vele stappen gezet om de
organisatie te professionaliseren, zowel in Nederland als in Nepal.
Een van de belangrijke stappen is de samenwerking met Jana Hitaishi, zoals
beschreven in de vorige nieuwsbrief.
Vijf jaar is een mooi moment om terug te blikken.
De eerste jaren was een periode van vallen en opstaan. Het heeft een aantal jaren
geduurd voordat Nepali Children een betrouwbaar netwerk had opgebouwd in
Nepal en een goede reputatie had verworven. Na de flinke problemen in 2018
bleek al heel snel dat zij in Nederland een trouwe achterban heeft. Dit heeft haar
door een moeilijke tijd heen geholpen en haar moed gegeven om met de
succesvolle projecten door te gaan. Daar zijn we heel blij mee.
De andere projecten zijn definitief afgesloten.

Beste lezer,
Ontzettend bedankt voor jouw bijdragen in
de afgelopen vijf jaar! Dankzij jou hebben
we veel kunnen doen voor Nepali. We zijn
je enorm dankbaar!
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Wat doen we zoal
vandaag de dag?

