
  

 

 

 

 

Beste lezer, 

Dankzij uw steun hebben wij in 2021 voor 

nog meer kinderen in Nepal het verschil 

kunnen maken in hun kwaliteit van leven . 

Namens het bestuur, 

December 2021 

Migiel de Lange  Voorzitter 

Carolien Kuyper  Penningmeester 

Martijn Akkermans Secretaris 

Bodharaj Adhikari                Bestuurslid 

Jolanda Bijl  Bestuurslid 

 

Stichting Nepali Children 
NL22TRIO 0390 9111 94 

 

Ook sponsor worden? Kijk op: 
www.nepalichildren.com 

secretariaat@nepalichildren.com 

 

 

 

 

 

Sponsor-contacten 

Stichting Nepali Children groeit steeds meer uit tot een professionele 

organisatie. Dit komt door de inzet met hart en ziel van onze 

bestuursleden. De grote betrokkenheid is voor jullie onder andere te 

zien doordat er maandelijks een nieuwsbrief verschijnt die gezamenlijk 

wordt opgesteld, de zorgvuldige correspondentie vanuit het 

secretariaat en de correcte financiële afhandeling door de 

penningmeester. 

Met elkaar en met jullie steun maakt Nepali Children het verschil voor 

tal van gezinnen in Nepal en met name voor de kinderen die door jullie 

gesponsord worden om naar school te gaan of om bij ons te verblijven in 

Nepali Children Hostel. 

Een groot aantal donateurs, ongeveer 40, heeft Jolanda in november 

ontmoet. Bij acht van hen heeft Jolanda zelfs overnacht. Voor een 

stichting is het uniek dat er op deze manier contacten onderhouden 

worden. Het geeft aan hoe persoonlijk de relaties zijn.  

Dat is misschien wel de grootste kracht waardoor Nepali Children 

succesvol is en in een paar jaar is uitgegroeid tot een organisatie die 

veel vertrouwen heeft opgebouwd zowel in Nepal als in Nederland. 

Er zijn weinig bestuurlijke lagen, het is voor iedereen duidelijk dat geld 

besteed wordt waarvoor het gedoneerd wordt en Jolanda besteedt 

dagelijks veel tijd om met de achterban te communiceren. Je hoeft 

bijna nooit lang te wachten op een antwoord. Tegenwoordig lopen de 

vragen uiteen over de COVID -19 situatie, vaccinaties in Nepal, alle 

projecten waaronder het hostel, sponsorkinderen en de mogelijkheid om 

te reizen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief november 

mailto:secretariaat@nepalichildren.com


 
 
 

 

Sponsor-contacten 
 De verwachting is dat er nog lang op deze manier gecommuniceerd zal worden met alle donateurs. 

Zolang mensen bereid zijn om hun gegevens achter te laten (bijvoorbeeld mailadres, Facebook ID, 

Whatsapp nummer of Instagram naam), zal Jolanda zo veel mogelijk informatie delen omdat ze daar 

enorm veel plezier aan beleeft. Ze vindt het fijn om mensen deelgenoot te maken van haar Nepalese 

leven dat in alle opzichten erg verschilt met het leven in Nederland, of van de ontwikkelingen van de 

kinderen die door Nepali Children geholpen worden of van de projecten die van de grond zijn getild. 

Terugblikkend op het afgelopen jaar, willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor de relatie die we met 

elkaar hebben opgebouwd. Heel hartelijk bedankt voor al het vertrouwen en de financiële ondersteuning 

die jullie hebben gegeven. 

Wij wensen jullie een hele fijne jaarwisseling en hebben weer contact met elkaar in 2022. 

 

Het bestuur 

 

       Carolien Kuyper      Migiel de Lange        Martijn Akkermans      Jolanda Bijl         Bodharaj Adhikari 

       Penningmeester      Voorzitter                Secretaris                  Oprichtster         Managing Director 

        Nepali Children Hostel 

 

 

 

 

 

 

 

Ps:   

Nepali Children heeft naast de Facebook pagina  “Stichting Nepali Children” (bijgehouden door Joyce Bijl),  

een besloten Facebook groep “Sponsors Stichting Nepali Children” (hoofdzakelijk gevuld door Jolanda Bijl),  

een YouTube kanaal Nepali Children (met filmpjes gemaakt door Lokman Wong) en sinds kort ook een  

Instagram pagina  “StichtingNepaliChildren” (opgezet door Petra Tieleman). 

 


