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Ook sponsor worden? Kijk op: 

www.nepalichildren.com 

Reis door Nederland en België
Afgelopen zes weken hebben Bodharaj Adhikari en ik door België en heel
Nederland gereisd om sponsors te spreken en events bij te wonen voor
fondsenwerving. Het was een groot succes! Bodharaj Adhikari en ik willen
namens Stichting Nepali Children iedereen bedanken die op de een of andere
manier heeft bijgedragen aan dit succes. 
We kijken terug op een fantastische reis met tal van bijzondere ontmoetingen. 
Jullie bijdragen waren heel verschillend: van een knuffel tot een goed gesprek,
van het regelen van vervoer, onderdak en een evenement tot het geven van een
donatie. Alles hebben we in liefde en dankbaarheid ontvangen. Wij hebben het
als bijzonder ervaren hoeveel mensen met ons meedenken. Dit helpt ons om
onze keuzes in Nepal op een goede manier te maken en het beleidsplan voor
2023 in detail vorm te geven. 
Door alle inzichten gaan we vanaf oktober onderzoeken hoe we mensen uit de
leefomgeving van onze kinderen intensiever kunnen betrekken. Dat zal misschien
leiden tot een koerswijziging in onze activiteiten. We gaan onder andere
onderzoeken of enkele van onze kinderen voortaan bij ons blijven in een
“dagopvang”, in plaats van dag en nacht in het hostel te verblijven. 
Wij willen jullie ook graag vertellen dat we enorm blij zijn met het geld dat is
opgehaald: de tussenstand is, na aftrek van de gemaakte kosten, ruim € 5900. 
Er zijn nog enkele toezeggingen gedaan die nog niet zijn ontvangen. 
Daarnaast is er € 8810 opgehaald door de Rotary van Roosendaal waarmee
verschillende grote wensen van ons in vervulling kunnen gaan zoals een muur
om het hostel (verplichting vanuit de overheid), zonneboiler (zodat ’s winters met
warm water gedoucht kan worden) en waterzuivering zodat we voldoende
drinkwater hebben. Ook hebben we mensen ontmoet die ons gaan helpen met
fondsenwerving in geld of natura. Ik ben diep onder de indruk van hetgeen we
hebben ervaren en ben vol optimisme en gelukkig weer terug naar Nepal en onze
kinderen. 
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We hebben heel veel mensen gesproken die plannen hebben
om naar Nepal te komen voor een vakantie. 
We zijn nu twee groepsreizen aan het plannen: een begin
april en een begin oktober 2023. Dit zullen twee luxe reizen
worden, in luxe accommodaties in onder andere de
hoofdstad Kathmandu, Pokhara, Nationaal park Chitwan en
Lumbini (geboorteplaats van Boeddha). Natuurlijk kunnen we,
net zoals voor Corona, individuele reizen op maat aanbieden. 
We zouden het fijn vinden dat je met ons contact opneemt als
je werkelijk serieus geïnteresseerd bent. De makkelijkste
manier is via jolanda@nepalichildren.com. 

Vrijwilligers Het was opvallend hoeveel mensen er
belangstelling hebben om vrijwilligerswerk te doen bij ons.
Details hierover kun je vinden op onze website
www.nepalichildren.com. Misschien ken jij ook mensen die in
ons hostel, op een school of in de medische sector willen
meelopen. We helpen je graag op weg om jou of bekenden of
familieleden een onvergetelijke ervaring te geven. 
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Inmiddels zijn wij weer in Nepal teruggekeerd vanwaar onze volgende updates zullen volgen.
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