
  

 

 

 

 

Beste lezer, 

Ontzettend bedankt voor jouw 
bijdrage! Dankzij jou kunnen veel 
Nepalese kinderen geholpen worden. 

Namens het bestuur, 

Niels Flach  Voorzitter 
Carolien Kuyper  Penningmeester 
Martijn Akkermans Secretaris 
Bodharaj Adhikari Bestuurslid 
Jolanda Bijl  Bestuurslid 
Michiel de Lange  Bestuurslid 
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Ook sponsor worden? Kijk op: 
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Nieuwsbrief januari 
Sociaal jaarverslag deel 1: Een wisselwerking tussen Nederland 
en Nepal 
 
Jullie lezen regelmatig over de ontwikkelingssamenwerking van 
Nepali Children in Nepal. Wat we ons niet altijd realiseren is dat 
deze interactie met Nepal twee kanten op werkt. Door 
ontwikkelingssamenwerking op een tastbare manier vorm te geven 
voorziet Nepali Children ook in Nederland in een behoefte. 
Veel mensen die bij de stichting betrokken zijn, hebben het over 
het algemeen goed. Toch realiseren zij zich dat dit niet 
vanzelfsprekend is voor iedereen. Vanuit een behoefte om de 
wereld te behouden en mooier te maken steunen zij Nepali 
Children. Ongeveer 450 mensen dragen op een incidentele of meer 
structurele basis bij door financiële bijdragen of enige vorm van 
praktische hulp, om een goed functionerende organisatie neer te 
zetten in Nederland en Nepal. Met hun enthousiasme en inzet 
blijft Nepali Children via Jana Hitaishi actief in Nepal en door de 
resultaten krijgen mensen een goed gevoel. 

 
Maar de uitwisseling rijkt verder. 
Nepali Children onderhoudt een graag bezochte Facebookpagina 
met dagelijkse gebeurtenissen in het hostel, gebeurtenissen in 
Nepal, achtergrondinformatie over cultuur en levenswijsheden. Zo 
krijgen Nederlanders een inkijkje in het leven in een 
ontwikkelingsland. Daarnaast wordt een maandelijkse nieuwsbrief 
verzorgd die elke keer dieper ingaat op een thema of een 
ontwikkeling binnen Nepali Children. In Nederland leert men 
hierdoor over zaken zoals leven van je eigen grond, 
onderwijsmethodieken, gearrangeerde huwelijken, Nepalese 
feesten en zo verder. 
Afgelopen augustus en september, tijdens de tour door 
Nederland, is heel veel elementaire informatie over Nepal met 
minsten 300 Nederlanders gedeeld en – belangrijker – zijn 
mensen voor het land enthousiast gemaakt. Als voorbeeld: tijdens 
een sponsormaaltijd bij een kerk in Rotterdam waren 35 mensen 
aanwezig die Nepalees aten, een diashow bekeken en vragen 
konden stellen over het land. Dit heeft geresulteerd in blijvende 
aandacht en betrokkenheid. 

 
 



 
 
 

 Het enthousiasme van mensen bleek onder andere uit de grote opkomst in het oosten van het land waar 
een particulier initiatief leidde tot een prachtige bijeenkomst rondom yoga en meditatie. Een ander 
voorbeeld is een sponsorfietstocht door de Rotary Club Roosendaal-Donkenland. Mensen werden 
geënthousiasmeerd, deden mee aan een culinaire fietstocht en met de sponsor opbrengst hebben ze 
bijgedragen aan betere leefomstandigheden in Nepali Children Hostel. Tijdens deze dag maakten 
mensen ook kennis met enkele mooie producten uit Nepal die in Nederland niet zo bekend zijn, zoals 
gemakkelijke broeken van heerlijk zomerse stof, zachte shawls, prachtig houtsnijwerk en heerlijke 
thee. 
Deze producten, gemaakt door de lokale bevolking, zijn ook aangeboden op informatieavonden en social 
diners en vonden gretig aftrek. Er werd in 2022 een omzet van € 2000 mee bereikt. Omdat het mes 
hierbij aan twee kanten snijdt, zal tijdens het geplande bezoek in de zomer 2023 deze activiteit 
worden uitgebreid met het bezoeken van diverse braderieën. 
 
Daarnaast is er een tiental mensen uit Nederland ingezet om hun kennis in Nepal te komen ontplooien. 
Dat ging van de kinderen helpen met hun huiswerk tot praktische hand- en spandiensten. Deze mensen 
kregen zo de kans om hun vaardigheden in een ongewone setting aan te scherpen en daarmee ook voor 
zichzelf nieuwe beroepsperspectieven te creëren.  
Een bezoek ging altijd gepaard met de mogelijkheid om de prachtige natuur – het Annapurna massief 
ligt op 40 km afstand – te verkennen. Zo ontstaat een andere vorm van toerisme, waar Nederlanders 
dankbaar gebruik van maken: een combinatie van het écht leren kennen van de lokale bevolking, 
rondreizen op een manier die land en ecologie weinig belast én een fysieke bijdrage leveren aan 
ontwikkelingswerk. In 2022 zijn enkele mensen op deze manier in Nepal geweest en hebben zo nieuwe 
energie voor hun leven thuis opgedaan. 
 
 

  
 

 



Nepali Children wil haar functie in de Nederlandse maatschappij in 2023 verder vormgeven 
door de volgende activiteiten:  

- Minimaal 20 social diners (sponsormaaltijden en kookworkshops) te organiseren tijdens 
de Nederland tour in juni/juli 2023 

- Verkoop van Nepalese producten op minimaal 5 braderieën tijdens de Nederland tour 
in juni/juli 2023 

- Non-violence programma in april te geven (april met behulp van Nederlandse 
vrijwilligster) 

- Wiskunde training te organiseren op 2 scholen (februari/maart met behulp van twee 
Spaanse vrijwilligsters) 

- Family service op te zetten in samenwerking met Nederlandse en Nepalese 
organisaties 

- 1 groep toeristen rond te leiden in Nepal in het najaar 
- 4 vrijwilligers in Nepali Children Hostel laten komen om bijlessen te geven 
- 1 vrijwilliger Engelse lessen te laten verzorgen op een school dichtbij het hostel 

 

 

 

 

Plan voor 2023 


