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Reisverslag 2009 

Van 15maart tot 20 april is Coen voor 
de 3de maal in Nepal geweest voor 
evaluatie en coördinatie van de  
projecten. Het was een intensieve tijd 
waarin hij  2 microkrediet projecten   
3 ziekenhuizen en  4 weeshuizen,                   
heeft bezocht. Ook zijn er nu concrete 
plannen voor een 5de weeshuis. 
Hieronder volgt een reisverslag 

 

Nandumaya weeshuis 

Het Nandumaya weeshuis in Phutung 
is ons eerste weeshuis en werd 6 jaar 
geleden opgericht. Inmiddels hebben 
ze het gebouw uitgebreid met een 
extra verdieping waar de 
vrijwilligerskamer, de slaapkamer voor 
de jongens en de slaapkamer voor de 
gastouders is gekomen. Hierdoor 
hebben we de keuken kunnen 
uitbreiden, is er een grotere 
studieruimte en een klein kantoor 
gekomen. Verder hebben ze 2 rondes 
van 500 slachtkippen gehad. Dit is 
goed bevallen maar om een rendabele 
winst te kunnen maken zullen we de 
capaciteit moeten uitbreiden naar 
1000 en uiteindelijk 2000 kippen. 
Toen ik er was hebben Ramesh en ik 
een goede nieuwe locatie gevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annapurna weeshuis 

Het Annapurna weeshuis in Pokhara 
bestaat nu een kleine drie jaar. Net als 
in Nandumaya hebben ze een 
champignonproject gedaan voor 
inkomensgeneratie. Helaas bleek de 
afzetmarkt in dit gebied beperkt en 
daarom zullen ze nu overschakelen op 
kippen. Terwijl ik er was werd ook de 
laatste hand gelegd aan nieuwe 
toiletten en douchen. Verder is de 
studiekamer van de kinderen 
opgeknapt en zijn de schoolboeken 
voor het nieuwe jaar aangeschaft. 
Tijdens de nepalese feestdagen 
hebben we de kinderen ook voor het 
eerst in hun leven meegenomen naar 
de kermis. Ze keken hun ogen uit en 
hadden een geweldige dag. Ook de 
gastmoeders die vrijwillig fulltime 
moederen hadden dolle pret (zie foto). 
Inmiddels werken daar nu  4 moeders.    

 

 

Nandumaya Baby 

 Een week voordat ik kwam hebben de  
gastouders Ramesh en Serala zelf een 
dochter gekregen! Moeder en dochter 
maken het goed en Ramesh is 
beretrots. De weeskinderen reageren 
ook heel goed op hun nieuwe zusje en 
ze zijn erg zorgzaam. 
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Foto: Coen in Annapurna weeshuis 

 

Naaiatelier Annapurna 

Het naaiatelier bij weeshuis 
Annapurna blijkt een succes.            
De 6 kansarme vrouwen die er werken 
blijken in één jaar veel geleerd te 
hebben. Er is bij onze afnemers in 
Nepal zelfs een vraag ontstaan naar 
de babykleding die ze maken. En één 
van de vrouwen blijkt op de markt ook 
een goed verkoopster te zijn. Er zijn  
2 naaidocenten die de vrouwen 
dagelijks helpen. Bijkomend voordeel 
van het naaiatelier is ook het weeshuis 
veel minder kleding hoeft te kopen en 
dat veel kapotte kleding ook hersteld 
kan worden. De komende periode zal 
Sarada (de manager) ook nieuwe 
screenings gaan doen met andere 
kansarme vrouwen in de 
gemeenschap om het naaiatelier uit te 
breiden met 4 naaimachines en          
4 nieuwe vrouwen.  

 

 

Bhaktapur weeshuis 

Het Bhaktapur weeshuis bestaat nu 
1,5 jaar. Waar er in Nandumaya en 
Annapurna een volle bezetting is van 
20 kinderen heeft Bhaktapur er nu 12. 
Langzaam zijn we de basiscapaciteiten 
aan het uitbreiden. In de groentetuin 
zijn recent veel aardappels geteeld. 
Hiervan zullen ze een half jaar van 
kunnen eten. Sinds mijn vorige 
bezoek hebben ze een keuken en 
studiekamer gebouwd welke 
binnenkort uitgebreid zal worden met 
een extra verdieping en slaapkamers. 
Het afgelopen jaar is ook hard 
gewerkt aan de schuren voor de 
dieren (geiten, koeien en kippen).      
In het bosachtige gebied van het 
weeshuis komen tijgers voor die       
´s nachts de dieren kunnen roven wat 
een gesloten schuur essentieel maakt. 

 

 

Net als bij Nandumaya is er een 
zonnepaneel aangeschaft voor de 
electriciteit. De laatste 6 maanden zijn 
er grote problemen geweest met 
electriciteit in Nepal. Zeer weinig 
regen zorgde voor tegenvallende 
opbrengsten van hydroelectriciteit. 
Vaak was er maar 6-8 uur per dag 
electra.  Hierdoor was er ’s avonds 

ook weinig tot geen licht voor de 
kinderen om hun huiswerk te doen. 
De komende periode zal Riya ook 
plannen gaan maken voor 
inkomensgenererende projecten om 
de duurzaamheid te vergroten.   

 

 

 

Itahari weeshuis  

In oost-Nepal hebben we sinds 5 
maanden een nieuw duurzaam 
weeshuis kunnen openen. Er zijn nu 5 
kinderen die allen naar school gaan. 

 

Microkrediet projecten 

In het zuiden van Nepal begeleidt 
HandswithHands nu zo’n 3 jaar méér 
dan 100 kansarme maar enthousiaste 
vrouwen die kleine leningen krijgen 
om in groepsverband ondernemer te 
worden. Coen bezocht voor het eerst 
enkele projecten en was aanwezig bij 
een vergadering van de leiders van            
4 groepen. Het was een 
indrukwekkende bijeenkomst en er 
werd volop  gediscussieerd over de 
toekomst, de problemen en de 
successen.   

Vergadering microkrediet 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 
snel en zal nieuwe projectvoorstellen 
bevatten voor fondsenwerving en 
donaties. Dus houd de hand nog even 
op je knip! 

Het bestuur 


