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Start fondsenwerving 2009 

Deze nieuwsbrief zal gaan over de 
duurzaamheid in de toekomst. In 
2009 -2010 willen we gaan investeren 
in de volgende projecten: 

1- Inkomensgenererende projecten  

2- Opstartkosten nieuwe weeshuis 

3- Sponsors voor onderwijs 

4- Microcrediet-project 

 

1-Inkomensgenererende projecten 

Zoals in de vorige nieuwsbrief bericht 
werd gaat het goed met het 
kippenproject in het self sustaining 
orphan home in Phutung. Er is 
ervaring opgedaan in het houden van 
kippen, voeren, vaccinatie en de 
verkoop. In zo’n 2,5 maand groeit 

ieder kuiken nu naar 2,5 kilo. Om 
echter echt winst te maken zullen we 
de capaciteit moeten uitbreiden van 
500 naar 1000 kippen (fase II) en later 
naar 2000 kippen (fase III). Voor fase 
II is nu 1500 euro nodig. Hiervan 
wordt het voer betaald, de kippen, de 
huur van de stallen, het water en de 
vaccinaties. De winst die wordt 
gemaakt stroomt weer terug naar het 
weeshuis en zo worden ze steeds 
minder afhankelijk van donateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Opstartkosten nieuwe weeshuis 

Zowel weeshuis Itahari (8 maanden) 
als weeshuis Bhaktapur  (20 maanden) 
zijn nog in de opstartfase. Itahari had 
in april dit jaar 5 kinderen (zie foto). 
Om 5 weeskinderen erbij op te 
kunnen nemen zullen ze één van de 
kamers moeten verbouwen, bedden 
aanschaffen, kleren kopen en hogere 
eet- en drinkkosten krijgen.  Hiervoor 
is zo’n 1500 euro nodig.    

 

Weeshuis Bhaktapur heeft nu 10 
kinderen en wil gezien de behoefte in 
de regio de capaciteit graag richting 
de 17-20 uitbreiden. Hiervoor is 
nodig dat ze een tweede verdieping 
op hun huis bouwen (zie foto). 
Hierdoor krijgen ze 3 extra kamers. 
Voor deze constructiekosten  zal 
Hands with Hands Holland (HwHH) 
met andere zusterstichtingen van 
Hands with Hands samenwerken. 
HwHH hoopt 2000 euro te kunnen 
ophalen voor een bijdrage hierin.   
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3- Sponsors voor onderwijs  

Investeren in onderwijs is investeren 
in de toekomst. Maar onderwijs is 
geen vanzelfsprekendheid in een land 
als Nepal. Wij streven dat ieder 
weeskind in onze huizen lager- en 
middelbaar onderwijs kan krijgen. De 
kosten hiervoor zijn op dit moment 
echter niet op te brengen voor de 
weeshuizen. Daarom hebben we een 
particulier sponsorproject opgezet 
waarbij mensen het onderwijs van 1 of 
meerdere kinderen kunnen 
financieren. De kosten hiervan 
bedragen 400 euro per jaar. Op de 
website van Hands with Hands staat 
meer info via de link: 
http://sponsorship.handswithhands.de 

U kunt zelf die kosten dragen maar u 
kunt dat ook doen samen met familie, 
vrienden of collega’s zodat u de 
kosten deelt. Niet alleen de financiën 
zijn steunend. Een sponsor betekent 
ook dat een weeskind weet dat er 
ergens in de wereld mensen zijn die 
zich om hem of haar bekommeren, 
van wie het af en toe een brief krijgt 
en aan wie het ook een briefje met de 
schoolrapporten kan sturen. Dus 
mocht u hiervoor belangstelling 
hebben neem dan contact op met 
coen@handswithhands.net 

 

4- Microcrediet project 

In april 2009 heeft Coen enkele 
microcrediet projecten bezocht voor 
extreem arme vrouwen op het 
platteland. Na een succesvolle pilot 
van 3 jaar in Chitwan hebben we in 
samenwerking met Nepalese 
entrepreneurs en zakenmensen een 
kleine microcredietbank opgezet: de 
Nava Udaya savings & credit co-
operative Ltd. Deze bank leent kleine 
bedragen aan een groep kansarme 
vrouwen die hiermee een eigen 
onderneming kunnen opzetten zoals 
een weverij, kaarsenmakerij of 
naaiatelier. Deze leningen worden in 
een jaar afbetaald. De vrouwen zijn 
georganiseerd in groepjes van 5 zodat 
ze elkaar ook kunnen ondersteunen.  
Om hun onderneming succesvol te 
maken trainen we grotere groepen 
vrouwen (rond de 25) ook  in 
algemene vaardigheden zoals “lezen 

en schrijven” of “accountancy en 

verkoop”. Op dit moment zijn 60-70% 
van de vrouwen in Nepal nog 
analfabeet. Daarnaast kan een groep 
op hun verzoek worden getraind in 
specifieke vaardigheden zoals 
“landbouwtechnieken” of “weven & 
naaien”.  De trainingen worden 
gefinancierd door donaties en 
sponsors. De vrouwen hoeven dit niet 
terug te betalen. Bij sommige 
trainingen zoals `lezen & schrijven` 
betrekken we ook de locale 
gemeenschap.  

 

Voor deze armoedebestrijding  en 
versterking van de positie van 
vrouwen is uw hulp hard nodig. HwHH 
wil in 2010 graag 5000 euro 
beschikbaar stellen voor deze 
trainingen. We hopen 100 vrouwen 
hiermee te kunnen trainen. 

Triodos & Belasting 

LET OP: Hands with Hands Holland 
heeft een nieuwe zakelijke rekening. 
Onze stichting gelooft in de 
mogelijkheden van een duurzame 
toekomst. De Triodos Bank 
ondersteunt deze mogelijkheden en 
vandaar dat wij onze rekening bij hen 
hebben onder gebracht. Zie ook 
www.triodos.nl.    

De belastingdienst heeft momenteel 
onze aanvraag in behandeling voor 
status van Algemeen Nut Beogende 
Instelling. We gaan ervan uit dat we 
deze ANBI-status snel zullen krijgen. 
Dit betekent dat een gift aan onze 
stichting aftrekbaar zal worden voor 
uw belasting.   

Sponsors 2008  

Graag willen we naast alle individuele 
donateurs ook onze grotere sponsors 
bedanken voor hun ruimhartige 
steun in 2008. Hun bijdrage aan de 
duurzame weeshuizen ging naar een 
naaiatelier, zonnepanelen, 
groentetuinen en een kippenproject.  

 

 

Lions Club 

Nijmegen 

PEN Psychodiagnostics 

 

 

Dans je vrij, 
speel je vrij 

  

Deze fondsenwerving zal duren tot 
eind 2009 zodat we alle betrokkenen 
in Nepal in 2010 weer een financieel 
hart onder de riem kunnen steken! 
Helpt u ook mee? 

Het bestuur 

http://www.triodos.nl/

