
 

 

 

 

Beste allemaal, 

Momenteel is Kira Kay namens Hands 
with Hands (INGO) weer in Nepal waar 
er naast de projecten dit jaar ook 
gewerkt wordt aan het maken van 
korte filmpjes over de weeshuizen en 
andere projecten. Coen Völker zal dit 
december 2010 ook overnemen als hij 
weer naar Nepal gaat voor een 
werkbezoek. Met deze nieuwsbrief 
houden we jullie op de hoogte van 
recente ontwikkelingen. 
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1-  Samenwerkingspartners  

Om onze ontwikkelingsprojecten te 
laten slagen hebben we vele 
samenwerkingspartners nodig, zowel 
in Nederland als in Nepal. Juli 2010 is 
Rupac Thapa naar Europa gekomen op 
uitnodiging van een zakenrelatie. Dit 
was zijn eerste reis buiten Nepal en 
een heel avonduur. Hij kwam ook naar 
Nederland voor een kort werkbezoek. 
Rupac is de man van Riya en zij leidt 
ons duurzame weeshuis in Bhaktapur. 
Wat Rupac bijzonder maakt is dat het 
niet gebruikelijk is voor een Nepalese 
man om zijn vrouw zoveel ruimte tot 
ontplooiing te geven. Rupac heeft 
vanaf het begin Riya gestimuleerd om 
een opleiding te volgen en steunt haar 
volkomen in haar leidinggevende werk 
voor het weeshuis.  

 

Rupac & Coen 

 

Zoals jullie weten is Bhaktapur in de 
laatste fase van de bouw van een 
nieuw weeshuis. Normaal gesproken 
doet de man de onderhandelingen als 
het gaat om de bouwmaterialen, 
arbeidsloon en contacten met de 
aannemer. Door Riya de leiding te 
geven ontwikkeld zij ook haar positie 
in de regio en zijn ze tevens een 
inspirerend voorbeeld van een 
moderne relatie in een traditioneel 
land als Nepal. Het was dan ook een 
groot plezier om Rupac nu in 
Nijmegen te ontvangen. 

 

 

 

 

 

Naast Nepalese partners hebben we 
ook steun vanuit Nederland nodig. 
Deze zomer hebben we een 
succesvolle aanvraag ingediend bij de 
Marthe van Rijswijck Foundation. Deze 
stichting heeft 5000 euro ter 
beschikking gesteld voor het bouwen 
van de eerste verdieping van het 
weeshuis Bhaktapur. We zijn ze 
hiervoor zeer erkentelijk.  

Begin jaren negentig neemt Rudolf 
Sprangers, het jongste familielid van 
de vijfde generatie en de enige 
Sprangers nazaat die nog als 
aandeelhouder aan het bouwbedrijf 
verbonden is, een uniek besluit. Hij 
brengt zijn eigendom in Sprangers 
Bouwbedrijf onder in een stichting, 
Sprangers Jeugdfonds, met een 
tweeledige doelstelling. Ten eerste de 
zorg dragen voor de continuïteit en 
zelfstandigheid van het bouwbedrijf 
en ten tweede (financiële) steun 
verlenen aan duurzame 
ontwikkelingshulp ten behoeve van 
kansarme kinderen over de hele 
wereld. Beide doelstellingen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Immers gaat het Sprangers Bedrijven 
goed dan ontvangt de stichting 
dividend uit de bedrijven waarmee de 
maatschappelijke doelstelling 
ingevuld kan worden.  

 

Het Sprangers Jeugdfonds heeft in 
2002 besloten een tweede stichting in 
het leven te roepen met als doel de 
maatschappelijke doelstelling ten 
uitvoer te brengen. Deze stichting 
heeft de naam “Marthe van Rijswijck 

Foundation” gekregen. Zie hiervoor 
ook hun website: www.mvrf.nl  
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2-Reis december 2010 Nepal  

Op 11 december zal Coen weer naar 
Nepal gaan voor 3,5 week. Het zal zijn 
vierde bezoek worden sinds 2005 . Hij 
zal 3 tot 4 van de duurzame 
weeshuizen bezoeken, evalueren hoe 
de projecten verlopen en 
inventariseren wat de nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Op 
dit moment ziet het ernaar uit dat het 
weeshuis Bhaktapur net verhuisd zal 
zijn naar de nieuwe locatie waardoor 
er ook weer meer capaciteit is om uit 
te kunnen breiden en méér kinderen 
op te nemen. Ook zal het 
kippenproject in Phutung worden 
bezocht waarvan de capaciteit nu zit 
op zo’n 1000 kippen.  

 

Daarnaast hoopt Coen de 
microkredietprojecten in Chitwan te 
bezoeken en hun voorstel door te 
spreken voor een eigen gebouw. Voor 
dit laatste is nog geld nodig dus als u 
nog iets kunt missen kunnen we dat 
nu goed gebruiken. De wens is om 
dan een gebouw met twee ruimtes te 
bouwen. Eén ruimte voor het 
verstrekken van de microkrediet 
leningen en het terugbetalen, en één 
ruimte die als winkel kan worden 
gebruikt voor de produkten die ze 
maken (kaarsen, tapijten, groenten, 
vlees, eieren). Dit is voor 200 
kansarme vrouwen. Ook zal Coen daar 
het veearts-project evalueren waarbij 
iemand uit de lokale gemeenschap 3 
maanden is getraind in de 
veehouderij.  

Mocht u in het najaar nog een aktie op 
touw willen zetten kunt u altijd 
contact opnemen met Coen via: 

coen@handswithhands.net 

3- Nieuwe Website 

 

Het is goed mogelijk dat u de laatste 2 
maanden moeite had om onze website 
te bezoeken:www.handswithhands.org 

Deze is helaas overgenomen door 
agressieve anonieme zoekmachines 
die de site dan illegaal aanbieden aan 
adverteerders. Ons excuus hiervoor. 
We zijn nu hard bezig om de naam 
.org terug te krijgen. Inmiddels 
hebben we wel besloten om de 
volgende nieuwe domeinnamen te 
gaan gebruiken: 

www.handswithhands.nl 

www.handswithhands.com 

www.handswithhands.net 

www.handswithhands.de 

Al deze namen komen bij dezelfde 
internationale website terecht. Naast 
Nederland zijn er ook in Duitsland, 
Zwitserland en Oostenrijk kleine  
stichtingen van HandwithHands die 
een deel van de projecten 
ondersteunen. Op termijn zult u dit 
ook zichtbaarder terugvinden op de 
website. 

Inmiddels is een groot deel van de 
website al in nieuwe stijl verschenen. 
We zijn bezig geweest aan een  
algehele digitale update en het 
resultaat daarvan vindt u terug in een 
overzichtelijkere webpagina. Iedereen 
die hier aan meewerkt is vrijwilliger en 
we zijn heel blij met deze kosteloze 
input van de voornamelijk Duitse 
IT’ers.      

 

4- Financieel jaarrapport         
Stg. Hands with Hands Holland  

Eerder dit jaar bent u geïnformeerd 
over de bestedingen van onze 
projecten in 2009. Met enige 
vertraging is nu het uiteindelijke 
jaarverslag 2009 klaar. 
Administratieburo Autocom heeft dat 
ook dit jaar weer kosteloos voor ons 
samengesteld. Dit jaarrapport is ook 
op te vragen bij het bestuur en kan 
digitaal of op papier worden 
toegestuurd.  

 

Donaties 2008: 8.417 euro  

Donaties 2009: 7.144 euro 

 

Ondanks de financiële crisis heeft 
iedereen in 2009 nog heel ruim 
gegeven en daar hebben we veel 
goeds mee kunnen doen zoals het 
kippenproject, schoolgeld, 
groentetuinen aanleggen en het 
veearts-project in Chitwan.  

 

5-ANBIStatus 

Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan 
aan goededoelinstellingen aftrekbaar 
van het belastbaar inkomen als de 
instelling aangemerkt is als algemeen 
nut beogende instelling (ANBI). Sinds 
25-02-2009 heeft stichting “Hands 

with Hands Holland” deze status, zie 
hiervoor ook www.anbi.nl  

 

Namens het bestuur 

 en tot binnenkort, 

Coen Völker 
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