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Beste allemaal, 

Hierbij stuur ik jullie de 3de 
nieuwsbrief van 2011 met een update 
van de duurzame weeshuizen, een 
kijkje in de toekomst en  een terugblik 
op het financieel jaarverslag van 2010.  
Voor een algemeen overzicht van de 
verschillende projecten kunt u ook de 
onderstaande link bekijken op 
YouTube. Hierin ziet u ondermeer 
videobeelden die Coen heeft gemaakt 
voor de microkredieten in Chitwan. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=

ZShXSpSGisI&feature=share 

 

1- Duurzaam Weeshuis Bhaktapur  

Het gaat momenteel erg goed met het 
weeshuis Bhaktapur op hun nieuwe 
locatie. De kinderen zijn erg blij en 
ook is er  inmiddels een goed pad 
aangelegd zodat de kinderen niet over 
de akkers van de buren hoeven te 
lopen. Omdat we de buren echt te 
vriend willen houden hebben we 
tevens een goede omheining laten 
plaatsten zodat de kinderen in hun 
enthousiasme niet gaan dansen of 
voetballen op de landbouwgronden 
van deze buren!  Voor project-
mananger Riya is een grote last van 
haar schouders gevallen  nu de 
verhuizing goed afgerond is. De 
komende maanden zullen ook enkele 
internationale vrijwilligers komen om 
Riya verder te helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

2-Duurzaam Weeshuis Pokhara  

Sommigen van jullie kennen direct of 
indirect onze project-manager en 
bevlogen moeder Sarada. Zij leidt met 
een groot hart en inspirerende energie 
haar duurzame weeshuis in Pokhara.  

 

Ze is ook erg trots dat ze met 
sponsorgeld inmiddels extra land 
hebben kunnen aankopen voor 
landbouw en kleinschalige veelteelt. 
Deze stap is onderdeel van een lange 
termijn visie waarin Sarada nog vele 
ideeën heeft. Zo schrijft ze ons ook 
het volgende: 

“Here things are going  much better 
but  I have  many thought in my 
mind…I also realize in inside we are 
strong enough but we also need 
make strong in outside so I think we 
will try more!!” 

Ook voegen we hier een video toe van 
37 seconden waarin jullie de kleinste 
kinderen enthousiast zien kaarten in 
het Annpurna weeshuis in Pokhara: 

http://www.youtube.com/watch?v
=C99jObm52c8&feature=share 
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3- Facebook   

Sinds 2011 kunt u ons ook 

terugvinden op facebook. Via “hands 

with hands” kunt op de hoogte blijven 
van onze internationale stichting 
waaronder de Nederlandse stichting 
“HandswithHands Holland” valt.  

 

Ook is er voor het duurzame weeshuis 
in Pokhara een facebook-account 

onder de naam “friends of 
annapurna self sustaining 
children home”. Daar kunt u op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen 
van Sarada en de kinderen. 

4- Benefietconcert Berlijn 

Op 8 september hield Dagmar op haar 
verjaardag met musici haar inmiddels 
4de benefietconcert voor Hands with 
Hands! Dagmar organiseerde in der 
Heilig Kreuz Kirche in Berlijn weer een 
fantastische avond vol muziek en 
inspiratie onder de naam “the sound 

of one hand clapping IV”. Dagmar 
verloor jaren geleden een been en een 
arm maar liet met gigantisch 
doorzettingsvermogen zien dat je zelf 
bepaalt hoe je met de 
omstandigheden in je leven omgaat. 
Dagmar is één van de meest positieve 
en gedreven mensen die ik ken. Het is 
dan ook geweldig dat ze ons wil 
steunen. Dagmar bedankt! 

 

5- Financieel jaarrapport         
Stg. Hands with Hands Holland  

Inmiddels  is het uiteindelijke 
jaarverslag 2010 klaar en heeft 
Administratieburo Autocom 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 

Donaties 2010: 8. 666 euro 

 

Zoals jullie zien is ook in 2010 weer 
een fantastisch bedrag opgehaald aan 
Nederlandse donaties. Soms krijg ik 
de vraag welk percentage daarvan 
werkelijk ten goede komt aan Nepal. 
Wij hebben ervoor gekozen om 100% 
van uw donaties over te maken aan 
Nepal. Dit betekent dat alle 
overheadkosten zoals 
overboekingskosten van internationaal 
geld, inschrijvingskosten Kamer van 
Koophandel en het printen van de 
papieren nieuwsbrieven worden 
gedekt door het bestuur.  Uw donaties 
worden dus niet gebruikt voor deze 
overheadkosten, hotelkosten of 
vliegkosten. Zo weet u zeker dat echt 
al uw geld op de juiste plek zal 
komen.  

In 2010 is 8.075 euro gegaan naar de 
opbouw van het nieuwe duurzame 
weeshuis Bhaktapur. Hierover heeft u 
eerder in deze nieuwsbrief al gelezen. 
Er werd 2.000 euro besteed aan het 
microkrediet project in Chitwan voor 
vaardigheidstraining bij kansarme 
vrouwen en 800 euro ging naar 
schoolgeld voor 2 weeskinderen.  

Voor 2011 en 2012 probeert onze 
stichting vooral geld in te zamelen 
voor de microkrediet projecten van 
kansarme vrouwen in Zuid Nepal maar 
natuurlijk zullen we ook de duurzame 
weeshuizen blijven steunen 

6-Vrijwilligers Nepal 

Sinds 2007 is Coen coördinator van de 
vrijwilligers voor Hands with Hands. 
Ieder jaar meldden zich mensen uit  
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, 
Oostenrijk,  Nederland, Spanje, de 
Verenigde Staten of Australia voor één 
van onze projecten. In één of twee 
gesprekken via Skype worden de 
projecten belicht, worden de 
verwachtingen van de vrijwilligers 
gewogen  en wordt gekeken of we een 
passende plek kunnen vinden. De 
meeste vrijwilligers blijven 2-7 weken 
op een projectlocatie maar natuurlijk 
zijn er ook mogelijkheden voor 
dagbezoeken. In de afgelopen jaren 
hebben zo’n 10-14 vrijwilligers per 
jaar een bezoek gebracht aan onze 
projecten en veelal samengewoond 
met de kinderen en huismoeders. De 
vrijwilligers werken mee in huis, in de 
groentetuin en helpen soms de koeien 
melken. Daarnaast helpen ze met 
schoolwerk en leren ze de kinderen 
met Engels. Voor veel vrijwilligers 
waaronder mijzelf is zo’n periode in 

een weeshuis zeer indrukwekkend. 
Meer informatie over ons aanbod voor 
vrijwilligers vindt u op 
www.handswithhands.nl   

 

7-Donateurs 2010 

Naast alle hulp van particuliere 
donateurs willen we voor 2010 ook de 
volgende sponsors hartelijk bedanken 
voor hun financiële steun en hopen we 
dat we in dit najaar ook weer op u 
kunnen rekenen. Onze grote dank. 

PEN Psychodiagnostics 

 

Dans je vrij, 
speel je vrij 

 

 

Namens het bestuur, Coen Völker 
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