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Stichting Milan Bindu Nepal
Voorwoord,

geschreven door Marijke Visser

Het jaar 2018 ligt alweer achter ons. De bestuursleden hebben het afgelopen jaar met
elkaar geëvalueerd en kijken terug op een succesvol jaar van Milan Bindu. Of het allemaal
zo succesvol verloopt in Nepal valt nog te bezien? Vooral de situatie in Nuwakot baart ons
zorgen.
We hebben in dit jaar 3 opmerkelijke ontwikkelingen doorgemaakt. Allereerst waren dit
de moeilijkheden met de school in Dhandkhola. Door het directe optreden van Chitra, zijn
veel problemen voor de kinderen voorkomen. De school is behouden gebleven voor de
eerste vijf klassen. Volgend jaar hopen we u te melden dat we hierin een stapje verder
hebben kunnen zetten.
De tweede opmerkelijke ontwikkeling is een succesnummer. In Bharat Pokhari is de
woonsituatie en het klaslokaal van 18 kinderen met een verstandelijke beperking enorm
verbeterd. Zelf was ik er in oktober 2017 met een groep en allen hebben we
geconstateerd, dat het gebouw prachtig geworden is. Rikie, haar zus Els en haar zwager
Hans zijn in december geweest en hebben de feestelijke opening mogen meemaken.

Bharat Pokhari

Echter de derde ontwikkeling heeft mij zeer aangegrepen. Chitra bracht in 2017 een
bezoek aan Nuwakot voor een project met Oxfam Australië. Een samenwerkingsverband
met de Fair Trade groep Nepal voor de landbouw.
Tot zijn schrik ontmoette hij daar 165 gezinnen uit Langtang die na de aardbeving hier
naartoe waren gevlucht. Zij leven nu al 3 jaar in tentjes, in elkaar getimmerde hutten met
een golfplaat, hebben 1 waterpomp en geen toiletten.
Kunt u zich voorstellen dat dit kan leiden tot onhygiënische toestanden en daarmee
gaandeweg allerlei ziektes zal veroorzaken! Ik was zeer blij met de spontane actie van
mijn medereizigers op dat moment, die al hun roepies bij elkaar verzamelden waarvan
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Chitra rijst heeft gekocht voor de gezinnen! Nogmaals onze dank.
Kijkend naar 2019 richtten wij ons voornamelijk op de werving van adoptieouders voor
Bharat Pokhari en zijn wij de sponsoring gestart voor Nuwakot.
Lees meer hierover in de nieuwsbrief.
Ik sluit dit af met onze hartelijke dank aan u allen voor uw donaties. Zonder uw bijdrage
was het bovenstaande niet mogelijk geweest. Speciaal wil ik ook Riëtte bedanken, die
zich zeer snel heeft ingewerkt in het adoptieplan, zij regelt dit vanaf nu. Graag wil ik
Mariëtte van Erp nogmaals bedanken voor haar geweldige inzet voor dit project, sinds
jaren. Mariëtte is 2x mee geweest naar Nepal, om o.a. de school in Dhandkhola te
bezoeken. Onderwijs heeft haar hart en dat hebben we gemerkt. Ook haar zorgvuldige
jaarlijkse afhandeling m.b.t. de info over de kinderen aan de sponsor ouders, is
noemenswaardig. Bovendien heeft zij Riëtte ingewerkt, zij doet nu de organisatie voor dit
project.
Lieve mensen, ook al valt de communicatie met Nepal niet altijd mee, het project loopt
wel! Mede dankzij jullie en ook de inzet van Ashim. Ashim is de communicatiemedewerker
van New Sadle. Hij heeft de communicatie verbeterd sinds hij in dienst is van New sadle.
Mede namens het bestuur van Milan Bindu Nepal:
Marijke Visser, Norbert Moens, Riëtte Voorhaar, Rietje Dellepoort en Rikie van Biesen.

Actuele projecten:
Project 1: Adoptieplan Bharat Pokhari
Door financiële adoptie is gezonde voeding en gerichte training voor kinderen met een
verstandelijke beperking mogelijk. Dit project is in de beginfase.

Geef een kind houvast
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Op een half uur rijden van Pokhara in Nepal ligt het dorpje Bharat Pokhari. Bij de lokale
school voor primary en secondary onderwijs voor de kinderen uit de regio bevindt zich
ook het huis voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Afgelopen jaren heeft Milan Bindu samen met New Sadle ervoor gezorgd dat de kinderen
een goede bewoning kregen met keuken, sanitair en voor ieder kind een eigen bed.
Er wonen op dit moment 18 kinderen met diverse achtergronden en verschillende niveaus
van verstandelijke beperking. Dit huis geeft deze groep kinderen zekerheid en veiligheid.
De logische volgende stap is er voor te zorgen dat de kinderen ook voldoende gezonde
maaltijden en gerichte educatie aangeboden wordt.
Nu is het nog zo dat er eenzijdige maaltijden worden verstrekt met steeds dezelfde
samenstelling en bevatten niet alle voedingsstoffen die opgroeiende kinderen nodig
hebben. Meestal zijn de maaltijden vegetarisch, niet uit overtuiging maar omdat er
onvoldoende geld beschikbaar is om voor vlees te kunnen kiezen. Bovendien krijgen de
kinderen slechts één keer in de week fruit.
Voor de kinderen zijn er drie “moeders” die ook in het verblijf wonen en de dagelijkse
verzorging doen. Daarnaast is er een onderwijskracht die zich betrokken voelt bij deze
kinderen maar nog onvoldoende kennis heeft van educatie aan deze doelgroep.
Tijdens het bezoek dat in januari 2018 werd gebracht aan dit project, bleek dat de
kinderen op individuele basis mogelijkheden hebben om zich verder te ontwikkelen.
Speciaal onderwijs is daar wel voor nodig. Met het geld dat dit adoptieproject zal
opleveren, wordt naast goede voeding ook geïnvesteerd in het aantrekken van
gespecialiseerd onderwijzend personeel.
Met de ouders/verzorgers van alle 18 kinderen is er in 2018 een gesprek gevoerd en
achtergrond informatie verkregen. Deze kunt u lezen in de databank van Milan Bindu.
http://www.milanbindu-nepal.nl/projecten.html
Wij zijn op zoek naar adoptieouders die zich een aantal jaren aan dit project willen
verbinden. Voor € 12,50 per maand (€150.- p/j) geeft u dit kind houvast. U kunt zelf uw
voorkeur aangeven voor een van de kinderen. We zoeken twee adoptieouders per kind,
zodat er €300 per kind beschikbaar is voor zorg en educatie. Een mailtje naar
e.vanbiesen@zonnet.nl met uw gegevens is voldoende. Dan sturen we u actuele
informatie en een overeenkomst om de afspraken vast te leggen.
Milan Bindu zal u op de hoogte houden van het wel en wee van het project en de
voortgang van ieder individueel kind.
Door de nauwe band die Milan Bindu heeft met de organisatie New Sadle, is het
gewaarborgd dat uw geld ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor de voeding en educatie
aan deze kinderen.
Er bestaat altijd de mogelijkheid om geld te geven zonder een adoptie te doen.
Stichting Milan Bindu Nepal is aangewezen als ANBI-instelling en dat maakt het mogelijk
dat adoptieouders die zich 5 jaar aan dit project verbinden, de gift maximaal van de
belasting kunnen aftrekken. Indien u dit wenst neemt u contact op met de
projectcoördinator Riëtte Voorhaar en u ontvangt de benodigde papieren.
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Project 2: Nuwakot
Nepal wordt regelmatig blootgesteld aan natuurrampen en aardbevingen. Het land kent
vele sociaal economische uitdagingen zoals de omvangrijke bevolkingsgroei, de trek naar
de stad en veelbelovende jongeren verhuizen naar het buitenland.
De schade van de aardbeving in 2015 en van de vele naschokken zijn nog enorm. Huizen,
bedrijven en hele gemeenschappen zijn weggevaagd. Meer dan 800.000 mensen werden
dakloos en 3 miljoen mensen zijn hun beschadigde huizen ontvlucht en slapen nu al jaren
in krotten. Een schrijnend voorbeeld hiervan is Nuwakot Indreni Chaur in het gebied Bidur
recht boven Kathmandu, waar de tweede aardbeving heeft huisgehouden.
Zij leven hier met 1 waterpomp voor 165 gezinnen, geen toiletten en geen elektriciteit. Ze
zijn gedwongen samen met hun vee te slapen. Ze hebben dringend hulp nodig. Een veilig
onderkomen is hier meer dan ooit nodig!
Er is grond aangekocht waarop nieuwe aardbevingsbestendige huizen en sanitaire
voorzieningen gebouwd zullen worden. Daarnaast zal er een day care programma voor de
kleinste kinderen gerealiseerd worden. De ouders worden dan ontlast en zijn in de
gelegenheid om in hun levensonderhoud te voorzien. We kiezen voor gezinnen, waar
alleenstaande moeders met kinderen of ouderen de voorkeur krijgen. Zij krijgen een goed
huis dat aardbevingsbestendig zal zijn. Het brengt hen hoop en kinderen kunnen naar een
school.
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Huidige stand van zaken:
1. De grond voor de 34 Nepalese huisjes, de Day Care en de sanitaire voorzieningen
is aangekocht. Alles zal aardbevingsbestendig worden gebouwd.
2. Voor de 34 huisjes hebben we in totaal € 340.000 nodig. Per huisje is €10.000
nodig, waarvan de regering € 2500 per huisje bijdraagt. Ook verwachten we dat de
Wilde Ganzen onze aanvraag gaat goedkeuren waardoor het bedrag wordt
verveelvoudigd met 33%. Vanuit de Fairtrade werkplaats gaat er werk gecreëerd
worden voor de vrouwen! Per huisje kost het ons € 5.000. Totaal: € 170.000.
Nog veel werk voor de boeg de komende jaren maar er is toekomst voor deze
mensen! Help ons deze bouw te realiseren.
Laatste nieuws uit Nuwakot !!!!!!!!
De aanleg van de weg naar de te bouwen huisjes is begonnen.

Bouwt u ook mee?
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Project 3: Schoolkinderen in Dhandkhola
40 Schoolkinderen van de armste ouders worden vanuit Nederland financieel
geadopteerd waardoor zij gratis naar school kunnen en aan wie een gezonde lunch wordt
verstrekt. Er staan nog 4 kinderen op de wachtlijst!
Schoolkinderen in Dhandkhola

Adoptieproject Dhandkhola 2019
Er is nu consensus over de licentie voor de school in een ander gebouw. De Wisdomschool
kreeg een enorme toeloop van vooral jonge kinderen en heeft nu ca. 270 leerlingen en 13
leerkrachten. Er was rondom een groot stuk grond beschikbaar en daar zijn nu 8 lokalen
bijgebouwd en er is een keuken ingericht voor de lunch van de kinderen. Ook is er nu
een groot reservoir en een betrouwbaar pompsysteem dat de school van sanitaire
voorzieningen en water voorziet.
De kinderen die onder het adoptieproject Dhandkhola vallen zitten allemaal op de
Wisdomschool. Ruim 40 kinderen zijn al voorzien van adoptieouders voor €120 per jaar.
We kunnen dit wellicht tot 50 kinderen uitbreiden. Deze nieuwe kinderen komen
binnenkort op de website. Zie http://www.milanbindu-nepal.nl/projecten.html
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Project 4: Teachers for Teachers
Over dit project en over de LESKIST kunt u meer vinden op onze website
http://www.milanbindu-nepal.nl/projecten.html#Leskist

Financiële verantwoording over 2017
Toelichting op het financieel verslag van 2017 van Stichting Milan Bindu Nepal.
In 2017 heeft het bestuur besloten om zich te beperken tot drie projecten:
Het project LAS/Dhandkhola, Teachers for Teachers en Bharat Pokhari. In deze
nieuwsbrief leest u hier meer over. De financiering van het project LAS/Dhandkhola is
afkomstig van bedragen van donateurs die één of meer leerlingen hebben geadopteerd.
Per 31 december 2017 waren er 40 donateurs.
Het project Bharat Pokhari wordt voornamelijk gefinancierd door acties van Milan Bindu
en eenmalige donaties. In het vorige financieel verslag worden de donaties en bijdragen
verantwoord.
Gedurende het jaar 2017 heeft de Stichting fors bijgedragen om de lopende projecten te
versnellen. Gevolg daarvan is dat de liquide middelen behoorlijk zijn geslonken.
Bovendien is de aandacht in de Nederlandse media minder gericht op Nepal. Donaties
lopen terug en dat is te merken aan onze inkomsten.
Dit alles heeft er toe geleid dat wij met minder financiële middelen hetzelfde zouden
willen doen. Telkens weer moeten wij een beslissing nemen welk onderdeel van de
projecten onze steun krijgt. Vooralsnog opteren wij voor de continuïteit van het onderwijs,
want goed opgeleide mensen, zijn het fundament om de Nepalese samenleving te helpen
naar een betere toekomst.
Alle kosten die Milan Bindu in 2017 heeft gemaakt, zijn in het vermogen van de Stichting
opgegaan. Echter kunnen wij niet meer uitgeven dan er in kas is. Het komende jaar 2019
zal dan ook voor een groot deel gericht zijn op het aanboren van andere bronnen om
meer donaties te verkrijgen. Ook internet en sociale media zullen daar een grotere rol in
gaan spelen.
Wij willen alle donateurs en vrienden hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Door de wet op de privacy mogen de banken geen gegevens meer verstrekken op de
bankafschriften. Ongetwijfeld zullen wij mensen zijn vergeten die Milan Bindu een warm
hart toedragen. Weet dat wij hier heel blij mee zijn. Mochten er nog vragen zijn, met
betrekking tot dit verslag kunt u contact opnemen met de penningmeester Norbert Moens
van de Stichting Milan Bindu Nepal norbertmoens@upcmail.nl

Wat hebben wij in 2018 gedaan
Onze aandacht is in dit jaar uitgegaan naar werving van nieuwe adoptieouders voor de
Dhandkhola school en het adoptieplan van de kinderen met een verstandelijke beperking
in Bharat Pokhari. Vooral Rikie van Biesen, Els en Hans zetten zich hier actief voor in. De
familie van Rikie heeft een speciale plek gekregen op de kerstmarkt van het Horsterpark
op 7, 8 en 9 december 2018: “Dickens in de Liemers”. De sponsoring gaat naar de
kinderen met een beperking in Bharat Pokhari.
Ook hebben we volop actie gevoerd voor de huisjes in Nuwakot. We verkochten boeken
op boekenmarkten, hebben bij Supermarkten in Zevenaar de ‘statiegeld’ actie toegekend
gekregen.
In oktober 2018 is Marijke Visser cranberry’s gaan plukken op Terschelling om daar
heerlijke jam van te maken. De meerwaarde van de jam gaat naar het project Nuwakot.
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In december 2018 hebben we op diverse kerstmarkten gestaan.
In 2019 worden bovenstaande projecten gecontinueerd.
Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Een mailtje naar Marijke en u krijgt de benodigde info:
m.visser67@chello.nl
Ook hebben wij ons aangemeld bij https://www.gofundme.com Een organisatie die gratis
geld inzamelt voor mensen en doelen waar je om geeft.

Bestuur
Voorzitter: Marijke Visser
Penningmeester en secretaris: Norbert Moens
Lid en werkgroep "project kinderen met een verstandelijke beperking": Rikie van Biesen
Lid: Chitra K.C. voor aansturing vanuit Nepal
Lid: Riëtte Voorhaar “project adoptie Dhandkhola “
Lid: Rietje Dellepoort
E-mail: info@milanbindu-nepal.nl
K.v.K. nummer: 09143961
ANBI/fiscaal nummer: 815008454
We zijn nog lang niet klaar, giften zijn nog steeds hard nodig.
We hopen dat u ons blijft steunen.
NL55RABO0110262069
T.n.v. Stichting Milan Bindu Nepal
Voor het allerlaatste nieuws verwijs ik u naar onze website en Facebookpagina:
http://www.milanbindu-nepal.nl en https://www.facebook.com/nepalmilanbindu
http://newsadle.weebly.com
Stichting Milan Bindu Nepal is aangewezen als ANBI-instelling en dat maakt het mogelijk
dat u uw gift kunt aftrekken van de belasting.
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