New Sadle
GEEF EEN KIND HOUVAST
Adoptie Project 2018 Bharat Pokhari

De positie van kinderen in Nepal met een verstandelijke beperking was tot voor
kort hopeloos. Mensen geloofden dat de handicap het gevolg was van zonden in
een vorig leven, als een straf van de goden. Zij werden verborgen of zelfs
gedood. Deze opvattingen beginnen gelukkig te veranderen.
In 2017 is er in het dorp Bharat Pokhari huisvesting gebouwd voor circa 20
kinderen met een verstandelijke beperking. Dit is gefinancierd door Milan Bindu
met steun van de Wilde Ganzen. Voor 2018 willen we deze kinderen meer
houvast bieden door Nederlandse adoptieouders te vinden die een bijdrage
voor het levensonderhoud willen bekostigen. Omdat er veel te weinig geld voor
voeding is op dit moment is de situatie nijpend.
Voorbereiding
De Nepaleese partner-organisatie New Sadle draagt zorg voor de uitvoering ter
plekke. Gezamenlijk hebben de stichtingen meer dan 10 jaar ervaring in het
opzetten en continuering van ziekenhuizen, scholen en werkplaatsen in diverse
regio's in Nepal. (Zie laatste pagina voor overzicht)
Eind 2017 bezochten bestuursleden van Milan Bindu het opvanghuis. Zij hebben
met name de ouders gesproken over de achtergrond van het kind en de
omstandigheden waarin ze leven. Zie hieronder het nieuwe opvanghuis.

In de eerste fase (eind 2017 ) van dit project is er per kind in kaart gebracht
wat de mogelijkheden en beperkingen van de kinderen zijn. Het zijn leergierige
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kinderen die elk specifieke ondersteuning nodig hebben. Taal en sociale
vaardigheid is voor de communicatie en zelfredzaamheid erg belangrijk. En
vooruitgang in motorische ontwikkeling is onontbeerlijk voor hun ontwikkeling.
Momenteel wonen er 18 kinderen en zijn er drie 'moeders' voor de persoonlijke
verzorging en maaltijden. We zijn bezig om de deskundigheid van het
aanwezige personeel met betrekking tot onderwijs aan kinderen met een
verstandelijke beperking te vergroten. Dit is bij een aantal kinderen zeker
mogelijk. Onze partner organisatie New Sadle is op zoek naar de juiste mensen,
die hierbij kunnen helpen.
Project 2018

– ADOPTIEPLAN

Naast verbetering van het onderwijs is het belangrijk dat kinderen gezonde
gevarieerde voeding krijgen. De Nepalese overheid draagt bij aan de kosten
voor het levensonderhoud van deze kinderen. Het is echter zo weinig dat
dringend een structurele bijdrage gewenst is. Om dit te bekostigen is dit
adoptieplan gestart.

kinderen in Bharat Pokhari voor het schooltje

Overzicht kosten 2018 'Geef een Kind Houvast'
Maaltijden en basisverzorging 18 kinderen 1 jaar
Medische begeleiding en educatie van 18 kinderen
Totaal kosten project voor 2018

Euro 6.000,Euro 6.000,========
Euro 12.000,-

U kunt zich opgeven als adoptie ouder voor een van de
kinderen voor 150,- per jaar.
Wij zoeken mensen die de kinderen houvast willen bieden voor de komende
jaren. Foto's van de kinderen vindt u op onze website www.milanbindu-nepal .
U kunt mee doen door geld te storten op IBAN NL55RABO 011.02.62.069
t.n.v. Stichting Milan Bindu Nepal met vermelding van uw e-mail adres
dan nemen wij contact met u op.
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Op de website en Facebook pagina wordt gerapporteerd over het verdere
verloop van het project.
Verantwoording en administratie
De stichting Milan Bindu Nepal is een ANBI stichting. Dat betekent dat u een
jaarlijkse gift op uw belastingaangifte mag aftrekken. Wij geven u daarvoor een
verklaring.
Jaarlijks wordt in een nieuwsbrief uitgebreid verslag uitgebracht over het
project. De jaarrekeningen van de Stichting Milan Bindu worden gepubliceerd
op internet. Hierin zijn inkomsten, giften en uitgaven per project zichtbaar. Voor
adoptie projecten is separaat een administratie per kind.
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