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10 Jaar Stichting Milan Bindu Nepal  
10 Jaar alweer, wat vliegt de tijd en wat is er veel gebeurd in die 10 jaren.  
 

 
De officiële oprichting van Stichting Milan Bindu Nepal in juni 2004 

Bestuursleden van het eerste uur: Margit Lukkezen, Marijke Visser en Chitra KC Bahadour 

www.milanbindu-nepal.nl 
In 2004 begonnen we met een klein bestuur van 5 mensen aan ons ideaal. Mensen (en vooral ook kinderen) in Nepal 
een betere toekomst gunnen en realiseren. Onze eerste actie: de bouw van een verzorgingshuis voor verstoten 
bejaarde mensen die fysiek door de ziekte  lepra ernstig gehandicapt waren.  
In het begin werden 40 ouderen gehuisvest. 10 Jaar later zijn ca. 20 van de eerste bewoners overleden door ouderdom 
en/of complicaties van lepra. De plaatsen die hierdoor vrij zijn gekomen, zijn weer ingenomen door ouderen met een 
vergelijkbare achtergrond. 
Sinds enkele jaren staan ze op de lijst van de World Health Organization (WHO) genoteerd als ‘lepravrij’. Dit betekent 
niet dat er geen lepra meer is maar wel dat zij onder een bepaalde grens zijn gekomen. Dat wil zeggen dat het aantal 
mensen met een lepra besmetting daalt! En dat is goed nieuws! 
 
In 2005 werd de actie gestart voor de bouw van een ziekenhuisje in de omgeving van Kathmandu. Het resultaat was 
dat medische behandeling dichter bij huis plaats kan vinden.  
De spectaculaire fietstocht van Chantal en Joyce van Biert naar Compostella was de aftrap voor de sponsoring.  
 
2006 Werd het jaar van de bouw van de school. Er werd € 5000 ingezameld door basisschoolkinderen. Margit, Bas en 
hun kinderen gingen dat jaar op eigen kosten naar Nepal om dit bedrag te overhandigen. De start voor de verdere 
bouw van de Lovely Angels School was gegeven. Maar ook de bouw van een tweede ziekenhuisje in Malekhu werd 
gerealiseerd. Opnieuw een road-side kliniek. 
 
In 2007 gingen we verder met de bouw van weer een ander ziekenhuis in Pharphing. Koen, een student van Fontys 
Hogeschool Verpleegkunde gaf hier de eerste aanzet toe! Het NCDO verdubbelde de actie.  
Ook werd in dit jaar het adoptieplan voor de Lovely Angels school in Kathmandu opgezet, waardoor nu ongeveer 30 
kinderen kosteloos naar school kunnen.  
 
In 2008 startten we in Dhandkhola met de bouw van het ziekenhuisje. Toen al leefde de gedachte om iets te doen 
voor HIV besmette vrouwen. Dit gaat gelukkig dit jaar (2014) daadwerkelijk gebeuren.  
Door de royale giften van de zusters van Oirschot konden we ook nog een school bouwen in Khaula Village, het 
geboortedorp van Chitra           1 



 
In 2009 werd er actie gevoerd voor de inrichting van het ziekenhuisje in Dhandkhola, dat nu volwaardig en zelfstandig 
functioneert. Het adoptieplan om een schoolkind te adopteren, werd opgepakt door het nieuwe bestuurslid Mariëtte 
van Erp-Uitterhoeve en is vervolgens ook gerealiseerd op de school in Dhandkhola. 
 
In 2010 werkten we verder aan de ondersteuning van de school in Dhandkhola. Ook de inrichting van het ziekenhuisje 
vroeg nog aandacht. 
 
In 2011 begonnen we aan een totaal nieuw project. De bouw van een viltwerkplaats in Dhandkhola voor HIV besmette 
vrouwen. Dit hadden we in 2007 al voor ogen.  
In 2011 zijn twee docenten van de Lovely Angels Scholen in staat gesteld een bijscholingscursus te volgen bij ECEC 
(Early Childhood Educadional Centre) in Kathmandu. 
 
In 2012 werd het sponsoren voor de viltwerkplaats gecontinueerd. De grond werd aangekocht en de bouw kon 
starten. Uiteindelijk kostte het ons 2 jaar om alles rond te krijgen en is de actie in 2013 afgerond. Een project van  
€ 60.000 doe je niet zomaar.  
Nogmaals gaan twee docenten van de LAS naar ECEC.  
 
In 2013 hadden we overleg met ECEC. Het onderwerp was: hoe de kennis van de bijgeschoolde docenten kan worden 
gedeeld met- en overgedragen aan hun collega’s.  
Ook is er geld om een docent van de LAS in Dhandkhola voor bijscholing naar ECEC te sturen. 
Tevens was er voldoende geld in kas om een waterleiding aan te leggen en glas in de ramen te laten zetten van de 
school in Dhandkhola. 
 
Ook in 2014 trekken wij ons het lot aan van meest kansarme mensen in Nepal. Het plan is ons in te zetten voor 
kinderen met een verstandelijke en fysieke beperking. Wij sponsoren voor een betere huisvestiging voor deze mensen 
in Baratphokari. Ook hen gunnen wij een beter bed en een veilige kookplaats. Maar wij willen meer!  
Ons doel is dat deze mensen met een beperking in de toekomst aangepast onderwijs gaan krijgen. 
 
In de 10 jaar Milan Bindu zijn er 8 reizen naar Nepal georganiseerd. Tijdens iedere reis werden de projecten bezocht en 
werden er koffers, dozen en zakken met lesmateriaal, speelgoed, kleding en verbandmiddelen overgedragen aan de 
Nepalezen. Er vormde zich een groep mensen die Milan Bindu blijvend ondersteunen. Mensen die ook bereid zijn een 
handje te helpen bij onze acties!  
 

  
    Overhandigen van educatief materiaal door het bestuurslid Thea Aarendonk 

 
We gaan door, met uw steun en sponsoring. Enorm bedankt! 
 
Namens het bestuur van Milan Bindu 
 
Marijke Visser 
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Jaarverslag Milan Bindu 2013 

 
Inleiding  
In dit jaarverslag wordt terug gekeken op de activiteiten van de Stichting Milan Bindu in Nederland en in Nepal. Het 
jaarverslag is geschreven voor onze donateurs, opdat zij kunnen zien wat Milan Bindu dit afgelopen jaar heeft gedaan 
met het geld wat door hen is gedoneerd. Het verslag is tweeledig: enerzijds geeft het een weergave van de 
activiteiten en de daarbij behorende resultaten, anderzijds worden per project de plannen voor 2014 vermeld.  
Het financieel verslag zal gepubliceerd worden in de volgende nieuwsbrief. 
Accountantsbureau Mazars heeft aangeboden om pro deo onze penningmeester te ondersteunen. Milan Bindu is erg 
blij met deze professionele steun.  

 
Projecten en sponsoring voor Nepal 
 
De viltwerkplaats 
In het afgelopen jaar hebben er voornamelijk activiteiten plaats gevonden die gericht waren op het inzamelen van 
geld voor de bouw van de viltwerkplaats in Dhandkhola, een activiteit die in 2011 is gestart i.s.m. de Wilde Ganzen. 
Hiervoor zijn diverse acties georganiseerd, zoals lezingen bij verschillende wereldwinkels en kerstmarkten. Hierop is 
een zodanige respons geweest dat begin januari 2013 het beoogde bedrag voor de bouw van de werkplaats is 
behaald.  
De binnengekomen gelden zijn met 70% vermeerderd door een bijdrage van de Wilde Ganzen dat wij ten zeerste 
waarderen. In totaal is er € 60.000 overgemaakt naar Nepal. Inmiddels is de bouw zover gevorderd, dat de vrouwen in 
januari 2014 gestart zijn met de eerste basistraining vilt maken.  
 

  
  De bouw van de viltwerkplaats is klaar in februari 2014    Vrouwen in Dhandkhola krijgen hun eerste training 
 
In 2014 gaan 2 studenten  Elsbeth Vorstenbosch en Yvonne van de Wal van Fontys Hogescholen verpleegkunde naar 
Nepal om hier o.a. een gezondheidsprogramma op te zetten voor de viltwerksters die HIV besmet zijn. Een stevige 
klus en wij kijken uit naar de resultaten. Wij wensen hen veel succes op deze bijzondere stageplaats.  
 
Plan voor 2014:  

1. Opening viltwerkplaats.  
2. Begeleiding van de stagiaires            
3. Gezondheidsprogramma voor viltwerksters 
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Het adoptie-project 
In 2006 is Milan Bindu gestart met het financieel adopteren van kinderen die zonder steun niet naar school zouden 
kunnen. In Nederland schenken jaarlijks mensen € 100. Van deze €100 wordt het schoolgeld betaald en is tevens een 
bijdrage voor het verplichte schooluniform, de schoolmaaltijd en de leermiddelen.  
De kinderen weten niet dat ze financieel worden gesteund. Zij gaan ervan uit dat New Sadle dat doet. Om de ouders 
mede verantwoordelijk te maken vragen we altijd een kleine bijdrage aan de ouders. 
Milan Bindu onderhoudt contact met de school (via New Sadle) en krijgt informatie over de vorderingen van de 
geadopteerde kinderen. Uiteraard informeren we de adoptie-ouders.  
 
Eind 2012 heeft de Bernadette basisschool in Loo een actie gevoerd en die is in 2013 afgerond. Er is € 1060 naar de 
school in Dhandkhola gestuurd om leermiddelen te kopen en om een drinkwaterleiding aan te leggen.  
 
In 2013 is er glas in de ramen gezet, zodat het 's winters niet zo koud is in de klassen. 
In het voorjaar van 2013 heeft het team van de leerplichtambtenaren in de regio Rivierenland zich ingezet om het 
schoolgeld van de kansarme kinderen in Dhandkhola te betalen. Bestuursleden van Milan Bindu hebben gastlessen 
gegeven op het Cambium College in Zaltbommel en dat leverde twee adopties op. De leerplichtambtenaren 
adopteerden zelf ook 3 kinderen.  
Vlak voor de zomervakantie is er een sponsorloop georganiseerd door basisschool Mariënhof in Alphen. De kinderen 
hebben het geweldige bedrag van € 1000 bij elkaar gelopen. Van deze opbrengst kan de hele schoolloopbaan van 
twee kinderen worden gefinancierd. 
Eind 2012 konden 31 kinderen dankzij onze steun naar school. In december 2013 was het aantal geadopteerde 
schoolkinderen opgelopen tot 38!  
 

 
Twee bestuursleden Mariette van Erp en Margit Lukkezen krijgen deze symbolische cheque overhandigd. 

 
Plan voor 2014 
Zoeken naar geld om een keuken en een kantoortje te bouwen en in te richten bij de school in Dhandkhola. In de 
keuken kan de schoolmaaltijd worden bereid, in het kantoor kan het personeel werken. Hierdoor kan het huidige 
kantoor als klaslokaal worden gebruikt.  
 
Teachers for teachers 
Het teachers for teachers project is sinds 2 jaar actief. Langzamerhand komt er meer respons op dit onderdeel. In 
februari 2013 zijn 2 docenten van de Lovely Angels school in Kathmandu afgestudeerd aan het ECEC-instituut. Later 
in het jaar is er een sponsor gevonden, zodat opnieuw docenten kunnen gaan studeren aan deze opleiding in 2014. 
Voor het eerst zal ook een docent van de Lovely Angels school in Dhandkhola een opleiding gaan volgen.  
In 2013 is Han Verhoog toegetreden tot ons bestuur en zij zal de coördinatie van dit plan op zich nemen. 
 
Plan voor 2014:                                                                                                                      
        1. Mogelijkheden creëren voor een nieuwe training voor de docenten.  

2. Begeleiding geven aan de docent uit Dhandkhola 
3. Monitoren hoe de opgeleide docenten hun kennis delen met de andere docenten.  
4. Pabo-studenten zoeken die in 2015 een stage in Nepal willen gaan doen 
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Project Baratphokari 
In Bharatpokhari, een bergdorpje in de buurt van Pokhara (Nepal) leven onder erbarmelijke omstandigheden 29 
kinderen met een verstandelijke beperking in één kleine ruimte bij elkaar. Deze gehandicapten komen uit 
verschillende gebieden uit West Nepal. Hun ouders hebben deze kinderen naar dit centrum gebracht omdat ze zelf 
geen of weinig geld hebben om hen te onderhouden. Dit is eigenlijk al een enorme verandering in denkwijze want 
meestal worden mensen met een beperking verborgen voor de buitenwereld. De regering zorgt wel voor een kleine 
geldelijke bijdrage maar dit is absoluut onvoldoende om deze kinderen te onderhouden. 
Deze kansloze kinderen zijn gehuisvest in een bijgebouwtje van de Sarasworti Tika High School. Zij slapen 
gezamenlijk in een aantal aan elkaar geschoven bedden en de keuken bestaat uit een hok met slechts een tweepits 
gastoestel. Het toilet moet worden gedeeld met de kinderen van de school. Deze kinderen krijgen amper scholing en 
hebben geen dagbesteding. De omstandigheden zijn heel slecht, onhygiënisch en onveilig.  
Dit project is ingebracht door Rikie van Biesen. Zij heeft gewerkt op Sarasworti Tika school en zag daar hoe kinderen 
met een beperking, moesten leven onder mensonwaardige omstandigheden. Stichting Milan Bindu Nepal wil Rikie 
graag ondersteunen en gaat een aantal slaapvertrekken bouwen waarin ieder kind een eigen bed heeft. Ook moet er 
een veilige keuken komen en apart sanitair. In de toekomst willen wij bekijken of deze kinderen ook deel kunnen 
nemen aan een zinvolle dagbesteding. 
 

  
Het tehuis van de kinderen met een beperking in Baratphokari anno 2013 

Plan voor 2014  
Sponsoractie voor een te bouwen keuken en slaapvertrek voor kinderen met een beperking in Baratphokari.  
Op 16 februari jl. heeft Rikie van Biesen een dag georganiseerd waarbij mensen geheel vrijwillig diverse workshops 
aanboden. Deze geslaagde actie heeft het fantastische bedrag van € 1800 opgeleverd. 
 

Activiteiten in Nederland 
 
Goede Doelen  December Winkel                                                
In 2013 hebben wij, in tegenstelling tot andere jaren, geen kerstmarkt georganiseerd maar een Goede Doelen 
December Winkel. Deze winkel met Fairtrade producten, kunstwerken van cursisten van Spaan Kreatief en prachtige 
aquarellen van Anneke Lukkezen-Spaan werd geheel door vrijwilligers gerund. De locatie op de Markt in Zevenaar 
huurden we voor een symbolisch bedrag van de moeder van Margit. De opbrengst was € 765 en is geheel bestemd 
voor het nieuwe project voor de kinderen met een beperking in Baratphokari.  
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                Opening van de Goede Doelen Winkel op 1 december 2013          Marijke Visser, echtgenoot Lorraine,  
                Lorraine uit Engeland, Margit Lukkezen, Rikie van Biesen en Anneke Lukkezen-Spaan 
 
Publiciteit.                                                                                                                                    
In 2013 hebben wij ons naar buiten toe kenbaar gemaakt door middel van flyers en aanplakbiljetten voor de Goede 
Doelen December Winkel in Zevenaar. Persberichten via de lokale kranten in en rondom de Liemers en onze jaarlijkse 
nieuwsbrief. Ook hebben we bij Radio FM een interview gegeven. Vooral de nieuwsbrieven, flyers, folders en 
berichten in de krant hadden een positief resultaat. De Goede Doelen Winkel is goed bezocht geweest.  
 
Reis naar Nepal 
In 2013 is er geen reis georganiseerd, maar in oktober 2014 organiseert Marijke Visser van Tilingo-Nepra weer een 
Nepalreis. Ook dan brengen de deelnemers een bezoek aan Bhutan. Mensen die zijn geïnteresseerd, kunnen mailen 
naar  m.visser67@chello.nl 
 
Plan van MBN voor 2014: 
1. Publiciteit via de social media zoals Facebook 
2. Viering van het 10-jarig bestaan van Milan Bindu 
3. Reis naar Nepal en Bhutan in oktober 2014 
 
Externe contacten van MBN 
Het belangrijkste externe contact dat wij nu hebben zijn de Wilde Ganzen. Zij vermeerderen de opbrengsten van de 
donateurs met 70% .  
Voor de onderwijsprojecten is het contact met de leerplichtambtenaren van het bureau in Tiel belangrijk. We gaan dit 
zeker onderhouden. 
 
Plan voor 2014 
Het oprichten van een comité van aanbeveling. 
 
Interne organisatie 
Het bestuur bestond op 31 december 2013 uit 6 bestuursleden. Hierin was een duidelijke taakverdeling.  
Marijke Visser: voorzitterschap, algemene zaken, sponsoring          Contactpersoon 0316-330780 
Thea Aarendonk: Financiën 
Mariëtte van Erp: Adoptieplan voor de scholen 
Margit Lukkezen: Publiciteit, website en algemene organisatie       Contactpersoon 0316-524377 
Han Verhoog: Teachers for teachers 
Chitra KC Bahadour: Contact met Nepal.  
 
Plan 2014: deze vacature opvullen.  
Er is op dit moment 1 vacature voor de functie van secretaris.  
 

Nieuw bestuurslid stelt zich voor 
Mijn naam is Han Verhoog en ik ben in oktober 2013 toegetreden tot het bestuur van Milan Bindu Nepal. Vanaf mijn 
18e heb ik in de gezondheidszorg gewerkt. Eerst in een aantal ziekenhuizen en de laatste 20 jaar in verpleeghuizen in 
verschillende functies. De laatste jaren heb ik als trainster, docente, vertrouwenspersoon en coach gewerkt. Mijn 
werkzaamheden bestonden uit: begeleiding van medewerkers; trainingen en cursussen ontwikkelen en intervisie 
geven. Al mijn werkzaamheden waren gericht op de communicatie met de zorgvrager/cliënt. 
Ruim 35 jaar geleden heb ik Marijke Visser leren kennen. In de loop der jaren heeft zich een hechte vriendschap 
ontwikkeld. Een aantal initiatieven die zij ontwikkeld heeft, heb ik van nabij meegemaakt en aan sommige 
meegewerkt. 
Ik hoop dat ik op het gebied van begeleiding en training ondersteunend kan zijn voor het vervolg van de actie 
"Teachers for Teachers", zodat de didactische training die de leerkrachten hebben gevolgd ook in hun dagelijks werk 
een doelgericht vervolg zal kunnen krijgen. 
  

Het onderwijs systeem in Nepal 
Kinderen gaan vanaf 3 jaar naar school en komen dan in de kleuterklas, de LKG en de UKG (Lower Kindergarten en 
Upper Kindergarten). Als ze een jaar of 6 zijn komen ze in klas 1. Maar omdat er eerder geen school was, beginnen 
kinderen van 10 soms in de kleuterklas, want daar leren ze de letters en de cijfers.    6 
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 Een vreemd gezicht om in één klas kinderen van 10 naast een kind van 5 te zien zitten. Klas 10 is het einde van het 
"basisonderwijs"  Ze doen dan het SLC, een landelijke toets. 
 
De schoolrapporten zien er totaal anders uit dan in Nederland 

 
U ziet hier een rapport van Rabina Danuwar (A) De A staat erbij omdat bijna iedereen in dit dorp Danuwar heet en er 
twee Rabina's zijn. De school staat in Sindhupalchok in de regio Dhandkhola. 
Toelichting op dit rapport: 
Rabina zit in Class UKG en heeft in het jaar 2069 het jaarlijkse examen gedaan (kleuterklas!) en is geslaagd (passed) 
He owes no dues to the school betekent dat ze geen schulden of verplichtingen heeft. Dat komt omdat een van onze 
adoptie-ouders voor haal schoolgeld zorgt. 
Rabina heeft een cijfer gekregen voor de vakken: Engels, Nepali, Maths (rekenen) Science (natuurwetenschap) G.K. (…) 
Engels schrijven, Nepalees schrijven.  
In de kolom full marks staan de maximaal te behalen punten en in de kolom Pass marks het aantal dat je minimaal 
moet halen om over te mogen gaan naar het volgende leerjaar.  
Rabina is niet zo goed in rekenen. Ze haalt daarvoor maar net het benodigde aantal punten.  
Het percentage is 317 : 550 = 0,5764 = 57,64 % 
Rank 11th wil zeggen dat ze 11e is van haar klas 
Attendance betekent dat ze 232 dagen op school was. Het aantal schooldagen was 248. Ze was dus 16 dagen afwezig. 
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Het vinkje bij C geeft het niveau aan. Als je A hebt hoor je bij de beste leerlingen en zit je in de distinction division. 
Leerlingen die 60 tot 80 % scoren krijgen het stempel First division en Rabina scoorde tussen 60 en 40 % en zit dus in 
de second division.  
Onze Westerse insteek is al gauw: laat de kleuters lekker spelen en besteedt minder aandacht aan die cijfers, maar in 
Nepal is het leren lezen en schrijven zo belangrijk dat ze al meteen beginnen met cijfergeving. 's Lands wijs, 's lands 
eer. 
 

Milan Bindu bestaat in juni 10 jaar en dit gaan we uitgebreid vieren op de Nepaldag op 
zondag 22 juni 2014 
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen en organisatie van dit evenement. 
Chitra KC Bahadour komt speciaal voor dit jubileumfeest over uit Nepal en zal de openingsceremonie verzorgen. 
Alle deelnemers van de vele Nepalreizen, door Marijke Visser georganiseerd, worden voor een reünie uitgenodigd 
We verklappen al wel dat er dit jaar diverse workshops zijn waaraan kan worden deelgenomen en ook zijn er weer 
heerlijke Nepalese snacks te koop.  
De locatie is ook bekend. We zijn heel blij dat Carla en Paul Aukes hun prachtig tuin Daaldersmaat in Loil weer 
beschikbaar willen stellen voor Milan Bindu.  
Hou de email en de brievenbus in de gaten voor het volledige programma van de Nepaldag op zondag 22 juni 2014  
Schrijf deze datum in de agenda want het belooft een fantastische dag te worden. 

 

Geef uw e-mailadres door aan ons 
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte blijft van onze activiteiten. Dan blijft u geïnformeerd over wat er met uw 
bijdrage gebeurt. 
Om de kosten voor het verzenden van de nieuwsbrief laag te houden, willen wij onze nieuwsbrief graag per e-mail 
versturen. Zo besparen wij druk- en portokosten en belasten we het milieu minder. Hierdoor blijft er zo veel mogelijk 
geld over om te investeren in onze projecten in Nepal. Mail daarom vandaag nog uw e-mail adres door aan: 
info@milanbindu-nepal.nl  Wij hopen op uw medewerking. 

 

Donaties 
Bankrelatie: Rabobank Graafschap Zuid  NL55RABO0110262069  te Silvolde (Gemeente Oude IJselstreek) 

T.n.v. Stichting Milan Bindu Nepal 
O.v.v. de actie waarvoor u doneert: 
*Lovely Angels School Dhandkhola 

*Teachers for teachers 
*Kinderen met een beperking Baratphokari 

*Algemene donatie 
 
ANBI – goedkeuring. Stichting Milan Bindu Nepal is met ingang van 1 januari 2008 door de belastingdienst 
aangewezen als een ANBI-instelling. Vanaf januari 2014 zijn de eisen strenger geworden om  de Anbi –status te 
behouden. Milan Bindu voldoet  aan deze strenge criteria. Dat houdt in, dat onze stichting een charitatieve Algemeen 
Nut Beogende Instelling is. De giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  

 
Voor meer informatie over onze projecten zie één van onderstaande websites 

http://www.milanbindu-nepal.nl 
http://www.earlychildhoodnepal.org 

http://www.newsadle.org.np 
http://www.tilingo.nl 

http://sawrasoti.wordpress.com 

Email:info@milanbindu-nepal.nl 
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