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Stichting Milan Bindu Nepal
Beste mensen,
Op de allereerste plaats wensen wij u allen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2015.
Deze wens krijgen wij als Milan Bindu ook elk jaar uit Nepal. Toen ik voor het eerst in Nepal kwam was het december 1999. Samen met mijn gezin zou ik hier het Millennium vieren. Om tot de ontdekking te komen dat Nepal toen
in 2057 leefde en nieuw jaar in Maart/April viert. Een relativerende gewaarwording. Dus 6 maart 2015 wens ik de
Nepali een gezond en gelukkig Nieuwjaar.
Terugkijken naar het afgelopen jaar van Milan Bindu, kunnen we vaststellen dat er veel gebeurd is. Allereerst hebben we ons 10 jarig bestaan zonovergoten gevierd in de prachtige tuin van Carla en Paul Aukes in Loil. De weergoden waren met ons en iedereen heeft genoten van deze prachtige inspirerende dag.
M.b.t. de projecten kregen we in januari het bericht dat de viltwerkplaats, c.q. trainings centrum, er staat en dat er
inmiddels ongeveer 40 vrouwen werken. En er is plaats voor meerdere opleidingen, zoals naaien en breien. Vlak
nadat we dit hadden afgesloten, accepteerden we het project in Bharat Pokhari. Dit project steunen we in 2015: de
bouw van een leefbare ruimte voor verstandelijk beperkte kinderen, die nu onder erbarmelijke omstandigheden
leven. Opnieuw steunt de Wilde Ganzen ons met € 14.000. Wij moeten € 26.000 bij elkaar zien te krijgen, de eerste
€ 10.300 zijn er al. Wie steunt mee!
Ook het Dhandkhola project stond niet stil. Een dag voor de Nepaldag werd er een enorme markt gehouden in de
Eshof in Elst met een geweldige opbrengst van bijna € 7.000 voor de school in Dhandkhola. En inmiddels zijn er al
foto’s, waarop we zien dat er een keuken is gebouwd en dat de school opgeknapt is en de kinderen in fatsoenlijke en
vrolijke leslokalen zitten. En de docenten zitten er een stuk gezelliger bij in hun nieuwe ruimte.
Extra activiteiten, zoals glas in de kozijnen van de school, 2 docenten die weer een opleiding volgen, de watertank,
en nieuwe computers konden gerealiseerd worden door een gift van de Vereniging “Onderlinge Samenwerking”.
Het project Dhandkhola en de Lovely Angels School in Kathmandu waren er erg blij mee.
Naast al deze activiteiten is er een comité van aanbeveling gerealiseerd, niet de minste mensen hebben hierin
plaats genomen.
Wilt u onze projecten zelf een keer bezoeken? Er is een reis naar Nepal/Bhutan gepland, eind februari. We vieren
daar op 6 maart opnieuw Nieuwjaar. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Dit alles hebben we afgelopen jaar kunnen doen, mede dank zij uw hulp, financieel of door uw persoonlijke inzet.
We hopen dat dit werk ook in 2015 weer door kan gaan, wij zijn ons zeer bewust dat dit alleen kan met uw steun.
Waarvoor onze hartelijke dank, mede namens de mensen in Nepal.
Wij wensen u veel leesplezier, fijne feestdagen en tot ziens in 2015
Marijke Visser, voorzitter van de stichting Milan Bindu.

Ontwikkelingen in Dhandkhola

Schoolgebouw in Dhandkhola november 2014
In juni 2014 is er een grote markt geweest in Elst, georganiseerd door de wijkvereniging “De Eshof”. De opbrengst
van die jaarlijkse markt gaat al 35 jaar naar een goed doel. Dit jaar was dat de school in Dhandkhola. Milan Bindu
ontving maar liefst € 6890. De bestemming is de bouw van een keuken en een kantoor voor het personeel. In de
toekomst krijgen de kinderen een maaltijd op school!
Hieronder ziet u de nieuwbouw van die twee ruimtes. Het is gebouwd volgens de gebruikelijke bouwgewoontes:
enkel steens muren, gestukt en geschilderd en een golfplaten dak. Voor onze begrippen primitief, maar daar is dat
heel gewoon. U ziet dat het gebied bergachtig is. Een motor of scooter is daar een handig vervoersmiddel.

Keuken
Hier ziet u het interieur van de keuken. Geen luxe, maar dat is ook niet de bedoeling. Als er maar gekookt kan
worden. Buiten is een watertank geplaatst met veilig drinkwater. Verder koken ze daar op butagas. De inrichting
van de keuken met planken voor de potten en pannen en het serviesgoed moet nog gedaan worden. Ook de
aanschaf van de keukenmaterialen kan met het "Eshofgeld".

Er is ook een kantoor voor de directeur en het personeel gebouwd. Ook hier moet de inrichting en afwerking nog
plaats hebben. Chitra Kc, onze contactman in Nepal, die ook op de Eshofmarkt aanwezig was, vertelt me dat ze nu
niet langer in de kou zitten door goede ramen en vloerbedekking.

Directiekantoor/lerarenkamer
Omdat er meer geld kwam dan we eerst dachten, konden ook nog alle plafonds van de klaslokalen verbeterd
worden. Ze kijken nu niet meer tegen de golfplaten aan en de isolatie is veel beter. Ze zijn erg trots op hun mooie
"ceilings".
Van het geld van de basisschool Stap voor Stap in Elst is de speelplaats opgeknapt en is er vloerbedekking in de
twee kleuterklassen gelegd. Die hoeven nu niet meer op het koude beton te zitten!
Boven de kliniek die we al eerder bouwden is nu een ruimte gemaakt voor de dokter en die kan tevens dienst doen
als gastenverblijf.
Het gaat goed met de ontwikkeling van Dhandkhola. Er zijn nu 35 mensen in Nederland die een kind financieel
steunen. Met € 100 per jaar kan een kansarm kind naar school. In de viltwerkplaats, die we 2 jaar geleden bouwden,
werken nu 40 vrouwen.
Mariëtte van Erp-Uitterhoeve, bestuurslid Milan Bindu
mverp@kpnmail.nl
tel 0481 372460

Kinderen van de school in Dhandkhola

Comité van aanbeveling
Het bestuur van Milan Bindu is erg blij met de steun van veel mensen. We voelen ons extra gesteund door de
mensen die met naam en toenaam hun steun aan ons willen uitdragen. We hebben hen gevraagd zitting te nemen
in ons comité van aanbeveling en ze zeiden allemaal meteen "ja". Hartelijk dank! We hopen dat door hun steun vele
anderen nog meer vertrouwen in Milan Bindu krijgen, zodat wij ons werk in Nepal kunnen blijven doen.
Onderstaande mensen vormen nu ons comité van aanbeveling:







Annelies Verstand-Bogaert, jurist, D66-politicus, oud-burgemeester van de gemeentes Heteren en
Zutphen, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, oud-dijkgraaf van het waterschap
Regge en Dinkel, vicevoorzitter Nederlands Kameropera Festival, voorzitter bestuur recreatiebedrijf "De
Paasheuvelgroep", voorzitter Raad van Toezicht ROC 'De Graafschap', voorzitter van de Raad van Toezicht
van Entrea (jeugdzorg en speciaal onderwijs), vice- voorzitter van SDW (dag en woonvoorzieningen voor
verstandelijk gehandicapten)
Elisabeth Tuijnman, VVD-politicus, oud-burgemeester van de gemeentes Norg, Papendrecht en
Overbetuwe, voorzitter van het bestuur van de stichting Fort Pannerden, ambassadrice van Tejatermakers
uit Zetten, voorzitter Regionaal Bureau voor Toerisme KAN en voorzitter Toerisme Gelderland.
Jan Terlouw, fysicus, D66-politicus, schrijver, oud-voorzitter van de leprastichting, Voormalige functies:
Commissaris van de koningin in Gelderland, Eerste Kamerlid, Tweede Kamerlid en fractievoorzitter D66,
Minister van Economische Zaken en vice-voorzitter van het kabinet.
Jan de Ruiter, historicus, PvdA-politicus, burgemeester van de gemeente Zevenaar
Frans Prick, oud-notaris in Groesbeek en Nijmegen

Toelichting op het financieel jaarverslag 2013
Op 1 januari 2013 had Stichting Milan Bindu een positief saldo van € 6611. In 2013 heeft de stichting in totaal aan €
33747 aan donaties ontvangen. Hiervan is 5% ingehouden ter dekking van de bestuurskosten. Deze inhouding was
niet van toepassing op de adoptie gelden en de incidentele projecten, waardoor een lager percentage is ingehouden
De opbrengst van deze speciale donaties zijn rechtstreeks naar Nepal overgemaakt voor een doel dat door de donateur is bepaald. Echter, voor 2014 zullen ook voor de incidentele projecten de 5% regeling van toepassing zijn.
Het bedrag Viltwerkplaats onder uitgaven projecten betreft de eindafrekening van dit project naar Wilde Ganzen.
Zij doen de projectcontrole, verhogen het bedrag en zorgen voor de verdere financiële afhandeling naar Nepal. Wij
danken onze donateurs hartelijk voor deze bijdrage.
Het project Teacher voor teacher is in 2013 net gestart en behoeft nog extra communicatie richting donateurs, daar
het belang van de extra scholing van de leerkrachten de kwaliteit van onderwijs beduidend verhoogt. De nog niet
uitgegeven bedragen voor de LAS (Lovely Angels School) zijn in een bestemmingsreserve opgenomen.
Eind 2013 heeft het bestuur besloten het nieuw project Bharat Pokhari op te starten, maar zal in 2014 in de jaarrekening worden opgenomen.
Tot slot, het bestuur van Stichting Milan Bindu heeft ook in 2013 de bestuurskosten laag kunnen houden. Wij hechten belang aan dat van de giften zoveel mogelijk ten goede komt aan de projecten. Het positieve bedrag van ongeveer € 1000 is een reserve voor het 10-jarig bestaan van de stichting in 2014. Hier komen we in 2014 op terug.
Voor de balans en toelichting verwijzen wij naar het financieel jaarverslag, dat tot stand is gekomen met medewerking van accountantskantoor Mazars in Nijmegen. Dit jaarverslag is te downloaden op onze website
http://www.milanbindu-nepal.nl/Downloads.htm

Nogmaals dank voor alle giften die wij hebben mogen ontvangen.

Financieel jaarverslag Milan Bindu 2013
Saldo 1-1-2013
Lopende rekening 01-01-2013
Spaarrekening 01-01-2013
Saldo Raborekeningen
Aflossing lening Tillingo
Rente rabobank
5% donatie voor MBN
Ter dekking bestuurskosten
Opbrengsten projecten
Adoptie LAS
LAS Algemeen
Viltwerkplaats
Teacher voor teacher
Incidentele projecten
Giften algemeen
Opbrengst kerstmarkt
Totaal ontvangen
Saldo en ontvangsten
Uitgaven projecten
Adoptie LAS
Viltwerkplaats
Incidentele projecten
uitgaven kerstmarkt
Uitgaven totaal
Bestuurskosten
Reclame en advertentiekosten
Abonnementen/contributies
Nieuwsbrief
Websitekosten
Administratiekosten
Overige algemene kosten
Bestuurskosten totaal
Totale uitgaven
Saldo 31-12-2013
Lopende rekening NL55RABO0110262069
Spaarrekening NL55RABO1266892095
Saldo Raborekeningen

€ 6.033,15
€ 577,89
€ 6.611,04
€ 1.000,00
€ 56,68
€ 758,74
€ 1.815,42

€ 4.600,00
€ 407,25
€ 11.781,41
€ 260,95
€ 15.135,00
€ 835,58
€ 726,75
€ 33.746,94
€ 42.173,40

€ 2.900,00
€ 18.190,00
€ 15.120,00
€ 202,18
€ 36.412,18

€ 110,34
€ 39,84
€ 207,99
€ 241,21
€ 20,80
€ 211,49
€ 831,67
€ 37.243,85

€ 929,55
€ 4.000,00
€ 4.929,55

Project- en producentenreis naar Bhutan/Nepal in 2015
In de periode van 25 februari t/m 14 maart 2015 wordt er weer een reis georganiseerd naar Nepal en een bezoek
aan Bhutan. (Datum is afhankelijk van de goedkoopste vliegreis!)
Deze reizen organiseren we al ongeveer 9 jaar en daarmee hebben we veel ervaring opgedaan om u thuis te laten
voelen bij de Nepalese bevolking, inzicht te geven in de projecten en vooral u te laten genieten van dit prachtige
land met uitermate vriendelijke mensen. De combinatie van de gemoedelijke bevolkingsaard, de duidelijk waarneembare Hindoeïstische- en Boeddhistische levenswijze, de vele tempels, kloosters en afbeeldingen van goden en
godinnen, de grote verscheidenheid aan etnische groepen, de prachtige landbouwterrassen en de enorm indrukwekkende Himalaya keten, vormen voor de meeste mensen een onvergetelijke reis. Deze keer zal ook een 4 daags
bezoek aan het kleine koninkrijk Bhutan deel uit maken van onze reis,
Beide reizen worden in Nederland georganiseerd door Tilingo-Nepra V.O.F., het handelszusje van Milan Bindu.
Vooraf aan de reis organiseren wij informatie bijeenkomsten. U zult in beide landen op plaatsen komen die minder
of niet toeristisch zijn. We bezoeken ook projecten die door Milan Bindu worden gefinancierd. Dat maakt de reis
interessant en niet te vergelijken met die van grotere reisorganisaties.
De totale reissom voor Bhutan/Nepal trip bedraagt ca. € 2850. Nepal alleen: € 1850. De prijzen kunnen nog iets wijzigen, afhankelijk van de vliegticketprijzen. Voor het Nepal-deel is dit inclusief overnachtingen, vervoer, entreegelden, praktisch alle maaltijden (inclusief koffie, thee, bier en frisdrank tijdens de maaltijden).
De kosten voor het verblijf in Bhutan zijn € 1050 (inclusief vliegticket, visa voor Bhutan, overnachtingen, vervoer,
entreegelden, maaltijden inclusief koffie en thee tijdens de maaltijden) Een klein bedrag is gereserveerd voor kosten in Nederland, tips in Nepal en onvoorziene uitgaven.
In overleg zijn er mogelijkheden zoals langer blijven in Nepal of alleen de Nepal reis meemaken.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Marijke Visser: 0653763898 of mail: m.visser67@chello.nl

Verslag van het 10-jarig jubileumfeest op de Nepaldag van 22 juni 2014
Zondag 22 juni 2014 organiseerde Stichting Milan Bindu Nepal weer een Nepaldag. De Stichting bestond 10 jaar en
dat is uitgebreid gevierd in de prachtige tuin Daaldersmaat van Carla en Paul Aukes in Loil.
Het doel van deze dag was het inzamelen van geld voor de bouw van slaapvertrekken en een keuken voor kinderen
met een beperking in Bharat Pokhari. Ook konden bezoekers uitgebreid zien en horen wat de Stichting allemaal
heeft bereikt met alle donaties van de afgelopen 10 jaren.
Bij binnenkomst kwamen de bezoekers al direct in een Nepalese sfeer door de kleurige gebedsvlaggetjes en de Nepalese achtergrondmuziek.
Chitra KC Bahadur uit Nepal verrichtte de openingsceremonie door hindoegod Ganesh te zegenen en te vragen om
succes. Ook werd er een persoonlijk dankwoord uitgesproken door de voorzitter Marijke Visser. Een aantal personen die voor grote betekenis zijn voor de Stichting werden in het zonnetje gezet en kregen bloemenkransen omgehangen. Alle bezoekers kregen na de plechtigheid, een rode tika op hun voorhoofd.
De studente Sumchog zong Nepalese liedjes met gitaarbegeleiding van haar broer Pema.
Erg interessant was de lezing over het onderwijs in Nepal, verzorgd door Goma en Chitra KC.
Op het verkoopplein was een Nepalese markt met veel leuke cadeauartikelen en viltproducten.
Ook waren er diverse creatieve workshops en demonstraties zoals vilten, quilten en aquarelleren.
Net als voorgaande jaren gaf Mayke van der Broek weer een rustgevend klankschalenconcert.
De diverse workshops werden goed bezocht. Men kon zich laten verwennen door een aangename drukpunt- en
klankschaalmassage . Ook voor tarotkaarten, horoscoopduiding en numerologie was veel belangstelling. Wie nog
niet genoeg had van de workshops, kon zich ook nog inschrijven voor yoga, Tai Chi, iriscopie en kleurenanalyse.
Door de lekkere etensgeuren kregen de bezoekers trek in de heerlijke Nepalese snacks. Chitra en Goma en de Nepalese Reika uit Duitsland, hebben heel wat uurtjes in de keuken doorgebracht om ons culinair te verwennen. Ze
hadden eer van hun werk.
Tot slot konden bezoekers zich nog laten fotograferen in een riksja.
Stichting Milan Bindu bedankt alle vrijwilligers die deze dag tot een groot succes hebben gemaakt.

Een impressie van de Nepaldag 2014

Bharat Pokhari
Verstandelijk gehandicapte kinderen werden in Nepal als een straf van de goden gezien. Ouders stopten deze
kinderen zoveel mogelijk weg. Andere mensen zouden hen mijden uit angst dat het slechte karma ook op hen over
zou gaan. De laatste tijd is dit aan het veranderen. De unit op de Sawrasoti Tika school, in het plaatsje Bharat
Pokhari, is daar het bewijs van. Er zijn wel projecten van buitenlandse organisaties voor deze kinderen, maar dat
een Nepalese openbare school eraan begonnen is, stemt hoopvol voor de toekomst van deze kinderen.
De kinderen komen vanuit een groot en bergachtig gebied. Daarom wonen zij het grootste gedeelte van het jaar bij
de school. De omstandigheden zijn echter erg armoedig. Veel te weinig slaapplaatsen, een lekkend dak, zeer
eenvoudige keuken en de kinderen moeten gebruik maken van de toiletten waarvan de andere kinderen van de
school ( een paar honderd) ook gebruik maken.
Milan Bindu wil er graag voor zorgen dat deze kinderen in menswaardige omstandigheden kunnen leren en wonen.
Het Districts Education Office, in Pokhara is erg enthousiast over dit initiatief. Zij gaan zorgen voor de douches en
toiletten. Ook willen zij er graag een voorbeeldschool voor het hele district van maken. Hopelijk komt er dan ook op
andere plaatsen gelegenheid voor verstandelijk gehandicapte kinderen om onderwijs te volgen.
Door de verschillende acties ( workshopdagen in Arnhem, lezingen waarbij geld gedoneerd werd, de jubileum dag
van Milan Bindu en via verschillende giften is er nu €10.300 binnen voor dit project. Over een jaar moet dat €26.000
zijn. Dan vermeerdert stichting “De Wilde Ganzen” het tot €40.000. Dit is het bedrag dat we nodig hebben om een
goede behuizing voor de kinderen neer te zetten. Nog een grote klus te doen dus. Het komende jaar moeten er dus
nog veel meer activiteiten ondernomen worden om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.
Op dit moment zijn Margit en Rikie bezig om leskisten te maken. Deze kunnen door scholen gebruikt worden om
lessen over Nepal te geven, die dan de start kunnen zijn voor acties die helpen om ons einddoel te realiseren.

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 Bharat Pokhari
*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://ecec.org.np/
http://www.centrummondiaal.nl/showrooms-centrum-mondiaal/tilingo-nepra
http://sawrasoti.wordpress.com/

info@milanbindu-nepal.nl
http://www.milanbindu-nepal.nl/

Stichting Milan Bindu Nepal wenst iedereen een fijne kerst en een goed 2015

