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Voorwoord door Marijke Visser
Terugkijkend op 2015 bekruipt mij een verdrietig maar ook een trots gevoel.
Het jaar begon met een mooie reis naar Nepal, niet wetend dat er zich onder onze voeten een afschuwelijke ramp
aan het ontwikkelen was. We hadden mooi weer, een oergezellige groep mensen en we genoten.
Nepal had de harten van onze medereizigers geraakt.
Op 25 april 2015 werden we opgeschrikt door die vreselijke aardbeving. Milan Bindu heeft direct hierop gereageerd.
Chitra KC kon ons gelijk geruststellen dat niemand van zijn familie en de staf van New SADLE was geraakt. Maar
toen… de ramp was niet te overzien. Vooral in het district Sindhupalchowk (Dhandkhola), in het dorp Sipaghat waar
we een ziekenhuisje, school en viltwerkplaats hadden gebouwd, waren de daaropvolgende aardbevingen
destructief.
Er kwam een grote actie op gang en binnen
enkele weken kon New SADLE in Kathmandu
weer functioneren door de vele donaties die
werden gedaan. De werkplaatsen werden
hersteld en de mensen konden snel weer aan
de slag met het maken van producten voor
de export. Er is noodopvang gerealiseerd
voor de medewerkers van onze projecten die
hun huis hadden verloren.

Ook in Sipaghat functioneert de school weer, mede door de steun van de Wilde Ganzen. Veel mensen doneerden
aan ons, omdat de lijnen kort waren en wij de donateurs via Facebook en onze website steeds op de hoogte hielden
wat er met het geld gebeurde.

De herbouw van de school in Sipaghat ( Dhandkhola)
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Deze cheque is afkomstig van de
kringloopwinkel in Graafstroom. Danie
IJzerman heeft ons schoolproject in
Dhandkhola bij deze winkel ingediend en
heeft hiervoor € 3000,- ontvangen.
Dank hiervoor.
En we gaan nog door! Nog steeds komen
er giften binnen!
Er waren ook blijde en minder blije momenten binnen onze stichting. Allereerst het overlijden van de vader van
Agnes tijdens onze reis in Nepal, waardoor zij hals over kop terug moest naar Nederland. Maar er was ook blijdschap
want Geertje, een van onze medereizigsters was in verwachting. Inmiddels is Simon geboren en feliciteren wij de
ouders, haar oma Ineke en overige familieleden met de geboorte van deze nieuwe wereldburger.
In de overgang naar het nieuwe jaar, kregen we het droevige bericht dat Corry Bosch, een sponsor van Milan Bindu,
aan een hersenbloeding was overleden. Corry is 81 geworden. Ook is één van onze eerste donateurs voor het
adoptieproject Christa Hooijmans, onlangs na een lang ziekbed overleden. Beiden rusten in vrede. Voor alle
nabestaanden veel sterkte gewenst.
En zoals dood en leven dicht bij elkaar liggen, krijgen Mariken-Rene Broersen en Maurice Ebben in 2016 een baby.
Mariken heeft altijd veel voor Milan Bindu betekend. Oma Marijke en Opa Gerard worden dan voor de 2e keer
grootouders!
Aan het einde van het jaar vonden er ook 2 bestuurswisselingen plaats. Thea stopte, na meer dan 10 jaren
secretaresse en penningmeester te zijn geweest. Gelukkig nam Norbert Moens dit als ad/interim penningmeester,
vrij soepel over. Dank je wel Thea voor de perfecte wijze hoe je de boekhouding van de Stichting hebt verzorgd. Ook
Mariëtte verlaat het bestuur, maar blijft gelukkig wel inzetbaar voor het adoptieplan. Ook jij bedankt dat je met een
kritische blik, vele jaren in het bestuur hebt gefunctioneerd. En fijn dat je dit onderdeel blijft coördineren.
Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe penningmeester en secretaresse. Misschien iets voor U?
Mede namens alle bestuursleden van Stichting Milan Bindu: Marijke Visser

De situatie in Nepal in 2016 tot op heden
De onofficiële economische blokkade door India is na 4 maanden eindelijk opgeheven. Ongelofelijk dat het zo lang
kon duren. Het hele leven werd er door getekend. Iedereen had er last van, voornamelijk vanwege het gebrek aan
brandstof. Ziekenhuizen hadden tekorten aan medicijnen en vaccinaties.
De weinige benzine die het land binnenkwam, werd gebruikt voor het openbaar vervoer. Privé-voertuigen kregen
heel af en toe een rantsoen benzine. De zwarte markt bloeide welig. Het tekort aan gas om op te koken trof ieder
gezin. En masse werden er in de stad elektrische kooktoestellen aangeschaft. Het elektriciteitsnet kon dat echter niet
aan en de load shedding (uren waarop geen stroom wordt geleverd) werd verhoogd, soms zelfs tot 14 uren per
etmaal. Het gaat gelukkig nu weer de goede kant uit maar de gevolgen zijn nog dagelijks merkbaar.

New SADLE, onze partnerorganisatie heeft onlangs
zonnepanelen laten aanbrengen om het probleem
van de elektriciteitsvoorziening op te lossen.
http://www.newsadle.org.np/ en
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000089
94822980&fref=ts
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Het leven gaat door, zo goed en kwaad als het kan. Het zijn vooral de armere mensen en zij die vanwege de
aardbeving nog steeds in tenten wonen die getroffen worden: de nachten zijn heel koud als je geen verwarming
hebt.
Het meest verbazingwekkende is de veerkracht van de Nepalese mensen: ze passen zich aan zonder al te veel te
klagen en blijven lachen ook al moeten ze in een hoekje van de tuin op hout koken.
Met onze projecten gaat het goed. De werkplaatsen in Kathmandu, werken weer en vanuit Sipaghat (Dhandkhola)
zijn er positieve berichten gekomen. De school functioneert weer en de viltwerkplaats is ook helemaal operationeel.
Ook kregen we het bericht dat men is begonnen met de bouw van de huizen met overheidsgeld. Er gaat dus eindelijk
iets gebeuren vanuit deze hoek.

Het Dhandkhola-project
Zoals u wellicht al weet hebben we op drie manieren de arme regio Sindhupalchowk( Dhandkhola), het dorp
Sipaghat ondersteund.
We zijn begonnen met een gezondheidscentrum, de kliniek, waar een arts spreekuur houdt en waar bevriende
specialisten zoals oogartsen en gynaecologen af en toe een hele rij mensen komen behandelen. Daarvoor is een
kleine ziekenzaal ingericht. Helaas is de kliniek zo zwaar beschadigd tijdens de aardbevingen dat nieuwbouw of een
grondige restauratie nodig zijn.
Het tweede project is de basisschool. Daar zitten nu zo'n 250 kinderen op. Milan Bindu heeft de bouw gefinancierd
en blijft de school ondersteunen. In 2014 bouwden we een personeelskamer en een keuken. De school moet zichzelf
kunnen bedruipen, maar dat valt niet mee. Veel kinderen zijn te arm om het schoolgeld te betalen. Daarom hebben
we al jaren een adoptie-project. Nederlandse mensen betalen € 120,- per jaar zodat een arm kind naar school kan.
New SADLE, onze Nepalese partner, stuurt foto's en rapporten op zodat de mensen hier wat meer weten over "hun"
kind. Mariëtte coördineert dat project en bij haar kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen. We hebben nu zo'n
50 kinderen in het project, maar er staan nog kinderen voor adoptie op de wachtlijst. U kunt hen zien op onze
website. Ga daarvoor naar http://www.milanbindu-nepal.nl/ en klik op de button “acties”.
De aardbeving heeft ook de school beschadigd, en erger nog, drie kinderen van de school zijn omgekomen en de
meeste kinderen hebben geen huis meer. We doen wat we kunnen. New SADLE heeft eerste hulp verleend door
voedselpakketten en noodwoningen uit te delen. Maar het is voor ons onmogelijk om alle getroffenen te helpen. De
overheid helpt maar mondjesmaat mee met het herstel.
Ons derde project is de viltwerkplaats. Ons doel is altijd om de mensen zelfredzaam te maken. Geef hun werk zodat
ze zelf het schoolgeld en de dokter kunnen betalen. De viltwerkplaats loopt zo goed dat men denkt over uitbreiding.
De viltproducten worden afgenomen door de inkooporganisatie Tilingo Nepra van Marijke Visser en zijn te koop in
de wereldwinkels. Gelukkig is de werkplaats niet beschadigd. De eerste maanden na de aardbeving was het een
eerste opvang voor dakloze gezinnen.
We blijven ons inzetten voor de regio Dhandkhola en gelukkig ondersteunt de Wilde Ganzen onze projecten. We
rekenen ook op uw hulp.
Mariëtte van Erp-Uitterhoeve, mailadres mverp@kpnmail.nl
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Project Bharat Pokhari.
Het afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten ondernomen om aan het benodigde eindbedrag van € 26.00,- te
komen.
In Zutphen gaf Marja Maria Kanters een presentatie van haar reis naar Nepal. Rikie van Biesen kreeg daarbij
gelegenheid om te vertellen over het project in Bharat Pokhari en een verkoop te houden van Nepalese producten.
Toevallig was het ook internationale dag van de yoga. Een demonstratie vond plaats in hetzelfde gebouw.
De toegang, de opbrengst van de verkoop, de opbrengst van gebak bij de koffie en de donatiepot bij de
yogaworkshop waren allemaal voor het project. Bij elkaar zo'n € 600,-.
In de boekhandel in Velp van Jansen-De Feyter, mocht Rikie een presentatie geven en met steun van Marijke, Marja
Maria en Els van Biesen, werden er weer veel Nepalese producten verkocht. De zondag daarna vertelde Rikie haar
verhaal in de kerk van Rheden. De opbrengst van de collecte daar en de opbrengst van de actie bij Jansen-De Feyter
werd door de stichting ”Project-Actie Rheden” verdubbeld. Dat werd toen € 1300,-.
Van de Kentalis Guyotschool voor speciaal onderwijs in Haren ontvingen wij € 376,-. De kinderen hadden actie
gevoerd voor ons project.
Van verschillende kanten zijn er gulle donaties binnen gekomen zodat het bedrag op dit moment op € 18.530,- staat.
We zijn daar geweldig blij mee!! Nog € 8000,- en het streefbedrag is er. Stichting “De Wilde ganzen” zal het bedrag
aanvullen tot € 40.000. Daarvan kan de behuizing van de kinderen verbouwd worden en zullen zij eindelijk een eigen
bed, een goede sanitaire ruimte, een fijner leslokaal, verbeterde/ veilige keuken en een huiskamer krijgen.
Er wordt al over bouwplannen gesproken!!!!!!

6 Studenten van Fontys Hogeschool op 5 januari 2016 naar Nepal
Daar gaan ze dan, de 6 studenten van Fontys Hogeschool. Bram, Tom, Yannick, Susan, Lidwien en Thomas. Bepakt en
bezakt met extra spullen voor Nepal. Tafeltennisbatjes, lekkere koekjes, voetballen en ballonnen, je kunt het zo gek
niet bedenken. Ze hebben van alles mee voor de kinderen van de Lovely Angels School in Kathmandu.

Heel veel ludieke acties hebben ze gevoerd om maar geld in te zamelen voor http://www.stichtingchildagain.com/
zodat de kinderen van de school de aardbeving, de overstromingen en het gebrek aan voedsel op dit moment een
beetje kunnen vergeten.
Deze studenten hebben in Nederland op markten gestaan, benefitavonden en feesten georganiseerd, leuke
vogelhuisjes gemaakt en verkocht, crowdfunding opgezet en daardoor met succes ongeveer € 10.000,- opgehaald. Er
is al geld overgemaakt om het speelterrein van de Lovely Angels school op te knappen. Nu hebben ze nog een volle
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zak geld mee om speelattributen te kopen in Kathmandu. Goed voor de economie daar.
Tijdens hun verblijf in Nepal, hebben ze een sportweek voor de kinderen van de Lovely Angels School georganiseerd
en het speelterrein opgeknapt. Voor een impressie kijk eens op https://www.facebook.com/childagain/?fref=ts

6 Studenten die elkaar daarvoor niet kenden, zij hebben een half jaar hard gewerkt in een bewonderenswaardige
saamhorigheid. Goede taakverdeling, afspraken die werden nagekomen, goede communicatie. Wat een fantastisch
team!
Het was een plezier om met jullie samen te werken. We hebben elkaars expertise gewaardeerd en benut.
Ontzettend bedankt! Jullie zijn voor Milan Bindu en Marijke Visser helemaal TOP!!!

Leskisten voor het basisonderwijs
Margit Lukkezen en Rikie van Biesen hebben het afgelopen jaar vier leskisten over Nepal samengesteld. Scholen
kunnen hiermee uitgebreide projecten doen in hun groepen. Er zitten veel lessen in en veel spullen waar “Nepalhoeken of Nepal-lokalen mee ingericht kunnen worden. De bedoeling is dat de scholen daarbij ook een actie houden
waar zij geld voor het project mee verdienen. Alle informatie hierover staat bij het item “leskisten” op de website
http://www.milanbindu-nepal.nl

Inmiddels hebben twee scholen een project op hun school gedaan met onze kisten: ” De Paasbergschool” uit
Oosterbeek en “ Het Overbos” uit Oostvoorne. Op de laatste school was leerkracht Tara Feenstra ons via de website
op het spoor gekomen. Zij heeft met haar school bijzonder enthousiast gewerkt. De kinderen hebben veel geleerd
over Tara’s geboorteland Nepal. Ook hebben zij geprobeerd in het Sanskriet te schrijven. Dat viel nog niet mee. De
recepten uit de lessenmap zijn uitgeprobeerd. Dat resulteerde in een heerlijke Nepalese maaltijd.
In de klas richtten zij een themahoek in met de spullen uit de kist. Groep 5 van OBS Overbos heeft € 370,- opgehaald.
Van de Paasbergschool kwamen ook enthousiaste verhalen.
Inmiddels hebben 9 scholen zich ingeschreven voor het lenen van de kisten.
We hopen dat de kinderen van basisscholen veel kennis zullen krijgen van het land Nepal en hoe de mensen daar
leven. Zij zullen hierdoor vast meer begrip kunnen opbrengen voor de leefsituatie van Nepalese kinderen. Daarnaast
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hopen we dat de acties, die scholen gaan doen veel geld opleveren voor de projecten van Milan Bindu.
Bijna alle scholen die onze projecten gaan doen, vallen onder schoolbestuur Delta . Het Robert Hilhorst fonds van
Stichting SKO Delta heeft besloten het project te ondersteunen. Daarnaast gaan zij met behulp van Milan Bindu een
eigen project opstarten in Nepal. Op dit moment is dit in de voorbereidende fase. Vast staat dat er in een afgelegen
dorp een school, medische post en een werkplaats gebouwd gaan worden.

Cadeaumarkt in november 2015 in de Hooge Bongert in Zevenaar

Op zondag 29 november 2015 heeft Milan Bindu een cadeaumarkt georganiseerd. Het was weer een leuke en
gezellige middag. De opbrengst was € 470,- en is bestemd voor de kinderen met een beperking in Bharat Pokhari.

Fietstocht Alpe d'Huez
Een sponsor fietstocht door leerkrachten en andere medewerkers voor hulp aan Nepal, georganiseerd door het
schoolbestuur van Delta in Arnhem. Een geweldig initiatief dat gepland en uitgevoerd wordt door Robert Hilhorst.

De deelnemers fietsen de bekende Alpe d'Huez op. Dit gaat gebeuren op 11 juni 2016.
De leerkrachten zijn al begonnen met trainen. Binnen hun scholen proberen zij zoveel mogelijk sponsoren te vinden
en samen met ouders en de kinderen worden al allerlei activiteiten bedacht om het bedrag bij elkaar te brengen. Ook
Rikie van Biesen (middelste foto) gaat de fysieke uitdaging aan om de top van de berg te bereiken. Milan Bindu heeft
veel bewondering en waardering voor haar dat ze dit doet voor het goede doel. Wij wensen haar en de andere
deelnemers alvast heel veel succes.
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Er zijn nog heel veel sponsoren nodig. Dus wie hier aan mee wil werken kan hen ondersteunen en volgen via de
website https://www.deltascholen.org/RobertHilhorstFonds

Nepaldag op 19 juni 2016
Op deze dag organiseert Stichting Milan Bindu weer een Nepaldag. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Meer info volgt.

Nepaldag zondag 19 juni 2016

Financieel jaarverslag 2015
In het jaar 2015 ging alle aandacht naar de gevolgen van de aardbeving in Nepal. Ook de projecten van Milan Bindu
hadden grote schade waarvan de projecten in Dhandkhola het zwaarst waren getroffen. Hier was dan ook de nood
het hoogst.
Dankzij uw gulle bijdrage kon Milan Bindu snel financiële hulp verlenen. In totaal werd t.b.v. het herstel in Nepal
€ 52.191,- gedoneerd. Hiervan is reeds € 45.327,- besteed aan de wederopbouw van onze projecten. Het restant van
de giften zal in 2016 een bestemming krijgen voor verder herstel.
Ondanks alle aandacht aan de ramp ging het project Bharat Pokhari en adoptieplan gewoon door. Voor het project
Bharat Pokhari werd toch nog € 6.224,- gedoneerd. Hiermee kwam het totaal ontvangen bedrag op € 18.530,- en
naderen we het streefbedrag van € 20.000,-. Dit bedrag zal dan door de Wilde Ganzen worden verdubbeld. Het
adoptieplan leverde € 3.825,- op en er werd in 2015 € 5.000,- naar Nepal overgemaakt, waardoor extra kinderen
onderwijs kregen.
Daarnaast is geld geschonken voor “speciale” projecten, die nauw samenhangen met de lopende projecten van
Milan Bindu. De schenker gaf in overleg met Milan Bindu specifiek aan waarvoor het geld bestemd was. Deze
incidentele giften werden 1 op 1 overgemaakt naar Nepal.
Tot slot heeft Milan Bindu de bestuurskosten in 2015 wederom laag weten te houden. Het bedrag van € 1.056,- is
voornamelijk besteed aan de websitekosten en voor portokosten. Deze kosten worden betaald uit de ingehouden
5% van de donaties.
We zijn trots op hetgeen we in 2015 hebben kunnen bereiken. Dat was zeker niet mogelijk geweest zonder uw
financiële hulp. Onze hartelijke dank hiervoor. Wij hopen dat we ook komend jaar op uw steun kunnen rekenen.
Nepal heeft uw bijdrage nog hard nodig.
T.A.M. Aarendonk (penningmeester 2015)
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Nepalreis in het najaar van 2016
De uitzonderlijk vriendelijke en gastvrije bevolking, de eeuwenoude oogverblindende cultuur en adembenemende
natuur maken Nepal sinds mensenheugenis tot een onvergetelijke reisbestemming! Met deze woorden benoemd
Wim van Passel (natuurfotograaf), Nepal. En ik kan niet anders dan dit beamen. Sinds 1999 komt Marijke Visser
vrijwel ieder jaar in Nepal en geniet nog steeds wat Wim van Passel ook heeft ervaren.
Om meer mensen hiervan mee te laten genieten, organiseert Marijke ieder jaar een reis naar Nepal, met als extra
uitstapje: Tibet of Bhutan.
Ook in 2016 gaat zij deze 3-weekse reis weer organiseren. Dit zal van 20 september t/m 11 oktober plaatsvinden.
Wanneer u belangstelling heeft voor deze reis, kunt u contact opnemen met Marijke Visser m.visser67@chello.nl of
telefonisch: 06-53763898
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
Namens het bestuur van de Stichting Milan Bindu:
Marijke Visser, Margit Lukkezen, Han Verhoog
Adoptie project: Mariëtte van Erp-Uitterhoeve
Bharat Pokhari project: Rikie van Biesen
Ad interim penningmeester: Norbert Moens
Namens inkoopbedrijf Tilingo-Nepra
Marijke Visser en Gerard Broersen
Namens onze partnerorganisatie New SADLE en Chitra KC Bahadour
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