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Stichting Milan Bindu Nepal
Voorwoord, geschreven door Marijke Visser
Terugkijkend op 2016 is er hard gewerkt aan het herstel van Nepal.
Met hulp van de Wilde Ganzen en een geweldige gift van kringloop Molenaargraaf, is de school in Dhandkhola weer
volledig opgeknapt. Sterker nog: ze is er beter uitgekomen! Een school in Zetten heeft voor de vernieuwing en
bijbouw van toiletten en kranen gezorgd. Een goede verbetering.

In maart 2016 zijn mijn echtgenoot Gerard en ik naar Nepal geweest. De eerste dag vonden we het wel meevallen
met de gevolgen van de aardbeving maar daarna dachten we er anders over. We zagen de enorme ravage en het
herstel dat zeer traag verliep. We hebben verscheidene scholen bezocht en naar aanleiding daarvan gekozen voor de
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sponsoring van een klein schooltje, hoog in de bergen van Dhading. Een gebied dat zeer zwaar is getroffen door de
aardbeving. 1½ Miljoen kinderen zijn al lange tijd verstoken geweest van lessen in een goed gebouw. Tot op vandaag
zitten nog veel kinderen in noodgebouwtjes. Milan Bindu heeft ongeveer 900 kinderen kunnen helpen. We gaan
door met ondersteuning voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt.
6 Studenten van Fontys zijn begin 2016 naar Nepal geweest en hebben hier fantastische weken georganiseerd voor
de kinderen van de school in Kathmandu. Daarbij hebben zij geld ingebracht, waardoor ze weer een mooi
schoolplein hebben. Onze dank.

Afgelopen jaar hebben zich ook veranderingen voorgedaan in ons bestand. Helaas is Christa Hooymans overleden,
na een langdurige ziekte, waarin zij veel van haar kracht heeft laten zien. Helaas heeft zij deze ongelijke strijd in
februari moeten opgeven. Christa en haar man Theo zijn met ons mee geweest naar Nepal en hebben 2 kinderen in
sponsoring!
Onze Nepaldag in 2016 was dit keer op de mooie locatie van Janneke en Eelco in Babberich. Veel oude gezichten
gezien, van een prachtige klankschalen sessie genoten en schitterend weer.
Vanaf de oprichting van Milan Bindu in 2004 is Margit Lukkezen zeer actief bestuurslid geweest. Door haar drukke
bezigheden in haar bedrijf Spaan Kreatief, heeft ze met pijn in haar hart besloten om per 1 juni 2017 te stoppen met
deze functie. Ook Han Verhoog heeft haar functie per 1 juni neergelegd. Maar gelukkig hebben we aan het begin van
2017 drie nieuwe gezichten mogen begroeten. Riet van Rossum, die onze website gaat bijhouden en Riëtte Voorhaar
en Rietje Dellepoort, die ons bestuur komen versterken. Welkom allen.
Half oktober 2017 organiseert Marijke Visser weer een reis naar Nepal. Daar ziet u met eigen ogen wat er met de
donaties is gedaan. Ook bestaat er de mogelijkheid om mee te gaan naar Bhutan. Inmiddels hebben 8 mensen zich
aangemeld. Wanneer u belangstelling heeft voor deze reis, kunt u contact opnemen met m.visser67@chello.nl of
telefonisch: 06-53763898

School in Zetten voert actie voor de school in Dhandkhola
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Bharat Pokhari
In mei 2016 was het eindbedrag bij elkaar. De nieuwbouw van een hostel, slaapplaatsen en een sanitaire ruimte voor
kinderen met een verstandelijke beperking in Bharat Pokhari kon van start. Omdat deze kinderen uit afgelegen
bergdorpjes komen moeten zij een groot gedeelte van het jaar bij de school wonen. De omstandigheden waaronder
waren erbarmelijk.
Al een aantal jaren zijn er allerlei acties geweest om het bedrag bij elkaar te krijgen. Dit ging van rommelmarkt tot
Alpe d'Huez. We hebben ook donaties mogen ontvangen van wereldwinkels maar ook veel van particulieren.
Mensen vroegen financiële bijdragen voor Bharat Pokhari in plaats van cadeaus voor henzelf bij feesten.
Het laatste grote bedrag kwam van de opbrengst van een fietstocht “de Alpe d'Huez op” van leerkrachten en ander
personeel van schoolbestuur Delta. Veel kinderen van de Deltascholen deden mee om het benodigde sponsorgeld bij
elkaar te krijgen. € 5000 van het eindbedrag van de fietstocht was voor ons project in Bharat Pokhari.
Met de aanvulling van de Wilde Ganzen erbij was het eindbedrag € 40.000 binnen en kon er met de bouw begonnen
worden. Chitra KC van New Sadle had een ontwerp laten maken en dat besproken met Marijke en Rikie.
Bij een bezoek van Rikie aan Nepal was er overleg geweest met de school (Sawrasoti Tika school) en de
dorpscommissie over de plaats waar de nieuwbouw zou moeten komen. Dat was nog niet zo eenvoudig. Chitra KC
heeft er nog heel wat voor moeten overleggen vóór de plannen ieders goedkeuring hadden.
Maar nu is het dan toch gelukt. Eind april 2017 zijn de kinderen overgegaan naar de nieuwbouw. Ze hebben allemaal
hun eigen slaapplaats. Ook zijn er nu eigen douches, toiletten en een ruimte om te wonen. Foto's van de
ingebruikname hebben we nog niet ontvangen. In december gaat Rikie van Biesen naar Nepal om te gaan kijken hoe
het geworden is. De volgende stap is het verbeteren van het onderwijs aan deze kinderen. We hopen dat we daar in
de nabije toekomst meer over kunnen vertellen.

Kinderen met een beperking in Bharat Pokhari

De nieuwbouw van een hostel, slaapplaatsen en een sanitaire ruimte voor kinderen met een verstandelijke
beperking in Bharat Pokhari.
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Alpe d'Huez
Het afgelopen jaar is er ten bate van twee projecten van Milan Bindu, een echte Alpe d'Huez fietstocht
georganiseerd.
Op initiatief van Robert Hilhorst, één van de dagelijkse bestuurders van schoolbestuur Delta, is het afgelopen jaar
deze geweldige actie op touw gezet. Dit om zijn ideaal, het herbouwen van een school in een bergdorpje in Nepal
(compleet met medische hulppost en verbetering van de plaatselijke economie) te realiseren. Een deel van de
opbrengst was bestemd voor de voltooiing van het Bharat Pokhari project. Dit project was geïnitieerd door Rikie van
Biesen, ook werkzaam op een Deltaschool en verbonden aan Milan Bindu.
Schoolbestuur Delta heeft 22 scholen onder zich. De meesten in Arnhem maar ook een aantal in Groenlo en
Eibergen. Een groot aantal leerkrachten gingen het avontuur aan. Ook de secretaresses en ICT-mensen fietsten mee.
Robert Hilhorst en zijn vrouw Grietje waren druk met de organisatie en actief bij de coaching in de trainingen.
Al in de winter begon de training in de sportschool. Twee keer per week spinnen verhoogde de conditie zeer en hielp
mee om de “fietsspieren”soepel te krijgen.
In maart begonnen de tweewekelijkse trainingsritten in de wijde omgeving van Arnhem. Daarbij werd zoveel
mogelijk geklommen. De Posbank kennen de deelnemers nu als hun broekzak.
En dan de inspanningen om aan het benodigde sponsorgeld te komen. Van elke deelnemer werd € 2500 verwacht.
Voor de basisschool De Wijzer zou dat € 20.000 zijn. Zij hadden maar liefst 8 fietsers. Een onmogelijke opgave, leek
het. Maar met hulp van alle kinderen, ouders, collega's en de eigen families, vrienden en kennissen, lukte het om
bijna € 19.000 bij elkaar te krijgen. De meest uiteenlopende acties werden bedacht, van het lege flessen ophalen tot
poppenkast voorstellingen en Nepalmarkten.
De tocht zelf, op 10 juni 2016, was zwaar maar erg mooi. 's Morgens werd eerst aan de voet van de berg, een
Nepalees ritueel uitgevoerd door Chitra KC en zijn vrouw Goma. Alle renners kregen een tikka op hun voorhoofd en
de zegen van de goden werd voor het slagen van de fietstocht gevraagd. Marijke Visser, Chitra en Goma reden met
de auto naar boven en stonden regelmatig aan de kant om de leerkrachten flink aan te
moedigen. Dat was echt wel nodig want de weg was lang en stijl. Alle deelnemers bereikten de
finish. De snelsten in een uur, de laatsten deden er iets mee dan drie uur over. De tijd telde
niet maar het bereiken van de streep, boven op de berg wél! En natuurlijk het sponsorgeld. Bij
elkaar toch meer dan € 80.000
€ 5000 ging naar het Bharat Pokhari project en de rest naar het dorp Samundradevi. Beide
projecten gaan nu gerealiseerd worden.
Super jammer dat Robert niet lang vóór de 10e juni geveld werd door een hartaanval. Van meedoen was natuurlijk
geen sprake. Hij en Grietje volgden het hele gebeuren op afstand. Gelukkig gaat het nu al weer prima met hem.

De kanjers van de Deltascholen die naar boven zijn gefietst.
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Dhandkhola
Hierbij geven we u algemene informatie over de gang van zaken rond de school in Dhandkhola.
Na de aardbeving is de school geheel gerestaureerd onder leiding van New Sadle, gefinancierd door Milan Bindu met
steun van de Wilde Ganzen. Daarbij is een computerlokaal ingericht met 10 computers. Al eerder was een oud lokaal
ingericht als keuken, zodat er maaltijden voor de kinderen en het personeel kunnen worden klaargemaakt.
Ook is er iemand aangesteld om te koken. In het nieuwe schooljaar, dat half april begonnen is, gaat dit van start.
In elk geval is er nu voldoende drinkwater op school en werkt de elektrische voorziening. Het toiletproject is ook
nagenoeg klaar, de bouw is gereed.
Ondertussen zijn er wel wat strubbelingen met de onderwijs-autoriteiten over de vergunning om les te geven boven
klas 4. New Sadle is een samenwerkingsverband aangegaan met een andere school. Daardoor kunnen onze
leerlingen verder gaan in klas 5 en hoger. De kinderen die onder het adoptieproject vallen en naar deze school gaan
als ze naar groep 5 gaan, blijven gewoon onder het adoptieplan. Er zijn nu ruim 50 kinderen in het adoptieproject.
Het geitenproject: Voor de arme gezinnen uit het adoptieproject is er in Nederland na de aardbeving een mooie
actie gevoerd om de mensen aan nieuw vee te helpen. Met een royale gift van € 2000,- heeft New Sadle 22 geiten
aangekocht. Daarmee kunnen de gezinnen hun schamele inkomen aanvullen. Het uitdelen van de geiten was een
feestelijke gebeurtenis.

Nieuw bestuurslid Riëtte Voorhaar
Ongeveer tien jaar geleden ging mijn zoon op trektocht naar Nepal en kwam enthousiast terug. Dat is ook een land
voor jou. We delen de passie voor de bergen en nieuwsgierigheid naar andere volken. In 2013 was het zover. Ik kon
4 maanden op reis. De eerste maand verbleef ik in en rondom Kathmandu. Ook maakte ik een trektocht door de
Langtang van 6 dagen. Daar leerde ik wat van de gewoontes van het land kennen en wende mezelf aan de overvolle
bussen. Daarna had ik via Vrijwillig Wereldwijd een baantje voor 3 maanden als leerkracht op een school
afgesproken. Door Engels te spreken met de kinderen werden zij ook meer vertrouwd met die taal.
Drie maanden woonde ik op het platteland bij een gezin met 3 tienerdochters. Met als belangrijkste luxe voldoende
schoon drinkwater en soms wel 6 uur elektriciteit per etmaal. Vooral de liefdevolle ontvangst in het gezin maakte
dat ik me er thuis voelde. Ik maakte er de Dashain en Tihar feestdagen mee, leerde de meeste familieleden kennen,
ook de stakingen, de parlementaire verkiezingen, bruiloften en schoolreisjes. Vooral de rijstoogst, waar men de hele
maand november mee druk is, maakte veel indruk op me. De familie had precies genoeg rijst voor een jaar, het was
voor iedereen hard werken. Na november begon de kou 's
avonds feller te worden. En er waren dagen dat de zon zich
nauwelijks liet zien. Op school in december bleef het ook 's
morgens erg koud, men koos er dan voor de kinderen buiten
op het gras les te geven. Net voor oudjaar 2013 kwam ik weer
terug in Nederland en had veel tijd nodig om aan het
comfortabele binnenleven te wennen. Ik was zo zielsgelukkig
geweest in Nepal dat ik zeker weer terug wou. Dat gebeurde
in 2016. Het was ontroerend dat de kleuters die ik les gegeven
had me nog herkenden. Helaas eindigde mijn plannen om
creatieve workshops te geven met breiwerken en een
gebroken enkel. Nu hoop ik via Milan Bindu Nepal aan de
scholing en ontwikkeling van kinderen bij te dragen.
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Nieuw bestuurslid Rietje Dellepoort
Na een lang dienstverband in de gehandicaptenzorg nam ik
daarvan op 18 februari 2015 afscheid. 5 Dagen later zat ik in
het vliegtuig op weg naar Nepal en Buthan voor een verblijf
van 3 weken.
Een langgekoesterde wens van mij, meereizen met Marijke
Visser en een groep mensen die zich als vrijwilliger veelal aan
de wereldwinkels en fairetrade verbonden hebben.
We maakten kennis met twee bijzondere landen aan de voet
van en op de flanken van het Himalaya bergmassief.
Gastvrij onthaald door Chitra en Goma in Kathmandu ging onze
reis langs scholen, ateliers, ziekenhuis en winkels.
We maakten kennis met de medewerkers en kunstenaars in de ateliers van New Sadle altijd weer vriendelijk begroet
met een “namasté” en een glimlach.
Ook kwamen we in een bergdorp in het noorden waar het erbarmelijke onderkomen van een groep kinderen met
verstandelijke beperking ons diep heeft geraakt.
Kriskras reisden we het land door van het hoge noorden naar het vlakke zuiden met schitterende natuur en
vergezichten en weer terug naar Kathmandu met de hectiek van een Aziatische derde wereldstad.
Na thuiskomst ben ik als vanzelfsprekend betrokken gebleven bij het werk van Milan Bindu en Tilingo, meewerkend
op markten en festivals, waar maar mogelijk.
Vanaf nu ook in het bestuur van Milan Bindu, met bijzondere aandacht voor het project van de huisvesting en
ontwikkeling van de gehandicapte kinderen in Bharat Pokhari en als sponsor van het onderwijs van een schoolkind in
het district Dhandkhola.

De situatie in Nepal na de aardbeving tot op heden, geschreven door Marijke Visser
Vorig jaar maart 2016, een jaar na de aardbeving zijn Gerard en ik, samen met Grietje en Robert Hilhorst naar Nepal
geweest. De eerste dag dacht ik: ‘och het valt wel mee’. De tweede dag niet meer. Heel erg werd duidelijk welke
ravage deze aardbeving had aangericht. Een toch al zeer arm land werd nog verder het moeras ingeduwd.
Was er wat veranderd? Ja en Nee. Ja, onze werkplaatsen waren weer in productie. Het grote voordeel van directe
donatie. Ook zijn er huisjes herbouwd voor de werknemers. Nog niet voor allemaal, maar er zat schot in. Van het
geld dat over was maar onvoldoende was voor nog meer nieuwe huisjes, zijn zonnepanelen gekocht voor de school,
waardoor de kinderen op de 2 scholen in Kathmandu en Dhandkhola, kunnen leren o.a. door internet. Alle
computers konden weer worden aangesloten. In Kathmandu was duidelijk dat straten gerepareerd werden. Zou de
regering dan toch begonnen zijn het vele geld dat zij binnen gehaald hebben, uit te gaan geven aan herstel?
Nee, als je weet dat er ruim 5.000 scholen in Nepal volledig verwoest zijn door de aardbeving van 2015. Hoeveel
schooltjes zullen er nog gebouwd moeten worden. Hoeveel ziekenhuisjes vragen nog om hulp, om maar niet te
spreken van de vele, vele huizen die vernietigd zijn.
Nee, als je ziet hoeveel wegen er nog hersteld moeten worden.
Nee, toen we zagen hoeveel ellende er is aangericht, vooral in het Sindhulpalchok district, het gebied dat het hardste
werd geraakt. En het gebied in Dhading waar nog niets hersteld is.
Milan Bindu werkt samen met het bestuur van alle Delta scholen in Arnhem, voor de herbouw van een school in
Nuwarkot.
Voor een schooltje in Dhading, hoog in de bergen, zijn we ook een inzamelingsactie begonnen.
Een druppel op een gloeiende plaat? Nee, een druppel op een goede plaats!
Help ons mee, de druppel een straal te laten worden.
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Foto’s van het verwoeste schooltje in Dhading

Leskisten voor het basisonderwijs
Margit Lukkezen en Rikie van Biesen hebben vier leskisten over Nepal samengesteld. Scholen kunnen hiermee
uitgebreide projecten doen in hun groepen. Er zitten veel lessen in en veel spullen waar “Nepal-hoeken of Nepallokalen 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

Toelichting op financieel verslag 2016, uitgebreid overzicht is op de website te vinden.
De stichting had per 31 december 2016 een totaal saldo van € 16.149,04 ter vrije beschikking.
Gedurende het jaar heeft de stichting € 32.541 aan donaties ontvangen en € 62.800 overgemaakt naar Nepal en
Wilde Ganzen. Naar Wilde Ganzen te Hilversum is overgemaakt € 26.176; naar Nepal € 36.623.
Ons jaarlijks project “ Nepal Dag” is op 19 juni 2016 gehouden, de opbrengsten zijn heel erg beneden de
verwachtingen gebleven, met een negatief resultaat tot gevolg. Het verschil van de post uitgaven projecten ad € 368
is de negatieve opbrengst van de Nepaldag.
Het project Bharat Pokhari, in 2013 opgestart in samenwerking met Wilde Ganzen te Hilversum hebben wij in 2016
kunnen afronden met de overboeking van € 26.176 naar Wilde Ganzen.
Om het project direct in gang te kunnen zetten heeft de Stichting Milan Bindu besloten om € 1.953 ten laste van de
Algemene Projecten reserve te boeken.
Alle projecten zoals in 2015 zijn in 2016 gehandhaafd.
Het aantal projecten is te veel geworden, daardoor is door het bestuur besloten om in 2017 het aantal projecten te
bundelen. Het saldo van de onderstaande bestemmingsreserves per 31 december 2016 is als volgt:
Bestemmingsreserve Adoptie LAS: € 8.295
Bestemmingsreserve Dhandkhola: € 9.588
Bestemmingsreserve Adoptieproject. Dhandkhola is met bovenstaand project samengevoegd.
Bestemmingsreserve Teachers for Teachers € 491
Bestemmingsreserve Incidentele projecten: € 258
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Bestemmingsprojecten Algemeen € 10.380
Bestemmingsreserve Herstel Nepal neg. € 4.962
Bestemmingsreserve Bharat Pokhari/Wilde Ganzen neg. € 1.953
Er is slechts een maal de 5% regeling toegepast.
Dit is een regel om 5% in mindering te brengen op de overboekingen naar Nepal ter dekking van de bestuurskosten.
Het saldo van de Bestuurskosten € 1.812 is ten laste van het Stichtingskapitaal geboekt. Het negatieve saldo bedraagt
per 31 december 2016 € 5.948
In 2017 worden de volgende projecten samengevoegd:
Bestemmingsreserves Adoptie LAS, Adoptieproject Dhandkhola en LAS Algemeen wordt:
Bestemmingsreserve Adoptie LAS.
Bestemmingsreserve Teachers for Teachers blijft bestaan.
Bestemmingsreserve Incidentele Projecten, Projecten Algemeen, Bharat Pokhari/Wilde Ganzen (=afgerond) en
Herstel Nepal wordt:
Bestemmingsreserve Algemeen.
Mochten er vragen zijn over dit verslag en de financiële verantwoording kunt u contact met de penningmeester van
de Stichting Milan Bindu opnemen: norbertmoens@upcmail.nl
Namens onze mensen in Nepal danken we u allen voor uw bijdrage aan onze Stichting om het onderwijs in Nepal te
verbeteren en om de juiste condities te scheppen om het onderwijs met name aan de minst bedeelden te
bevorderen.
Stichting Milan Bindu Nepal
Zevenaar, 28 maart 2017

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 en https://www.facebook.com/profile.php?id=100008994822980&fref=ts
Namens het bestuur van de Stichting Milan Bindu:
Marijke Visser, Rikie van Biesen, Rietje Dellepoort, Riëtte Voorhaar, Norbert Moens
Adoptie project: Mariëtte van Erp-Uitterhoeve
Namens onze partnerorganisatie New SADLE en Chitra KC Bahadour
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