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1.1 Inleiding 

Dit is het eerste jaarverslag van Stichting ProActief Nepal (SPN). Sinds 1 september 2018 support 

Stichting ProActief Nepal, Nepalezen op het gebied van onderwijs, wonen, gezondheidszorg, werk en 

inkomen en community-building. In dit jaarverslag beschrijven we in 1.2 kort wat we doen en wie 

bestuur vormen. In 1.3 beschrijven we de projecten die we vanaf september 2018 ondersteunden. In 

1.4 staat tot slot hoe we in Nederland fondsen genereren om deze projecten te financieren. 

 

1.2 Informatie over Stichting ProActief Nepal 

‘Stichting ProActief Nepal (SPN) heeft als doel om de bevolking van Nepal vooruit te helpen op het 

gebied van educatie, wonen, gezondheidszorg, community building en werk en inkomen. De 

hulpvraag moet uit Nepal komen en de geboden hulp moet de zelfstandigheid vergroten.’ Dit is de 

missie van Stichting ProActief Nepal.  

De bestuursleden, Erik Pijs (voorzitter), Rob Boersbroek (penningmeester), Marijke Beers (secretaris) 

en Margreet Weide (fondsenwerving) voeren deze missie uit door fondsenwervingsactiviteiten in 

Nederland te organiseren en deze inkomsten met beleid in te zetten om Nepalezen in Nepal te 

ondersteunen en hun zelfstandigheid te vergroten. Alle kosten worden privé gedragen door de 

bestuursleden. 

 

1.3 Ondersteunde projecten in Nepal in 2018 

In 2018 zijn drie projecten in Nepal gefinancierd door Stichting ProActief Nepal 

Onderwijs voor kansarme kinderen  

Education First Foundation (EFF) in Kathmandu regelt studiebeurzen voor kinderen die, om 

uiteenlopende redenen, een beperkte toegang tot onderwijs hebben. Onze stichting heeft het 

schoolgeld betaald voor 20 kinderen die door EFF geselecteerd waren voor een studiebeurs. 

 

Educatie voor kansarme kinderen 
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Verblijf in zorginstelling 

Khagendra New Life Home is een instelling voor mensen van alle leeftijden met een ernstige 

lichamelijke en/of mentale beperking. Khagendra verpleegt, verzorgt en biedt fysiotherapie aan – op 

dit moment – 67 bewoners.  

De kosten om in Khagendra te kunnen verblijven, zijn 6000 rupees (ongeveer 55 euro) per bewoner 

per maand. Hiervoor krijgen de bewoners medische zorg, onderdak en drie maaltijden per dag.  

We hebben inmiddels voor zes bewoners tot eind 2019 verblijf en zorg kunnen betalen. 

 

 

Bewoners van Khagendra New Life Home 

 

Menstruatie-voorlichting 

Local Women’s Handicrafts (LWH) zet zich samen met stichting Creative Nepal (SCN) in om meer 

bewustzijn te creëren over hygiëne bij menstruaties en zo het aantal infecties te laten afnemen. 

Tijdens informatiedagen laten ze zien dat de menstruatie een natuurlijk gegeven is en hoe belangrijk 

een goede hygiëne hierbij is. Naast meisjes en vrouwen proberen ze ook zoveel mogelijk mannen 

erbij te betrekken. Zo kunnen ook mannen zien wat de invloed van menstrueren is op het 

lichamelijke en psychische welbevinden van een vrouw. Tijdens de voorlichtingsdagen deelt LWH een 

herbruikbaar en hygiënisch sanitaire pakket uit aan alle meisjes en vrouwen. 

Wij hebben 50 sanitaire pakketten gedoneerd voor deze voorlichting. 

(In de Terai, een afgelegen district in Nepal, heerst een groot taboe rondom menstruatie. Het oude 

gebruik Cchaupadi komt er nog steeds veel voor. Cchaupadi is het hindoeïstische gebruik waarbij 

vrouwen tijdens hun menstruatie en na de bevalling van de gemeenschap worden afgezonderd en 

geïsoleerd in hutten of schuren vanwege vermeende onreinheid. Over menstruatie wordt niet 

gesproken en meisjes krijgen geen voorlichting over de hygiëne hieromtrent. Het komt dan ook 

regelmatig voor dat jonge vrouwen letsel oplopen, of zelfs overlijden, als gevolg van infecties.) 
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Deelnemers aan de sponsorreis krijgen voorlichting over menstruatie-pakketjes 

 

1.4 Fondsenwerving in Nederland in 2018 

Van september t/m december 2018 hebben de volgende fondsenwervingsacties 

plaatsgevonden: 

- een presentatie over het werk van de stichting op de familiereünie van de familie 

Van der Maarl in Heiloo met collecte; 

- vier sponsordiners; 

- een wijnproeverij; 

- een wijnreis naar Rüdesheim met donatiemogelijkheid; 

- een verkoop van sjaals die geproduceerd worden door Local Women Handicraft 

in Kathmandu; 

- een sponsorreis naar Nepal; 

- een direct mail vóór de kerstdagen met uitnodiging om te doneren. 

 

 


