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1.1 Inleiding 

Sinds 1 september 2018 support Stichting ProActief Nepal (SPN) 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 het bestuur vormen. In 1.3 beschrijven we de 

projecten die we in 2020 ondersteunden. In 1.4 staat tot slot hoe we in Nederland fondsen 

genereren om deze projecten te financieren. 

mailto:info@proactiefnepal.nl
http://www.proactiefnepal.nl/
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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 2020 

In 2020 zijn meerdere 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. Wanneer een school of een 

familie een aanvraag voor een studiebeurs indient, onderzoekt EFF of de student hiervoor in 

aanmerking komt. Is dit het geval, dan wordt de student toegelaten tot het beurzenprogramma 

en gaat de stichting op zoek naar een sponsor. Onze stichting ProActief Nepal heeft in 2020 het 

schoolgeld betaald voor 46 kinderen die door EFF geselecteerd waren. 

Stichting Cross Borders Nepal (CBN) organiseert en begeleidt verantwoord vrijwilligerswerk in 

Nepal en richt zich daarbij op het verbeteren van de positie van kwetsbare groepen. Zo moedigt 

CBN meisjes in de Terai (een arm gebied in het zuiden van Nepal) aan om naar school te gaan. 

Hiermee wil de stichting voorkomen dat meisjes voortijdig van school gaan en heel jong 

trouwen. Wij hebben dit project gesteund door het onderwijs voor vijftien meisjes in de regio 

Nawalparasi, in Hupsikot, te betalen.  

     

Extra aandacht voor onderwijs voor meisjes                 
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Verblijf in zorginstelling 

Khagendra New Life Home is een woon- en leefgemeenschap in een buitenwijk van Kathmandu 

voor mensen met een ernstige lichamelijke en/of mentale beperking. Khagendra verpleegt, 

verzorgt en biedt fysiotherapie aan – op dit moment – 80 bewoners van alle leeftijden. De kosten 

om in Khagendra te kunnen verblijven, zijn 6000 rupees (ongeveer 50 euro) per bewoner per 

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

hebben in 2020 voor vijf bewoners verblijf en zorg betaald, en voor één bewoner de 

onderwijskosten. Daarnaast hebben we 350 euro gedoneerd voor de aankoop van scooters voor 

twee bewoners van Khagendra.   

Stichting Creative Nepal (SCN) draagt bij aan de algemene leefomstandigheden op Khagendra 

door onder andere te investeren in het verbeteren van de woonvoorzieningen, sanitair, hygiëne 
en activiteiten. Wij hebben een donatie gedaan aan SCN voor het renoveren van de sanitaire 

ruimtes, waarmee al in 2018 is begonnen. In 2020 zijn de laatste twee ruimtes opgeknapt.  

Een deel van de bewoners van Khagendra houdt zich bezig met het maken van producten, zoals 

armbandjes en dromenvangers. Stichting Creative Nepal verkoopt deze handgemaakte 

producten en besteedt de winst aan het verbeteren van de leefomstandigheden in de instelling. 

Wij hebben een hoeveelheid armbandjes ingekocht en deze vervolgens in Nederland verkocht. 

De opbrengst is naar onze projecten gegaan. 

 

   

Bewoner van Khagendra aan het werk Armbandjes en sleutelhangers 

 

Kwetsbare vrouwen 

Local Women’s Handicrafts (LWH) is een collectief van vrouwen dat zich inzet om de positie van 

kwetsbare vrouwen te verbeteren. Vaak zijn dit vrouwen die misbruikt of mishandeld zijn. LWH 

geeft deze vrouwen een baan in de werkplaats en leert hen vaardigheden als naaien en weven, 

waardoor zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wij kopen sjaals in bij LWH en 

ondersteunen op deze manier het collectief. Vervolgens verkopen we de sjaals in Nederland op 

markten en via thuisverkoop. De opbrengst van deze sjaalverkoop gaat volledig naar onze 

projecten.  
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Vrouwen aan het werk bij LWH  Deelnemers sponsorreis 2019 op bezoek bij LWH 

 

Ook zet LWH zich samen met Stichting Creative Nepal (SCN) in om meer bewustzijn te creëren 

over hygiëne tijdens de menstruatie. In de Terai, een afgelegen district in Nepal, heerst een groot 

taboe rondom menstruatie. Het oude gebruik Cchaupadi komt er, hoewel verboden door de 

overheid, 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 vanwege vermeende onreinheid. Hier lopen zij het risico op koolmonoxidevergiftiging, 

verkrachting, slangenbeten en infecties door slechte hygiëne, soms zelfs met dodelijke afloop. 

LWH en SCN organiseren informatiedagen aan vrouwen én mannen waarbij ze het belang 

benadrukken van een goede hygiëne bij menstruatie en in de kraamperiode. Hierbij delen ze een 

herbruikbaar en hygiënisch sanitair pakket uit aan alle meisjes en vrouwen. Wij hebben 750 

euro gedoneerd voor deze voorlichting en deze pakketten. 

 

    

 Voorlichting over menstruatie  Sanitaire pakketten 

 

Kwetsbare families 
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Ook via Local Women’s Handicraft steunden we in 2020 de familie van Lalkala Bogati. Ze 

woonde met haar man en kinderen in de Terai, in het zuiden van Nepal. Haar man is fysiek erg 

zwak en kan de familie niet onderhouden. Daardoor werden zij als minderwaardig gezin gezien 

en werden de kinderen uitgesloten van onderwijs. Door onze sponsoring kan de familie in 

Kathmandu een nieuwe start maken. Lalkala krijgt een training bij Local Women’s Handicraft om 

te leren weven. De kinderen kunnen door de sponsoring naar school. Ook wordt gekeken naar 

werk wat vader met zijn zwakke gestel wel aan kan. Op den duur zal de familie in hun eigen 

onderhoud moeten kunnen voorzien.  

Door de coronacrisis en de lockdown hebben veel mensen in Nepal geen werk en geen 

inkomsten. De Nepalese overheid biedt nauwelijks ondersteuning aan de getroffenen. Het gevaar 

van honger dreigt voor veel families. In juni 2020 hebben we 250 euro gedoneerd voor 

voedselpakketten voor de meest kwetsbare gezinnen. 

 

1.4 Fondsenwerving in Nederland in 2020 

Vele acties voor fondsenwerving hebben door de coronacrisis in 2020 geen doorgang kunnen 

vinden. Zo zijn er in plaats van tien slechts twee sponsordiners georganiseerd en hebben we de 

geplande sponsorreis naar Nepal helaas moeten annuleren. Vele markten om sjaals te verkopen 

zijn afgelast.  

Deze fondsenwervingsacties hebben in 2020 plaatsgevonden: 

- Twee sponsordiners. 

- Een sponsorwijnproeverij in het Vroesenpark in Rotterdam. 

- Een wijnspijsmiddag met sponsoractie in wooncomplex Vijverdal in Arnhem. 

- Verkoop van sjaals van Local Women’s Handicraft via de volgende activiteiten: 

• Wijvenkraam in Eusebiuskerk in Arnhem 

• Thuisverkoop (op afspraak en een ‘yakcafé’) 

• Tuinmarkt in Giethoorn 

• Koningsdagmarkt in Heijenoord Arnhem 

- Verkoop van (door bewoners van Khagendra gemaakte) armbandjes, o.a. aan een 

schoonheidssalon ten behoeve van de kerstpakketten. 

- Donaties vanuit eigen sociaal netwerk. 

- Donaties door werving via sociale media en direct mail. 

 

  

Sjaalverkoop in de tuin    Sponsordiner 


