Huizen, 03-09-2016

Namasté vrienden,
Hierbij onze nieuwe nieuwsbrief van de Nepalactie 2016. Wij zijn gestart met onze actie in juni 2016. Er waren
direct veel reacties en donaties stroomden binnen. Inmiddels hebben wij al 30 scholarschips kunnen toezeggen
aan schoolkinderen. Dat is geweldig omdat ze nu al weten dat ze niet van school af hoeven maar nog kunnen
blijven doorleren. Ook zijn er donaties binnen gekomen voor school- en spelmateriaal! Al met al is er al ruim
€ 2.800,- binnen gestroomd. Een mooi resultaten tot nu toe, maar we hopen op meer blije gezichtjes!
Hieronder treffen jullie informatie om te delen met anderen. :-)
Wat betekenen de van ‘van hart tot hart’ acties in 2016?
Hoewel de mensen in Nepal positief in het leven staan is de wederopbouw na de aardbeving niet makkelijk. De
regering van Nepal heeft het moeilijk om alle dorpjes te bezoeken en daar snel herbouwactiviteiten op te
starten. Een brandstofboycot door India hielp niet echt; voedsel en bouwmaterialen kwamen niet of
nauwelijks ter plekke. Aardbeving-proof bouwen van huizen en scholen is hard nodig. Daarbij moeten de Nepali
overigens zelf geld lenen voor hun eigen materialen. Hun inkomsten vanuit toerisme zijn echter aanzienlijk
gedaald sinds de aardbeving. Ook dit jaar kunnen ze onze rechtstreekse steun goed gebruiken.
Onze actie steunt van mens tot mens, van hart tot hart, waarbij jij precies weet wat er met jouw geld gebeurt;
wederopbouw huis, scholing, toerisme en gezondheidzorg & spel voor mensen die wij daar persoonlijk hebben
ontmoet. Daarbij is onze focus vooral het platteland. Wij zullen de actie coördineren, controleren en
terugkoppelen aan jullie. Wat kunnen jullie doen:
1.

2.

3.

4.

Het inleveren van een spaarvarkentje. Ons idee hier is een "kids for kids" actie, maar jullie kunnen
natuurlijk ook bijvoorbeeld een spaarvarkentje laten rond gaan op een verjaardagfeest of (zoals
iemand heeft gedaan) oud goud inleveren. We kopen er daar ballen en knuffels van voor de
bergdorpen.
Het eenmalig sponsoren van een Scholarship (schoolpakket voor 1 schooljaar) € 70,- . Met dit
geld kan een kind een jaar schoolspullen kopen voor een basisschool in de meest afgelegen
gebieden in Nepal. Een van onze contactpersonen daar, Santosh Ojha (Program Lead, Sadbhaw
Scholarships) is actief met het bevoorraden van scholen en bergdorpjes van kleding,
schoolmateriaal en schoenen daar. Zie de foto bovenin.
Het adopteren van een koffertje met school- en spelmateriaal: € 100,-. Vorig jaar zijn wij hiermee
gestart en het was hartverwarmend te zien hoe blij ze ermee waren. Met een koffer kan het
school- en spelmateriaal makkelijk vervoerd worden tussen dorpen. We kopen daar de
materialen, dit i.v.m. overbagage maar ook vanwege het stimuleren van de plaatselijke
economie. Ballonnen kunnen we wel meenemen van hieruit.
Het helpen met een aandeel in de herbouw van een huis: € 250 of € 500.-. Denk aan
bouwmateriaal. Mocht je belangstelling hebben om zelf enige tijd te helpen met handjes daar,
laat het ons dan ook weten!

5.

1

Het deelnemen aan onze speciale sponsorreis. Met deze 14 daagse reis krijg je zelf een
indrukwekkend ervaring en sponsor je tegelijkertijd het toerisme in Nepal. De mensen van Nepal
zijn erg blij als wij komen want ze willen graag laten zien hoe het hun nu vergaat. Zij zijn bijzonder
optimistisch, gastvrij en werken aan het herstel van hun prachtige land. We doen daar een mooie
trekking met onze gids Sancha en spreken tevens met een van onze goede doelen. Aanvullend is
er gelegenheid om een aantal culturele hoogtepunten rondom Kathmandu te bezoeken.

Donaties / gironummer
Donaties kunnen overgemaakt worden t.n.v. P. Vosters. NL47ingb0001406256. Onder vermelding NEPAL doel,
met naam en email- of postadres.
Meer informatie
Is verkrijgbaar via Info@hattink-vosters.nl of bel 0653315694.
De planning
De planning voor de sponsoractiviteiten in Nepal: november 2016. Dan gaan we de dorpen bevoorraden met
de schoolspullen en bouwmaterialen.

Wij hopen op jullie positieve reacties !:-)
Met vriendelijke groet,
Petra & Pim Hattink-Vosters;
ps. De bijdragen zijn eenmalig en er zijn geen verplichtingen naar volgende jaren. Mocht je geen prijs stellen
op onze nieuwsbrieven dan kan je dat aan ons kenbaar maken.
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eventueel uit te breiden in overleg

