Aan alle lezers van onze nieuwsbrief

Stichting
Free The Beloved Nepali Daughters
Van Uitertstraat 4, 7468 ED Enter
Enter, september 2016

Betreft: Nieuwsbrief 11: Nieuwe medehelpers gezocht.

Beste vrienden van Free The Beloved Nepali Daughters,

Deze nieuwsbrief is een beetje anders dan de andere nieuwsbrieven. We schrijven dit keer onder
andere iets meer over onze Stichting als Stichting en een aantal andere updates.
Afgelopen kerst hebt u in onze nieuwsbrief kunnen lezen over de vrouwen in Nepal die geholpen
worden door ASSN m.b.v. onze Stichting. In mei 2016 kregen we een kijkje achter de schermen
van de medewerkers van ASSN. Wij, als Stichting hier in Nederland proberen zo goed mogelijk te
communiceren over de projecten in Nepal die door ASSN uitgevoerd worden. Wij geven
bekendheid aan de problematiek van mensenhandel met name met betrekking tot vrouwen en wij
proberen fondsen te werven voor de financiering van de projecten die juist deze vrouwenhandel
beogen te stoppen. Daarvoor hebben we nog een secretaris nodig in ons bestuur. Maar wat houdt
dit eigenlijk in? Dat wordt heel goed uitgelegd verderop in deze brief. Waarin een aantal taken en
verwachtingen verwoord staan. Het kan handig zijn als je iemand erover wilt vertellen of als je
iemand wilt vragen of hij of zij interesse hiervoor zou hebben. Verder zoeken we voor in 2017 nog
iemand die goed is met het beheren van een website. Onze website wordt nu prima onderhouden
door Dhr. B Burgers maar hij heeft aangegeven het stokje in 2017 aan iemand te willen
overdragen. Als je op een andere manier graag iets wilt doen, kan ook tijdelijk, voor de Stichting,
zoals een sponsor actie samen met ons organiseren, dan is dit zeer goed mogelijk. Als je vragen
of interesse hebt of een suggestie waar wij deze vraag naar “medehelpers” ook nog zouden
kunnen uitzetten, dan horen we graag van je. Voel je ook vrij om deze brief met jouw netwerk te
delen. Graag horen we van je via nepalidaughters@gmail.com of bel 06-24898358.
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Terug kijkend op de tweede zeer succesvolle sponsorwandeltocht, willen we iedereen bedanken
die mee heeft gedaan. De totale opbrengst was 625,00 Euro!
Het nieuwe kwartaalverslag van ASSN staat weer op de website! Wat zijn we blij met zo’n
goede ontwikkeling en een steeds grotere impact van het werk van ASSN onder de vrouwen van
Nepal. Lees over de nieuwste ontwikkelingen rondom de uitbreiding van het preventiewerk van
trafficking bij het grote busstation waar ASSN nu ook werkzaam is.
Roely Smit heeft na 5 jaar bestuurslid schap besloten om de werkzaamheden voor de Stichting te
stoppen. Wij zijn erg blij dat Roely de Stichting een warm hart blijft toe dragen. Namens de
Stichting en ASSN willen we Roely hartelijk bedanken voor de geweldige inzet de afgelopen 5
jaren. Danjabaad Didi!
Secretaris vacature
Wie zijn wij?
Stichting Free The Beloved Nepali Daughters. Opgericht in juni 2008.
Visie: Wij willen vrouwen en kinderen in Nepal helpen om weer een nieuw leven op te bouwen nadat zij in
de prostitutie zijn verhandeld. Wij richten ons ook op de preventie van dit soort mensenhandel.
Ons doel is om middels een Nepalese partnerorganisatie de vrouwen en kinderen die in de seksindustrie
zijn uitgebuit, of die een risico liepen om daarin verstrikt te raken, uit die situatie te halen.
Hen vervolgens opvang, hulp en training aan te bieden om weer een eigen, zo zelfstandig mogelijk leven
op te bouwen. Ook eventueel middels een inkomens genererend project of anderszins door een vak
training.
De doelgroep wordt door 3 soorten projecten bereikt: Preventiewerk, Opvanghuis “Grace Shelter Home” en
Microkredietproject: kleding maken.
Wat ga je doen?
Secretaris werkzaamheden m.b.t. het opstellen en verwerken van brieven, het up-to-date houden van
officiële teksten en de website. Aanschrijven van potentiele sponsoren voor fonds wervende activiteiten en
het bijhouden van informatie e.d. Dit alles in samenspraak en overeenstemming met de andere leden van
het bestuur.
Wat vragen wij?
1. Affiniteit met de doelgroep in Nepal.
2. Goed kunnen communiceren.
3. Punctueel kunnen werken.
4. Openstaan voor de huidige visie en koers.
5. Meedenken over de toekomstige stappen om onze doelen te bereiken. Gezamenlijk als bestuur een
draagvlak proberen te creëren in Nederland wat betreft ondersteuning en interesse voor onze
doelgroep.
6. Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.
7. Meedenken en initiatief kunnen nemen of ondersteunen m.b.t. fonds wervende activiteiten.
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8. Meedenken over structurele ontwikkelingshulpprojecten in Nepal en de progressie van onze huidige
projecten kunnen volgen, met gerichtheid op de huidige setting en doelgroep van de lopende
projecten.

Werktijden.
Vergadertijd ongeveer 6-8 keer per jaar een middag. Vergadering van ongeveer 2 uur.
Thuiswerkzaamheden: ongeveer 3-4 uur per week.
Bijzonderheden.
Niemand van ons bestuur wordt betaald; over een kleine vergoeding van de reiskosten valt te overleggen.
Heb je interesse?
E-mail dan naar nepalidaughters@gmail.com o.v.v. je naam en tel nr. en we nemen z.s.m. contact met je
op. Of bel 06-24898358.
Voor achtergrondinformatie verwijzen wij naar onze website: www.freethebelovednepalidaughters.org

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Free The Beloved Nepali Daughters,
Ruchama Bloemendaal, Voorzitter.
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