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Beste vrienden van Free The Beloved Nepali Daughters, 

In deze nieuwsbrief schrijven we over de huidige situatie in Nepal, de wandeltocht, de 
projecten en het bestuur. 
Op de website staan de nieuwsbrieven nu op nummer geordend onder tabje “actueel.” 

De aardbeving.  
Hoe gaat het nu in Nepal? Deze vraag wordt vaak gesteld. Door de aardbevingen en de vele 
naschokken is de grondlaag niet stevig. Door de regentijd werd het een grote modderboel in 
de straten of vielen er stukken wegen of bergen weg. Overstromingen en het mislukken van 
veel oogsten maken de nood nog hoger. Het is nog steeds behelpen in noodwoningen. Uit de 
berichten van familie en vrienden en de projectmanager van ASNN  en zelfs tv reportages 
over Nepal blijkt dat de nasleep van de aardbeving ook indirect vele gevolgen heeft.  Zelfs de 
mensensmokkel nam toe; de situatie van de armeren wordt uitgebuit. Ook vluchtten 
mensen uit Nepal, omdat ze alles kwijt waren of vanwege de angst voor nog meer bevingen. 
Het aantal straat-en weeskinderen is verdubbeld; een kwetsbare groep die o.a. het risico 
loopt in handen te vallen van mensensmokkelaars of van illegale handelaars in organen. 
Vrouwenhandel is ook verergerd, zo meldt de projectmanager ons zorgelijk.  
Kortom, genoeg zorgen voor de Nepalezen. Voor meer informatie verwijzen we u naar 
www.nepal.nl of Wikipedia. 
Toch is er hoop. De vorming van de grondwet na de val van de Monarch in 2006 was op 20 
september j.l. een mijlpaal in de Nepalese geschiedenis. Gelukkig is er vanuit de hele wereld 
veel hulp geboden op allerlei manieren komt het toerisme weer op gang.  Er is veel 
medeleven in en buiten Nepal en er wordt samengewerkt; de ramp heeft geleid tot kennis 
over hoe samen te handelen in zulke moeilijke situaties. 
 
In de vorige brief werd kort gemeld dat onze voorzitter misschien naar Nepal zou gaan in 
september maar zij heeft hiervan afgezien vanwege de niet zo veilige omstandigheden voor 
het reizen met een klein kind.  
ASSN heeft veel  goed werk verricht met het gedoneerde bedrag van ruim 4200,- euro! Ze 
hebben hun dankbaarheid uitgesproken aan allen  die meehielpen dit mogelijk te maken. De 



donateurs hebben inmiddels een dankbrief en verantwoordingsbrief ontvangen. Deze brief 
staat ook op de website. 
 
Wandelen. 
Het was heerlijk te wandelen in de bosrijke omgeving van Ommen, zeiden velen tegen ons. 
Op de vraag of dit herhaald wordt kan het bestuur melden dat we  besloten hebben volgend 
jaar weer een sponsortocht te organiseren.  
De opbrengst was zo’n 500,- euro! Het bedrag wordt geïnvesteerd in lopende projecten. De 
deelnemers kregen een aandenken in de vorm van een kaarsje in een versierd potje met de 
tekst “Stichting Free The Beloved Nepali Daughters thanks you very much for walking with us 
to keep the projects running. Keep the fire burning.”  
 
 
DE PROJECTEN. 
Naar aanleiding van de eerste twee kwartaalverslagen 2015 van ASSN, kunnen we  melden 
dat er een hele positieve ontwikkeling gaande is binnen ASSN. De  projecten zijn wat 
gestroomlijnder, de verslagen korter en bondiger en komen helder over. 
 
Het grenscontroleproject 
Het aantal meisjes en vrouwen dat wordt geïnterviewd bij de grens is stabiel.  
Er wordt afgetast of ze in een veilig gezelschap reizen of dat er een verhoogd risico is op 
trafficking (mensenhandel). Zo nodig wordt er actie ondernomen. 
Om u een indruk te geven: medewerkers van ASSN bieden per maand  zo’n  360 vrouwen 
een gesprek aan. In één maand gingen er 27 terug naar huis;  310 konden verder reizen; 23 
vrouwen gingen voor verder onderzoek naar het politiebureau. Gemiddeld worden 1 a 2 
vrouwen per maand in het opvanghuis (Grace Shelter Home) opgenomen. 
Hieruit  blijkt dat er verscheidene (jonge) vrouwen zijn  die niet weten waar ze naartoe 
meegenomen worden. Ook is er soms geen mogelijkheid om terug te gaan naar de 
thuissituatie. 
 
Grace Shelter Home 
Deze vrouwen blijven voor korte of soms langere tijd in het opvanghuis, waar ze de 
dagelijkse huis-, tuin-  en keukenkarweitjes doen. Zo nodig krijgen ze ook voorlichting en een 
alfabetiseringscursus. Medische of juridische hulp is beschikbaar en de vrouwen hebben 
gesprekken om te verwerken wat er gebeurd is. Er komen ook meisjes en vrouwen, soms 
met kinderen, die óf zijn gered of zelf zijn gevlucht uit een situatie waar ze gevangen werden 
gehouden. 
 

Microkredietproject 
Het eerste microkredietproject is in 2013 gestart. In 2014 volgde een tweede groep. 
Inmiddels heeft de eerste groep vrouwen alles al afbetaald. Eén van de vrouwen gaat over 
haar ervaringen vertellen en het verslag hiervan komt op de website. 
Met het geld van de eerste groep zijn weer andere groepen opgestart door ASSN. Ze hebben 
het startkapitaal van 1000,- euro per groep van ons ontvangen om er zodanig mee te werken 
dat er blijvend groepen zullen worden gestart met behulp van het geld dat steeds 
terugbetaald wordt. Hier en daar heeft ASSN dingen aangepast wat betreft de 
benodigdheden en training. Op deze manier hopen we dat het succes en de impact blijvend 



is. Het doel is dat de deelnemers zelf inkomen gaan genereren. Daarnaast  worden ze door 
ASSN getraind om de boodschap uit te dragen dat vrouwen in staat zijn zich zelfstandig te 
handhaven en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Straattheater en voorlichting op scholen 
Straattoneel en voorlichting op scholen zijn middelen om vrouwen en hun omgeving te 
vertellen over de gevaren van vrouwenhandel en andere vormen van slavenarbeid (bonded 
labor). Dit blijkt ook zijn vruchten af te werpen. 

Het bestuur. 
Annelies ter Huurne is gestopt met haar bestuursfunctie. Zij heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de doorstart van de stichting, die nu goed draait. Het leek haar daarom een 
goed moment om te stoppen. Ze geeft te kennen dat ze geïnteresseerd en betrokken zal 
blijven bij de Stichting.  
Annelies, namens ASSN en het bestuur nogmaals heel hartelijk bedankt voor de zeer 
waardevolle bijdrage die jij hebt geleverd aan de Stichting. 
 
De bestuursfunctie van secretaris is dus nu vacant. Mocht je interesse hebben of iemand 
kennen die dat heeft neem dan contact op met de voorzitter, Ruchama (tel.: 06-24898358) 
of met één van de andere bestuursleden. 
 

Tot slot: wij blijven met onze projecten doorgaan om de Nepalese vrouwen waar mogelijk te 
helpen. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en steun hieraan. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de Stichting Free The Beloved Nepali Daughters, 

 
Ruchama Bloemendaal, voorzitter 
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De stichting geeft financiële en praktische steun en hulp aan meisjes en vrouwen in Nepal die als 

slachtoffer van vrouwenhandel in de prostitutie of andere vormen van uitbuiting zijn terechtgekomen. 
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