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Beste vrienden van Free The Beloved Nepali Daughters,

Aan het einde van dit jaar hebben we leuke nieuwe dingen te melden. Onder
andere onze aankomende primeur op de Enterse kerstmarkt. En zoals we
elke keer een betrokken groep van dit werk hebben uitgelicht, gaat onze
aandacht deze keer uit naar de ondersteuners. Mensen die financieel
bijdragen of op andere manieren de Stichting helpen om ASSN te helpen met
het werk onder de vrouwen in Nepal.
Het Kookatelier
Onze Stichting wordt ook ondersteund door bedrijven en andere instellingen.
Het Kookatelier in Enschede is er daar één van. Hans Krijnsen,
bedrijfseigenaar deelt met ons hoe zij ertoe gekomen zijn om ons als bedrijf
te gaan ondersteunen.
“Eerst deden we de ondersteuning vanuit particulier initiatief. Daarna hebben
we besloten om het via het bedrijf te doen omdat dit financieel veel
aantrekkelijker is. Deze gift kan afgetrokken worden van de belasting door de
ANBI- erkenning. Wij willen een maatschappelijk verantwoord bedrijf zijn met
gezonde, verse, biologische producten en duurzaamheid hoort daar ook bij.
Als bedrijf willen we bijdragen aan de kwaliteit van leven, daarbij hoort dat je
wilt dat anderen het ook beter zullen hebben. Daarom ondersteunen we deze
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doelgroep in Nepal. “
Wat zou je willen zeggen tegen andere ondernemers?
“Het kost maar een kleine moeite om iets waarvan je vind dat het een goed
doel is, als bedrijf te ondersteunen. Deze kleine bijdrage heeft echt geen
invloed op je kapitaal en het is ook nog financieel aftrekbaar bij de belasting.
Dus waarom eigenlijk niet? Een ander voordeel is, dat het een voorbeeld voor
andere klanten of netwerk contacten kan zijn voor bewustwording om visie uit
te dragen over wat er zoals speelt in de wereld.”
Bij het kookatelier kun je middels workshops heerlijk leren koken en
veel nieuwe ervaringen opdoen om je culinaire kunsten te vernieuwen.
Neem een kijkje op de website:
www.hetkookatelier.nl

Basisscholen in Enter
Spontaan kwam de juf van Chr. Basisschool de Roerganger naar ons toe en
vroeg of wij als Stichting de ontvanger wilden zijn van de collectegelden van
de dankdag dienst voor de basisscholen in Enter. Het verhaal van Shristi
vertelt door mevrouw Bloemendaal heeft de kinderen aan het denken gezet
over het leven in Nepal. En wij zijn erg dankbaar met de opbrengst, € 345,61!
Hartelijk dank allemaal. Ook dit meedenken en ons voordragen als goede
doelen actie is “ondersteuner zijn.”
De Kerstmarkt
Jullie zijn allen van harte uitgenodigd om te komen kijken en kopen op de
Enterse kerstmarkt op donderdag 15 december van 16:00 uur tot en met
21:00 uur. Op het dorpsplein van Enter.
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Kom kerstshoppen. We hebben een marktkraam vol prachtige artikelen uit
Nepal. De dames van het project in Nepal hebben hier lang aan gewerkt. We
hebben heerlijke warme 100% wol, 100% handgemaakte met vlies gevoerde
mutsen, zie foto, met bij behorende sjaals. Het geld gaat uiteraard 100% naar
hen toe die dat gemaakt hebben. Echte fair-trade dus. Verder hebben we
kleine attentie boekjes, en vele versierde kerstlichtjes handgemaakt door
vrijwillige ondersteuners die dit als hun bijdrage wilden maken. Hartelijk dank
daarvoor.
ASSN
Oeda van Galen: Ze is bij een aantal van ons bekend van onze jaarlijkse
sponsor-wandeltocht, is bij ASSN op veld bezoek geweest. Zij kreeg een
rondleiding en een presentatie en interviewde verschillende stafleden en
vrouwen die in het opvang huis zaten, maar ook vrouwen die middels het
micro-krediet programma een eigen stabieler leven aan het opbouwen zijn.
Daarover een stukje uit haar verslag:
“Dag 2. Met Yubaraj, Bidham en Bikram vertrokken naar twee grens situaties
en naar Piuthan een afgelegen plaats 190 km van Butwal vandaan. Totaal zal
de dag 380 km worden gereden door een prachtig maar moeilijk begaanbaar
gebied. Bij de eerste Stop bij twee dicht bij elkaar gelegen ‘borders’ hebben
we een naaiatelier bezocht. Twee meiden, welke gered zijn uit de trafficking,
werken er sinds 7 maanden. In het naaiatelier staan drie naaimachines en
een kleine machine om te stikken en om te zomen. Na een ‘tailor-training’ van
zes maanden en eventueel nog een extra verdieping in de training zijn de
meiden in de Shop begonnen. Naast het maken van kleding houden ze de
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boekhouding bij. De twee borders, grenzen (een Block van elkaar verwijderd)
zijn afgeschermd met een paal en laat wederom zien hoe kwetsbaar deze
open grenzen zijn en mensenhandelaren het wel heel makkelijk maakt.
Werkwijze van de bedrijfjes onder ASSN: Er wordt één meisje aangewezen
als ’chef ‘en zij traint dan de ander en vervolgens traint die dan weer een
ander meisje. ‘Train-de-trainer’ systeem.
Nazorg: Elke maand gaat Yubaraj per bus naar dit afgelegen gebied om de
meiden te bezoeken, een hart onder de riem te steken of praktische zaken
regelen zoals deze keer de bestelling van nieuwe machines. Zie foto.

Midden december staat het kwartaalverslag van ASSN weer op de website.
Facebook
Sinds kort hebben we een Facebook pagina! Inge Koers ondersteund ons
met de ontwikkelingen hiervan Vind ons op
www.facebook.com/nepalidaughters
En “like” ons. Maar vooral “deel ons” in jullie verschillende netwerken als je
wilt.
Doel is om meer bekendheid en uiteindelijk meer ondersteuners te vinden.
Stand up against human trafficking.
Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2016 werd er in Den Haag een
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internationaal symposium gehouden, waar de voorzitter voor uitgenodigd
werd om gratis aan deel te nemen. Het was een geweldige goede kans om
weer volledig up-to-date te worden van de stand van zaken m.b.t.
mensenhandel en moderne slavernij wereldwijd. Ook waren er veel netwerk
kansen en veel nuttige informatie om verder mee te werken. Bijvoorbeeld, er
is een heel interessante zelftest om eens te checken of en in hoeverre wij als
westerse mensen gebruik maken van zogenaamde “moderne slaven”, aan de
hand van wat we kopen of juist niet. www.slaveryfootprint.org. Om bewuste
consumenten te willen zijn. Op onze website staan ook andere websites en
staat meer informatie over deze onderwerpen beschreven.

Nieuwe contacten vanuit Nepal
De persoon die zijn symposium plaats aan ons gaf komt uit Nepal. Dhr. Ram
Sharam Paudel. Hij werkt zelf in Nepal bij twee organisaties die opkomen
voor de mensen die slachtoffer werden of dreigen te worden van
mensenhandel, trafficking. Dhr. Paudel is op werkbezoek geweest bij onze
Stichting toen hij in Nederland was. Het doel was om samen te onderzoeken
wat hij voor onze Stichting en met name voor ASSN zou kunnen betekenen.
Hij gaat ASSN helpen met het maken van een professioneel projectvoorstel
voor de komende jaren.
Tassen actie
Voor diegenen die een handgemaakte tas hebben besteld bij de voorzitter; ze
zijn in aantocht. Een ander voorbeeld van “ondersteuner zijn” laat zien hoe
Stichting-werk echt werk van mensen is en hun relaties en contacten: Zo
kwam er een mevrouw uit Den Ham op ons pad, die nu in Nepal bij mensen
op bezoek is, die onze project manager Yubaraj weer goed kennen. Zij bood
aan de tassen voor ons mee te nemen naar Nederland. Dit soort
ondersteuning is heel veel waard want de verzend kosten zijn heel hoog
tegenwoordig vanuit Nepal. De tassen zijn vanaf vrijdag 16 december bij de
voorzitter af te halen of bel even om af te spreken 06-24898358. Ze zijn
prachtig geworden.
Secretaris en websitebeheerder.
Tijdelijk is Ineke Kroes onze Secretaris, maar we zijn nog op zoek naar
iemand die voor een wat langere tijd wil mee helpen. In 2017 zal Inge Koers
de website gaan beheren. We zijn heel blij met jullie. Welkom.
Beste ondersteuners dank voor alle bijdragen, groot en klein, financieel
of op wat voor wijze dan ook. Wij waarderen alle hulp enorm. Zonder
jullie zouden we dit werk, dat licht geeft in het bestaan van honderden
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vrouwen, niet kunnen doen. Een hele fijne feestmaand en een gelukkig,
gezond en veilig 2017 voor jullie allemaal toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Free The Beloved Nepali Daughters,

Ruchama Bloemendaal, Voorzitter.

Telefoon 0547-785258 / email nepalidaughters@gmail.com /
www.freethebelovednepalidaughters.org
KvK -nr 08 17 76 89 / bank IBAN NL65 RABO 0121 5436 68
/ ANBI-erkenning

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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