Aan alle lezers van onze nieuwsbrief
Nepali
Daughters

Stichting
Free The Beloved
Van Uitertstraat 4,

7468 ED Enter
Enter, maart 2018

Betreft: Nieuwsbrief 14: Samen Doorgaan 10 jaar lang!
Bijlage : Informatie over de sponsor wandel/ fietstocht 2018

Beste vrienden van Free The Beloved Nepali Daughters,
In deze nieuwsbrief leest u over de ontwikkelingen van de projecten in en ons
Stichtingswerk hier om dit te ondersteunen. Door omstandigheden is er in
2017 maar 1 nieuwsbrief verschenen.
Nepal – ASSN
Ontwikkelingen in Nepal.
Door de regionale verkiezingen in 2017 zijn er meer democratische
ontwikkelingen in Nepal. Vooral het meer zelfstandig kunnen functioneren van
de regio’s wordt als een belangrijke stimulans voor verdere ontwikkeling
gezien.
Projecten.
Het gaat goed met de projecten. Goedkeuringen van de overheid om verder
te gaan met hun projecten zijn weer verkregen. Door een grotere gift voor het
Grace Shelter Home heeft deze nu een eigen huisvesting er zijn 5 vrouwen
die er verblijven en de andere vrouwen komen overdag om de programma’s
te volgen, zoals getraind worden als Awareness Raiser.
Omstreeks augustus vorig jaar heeft een andere sponsor eenmalig een groot
bedrag gestort voor het bouwen van sanitaire voorzieningen en een watertank
1

voor de Basisschool van ASSN. Op deze school zal nu ook elke jaar voor elk
leerjaar aan de kinderen en hun ouders een voorlichtings- en preventie les
gegeven worden. De onderwijzers stellen het boekje samen aan de hand van
de algemene preventie lessen. Jong geleerd, oud gedaan en ook beter al
jong bewust te zijn van de grote gevaren in het leven en vooral wat zij als kind
kunnen doen. Zoals bij wie ze zich in de wijk of op school kunnen melden als
zij iets meemaken of hebben gezien wat niet veilig is.
Aan het eind van vorig jaar heeft een andere sponsor een gift gegeven om
het micro-credit programma weer een ondersteuning te geven, met name om
ook andere ondernemingen op te starten los van een naai atelier. Want niet
iedereen kan of wil kleding maken. Daarnaast is er hierdoor ook geld
beschikbaar gekomen voor het geven van meer vak-trainingen voor diegenen
die wel meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid willen creëren maar geen
eigen bedrijfje kunnen opzetten. De voortgang is verder in meer detail te
lezen in de kwartaal verslagen van ASSN zelf die op de website staan. De
ondersteuning door deze extra giften is voor 2018 dus verhoogd door deze
eenmalige geoormerkte donaties. De teller staat daardoor op €. 11.000,00
waarvan 5000,00 geoormerkt is voor de vakopleidingen en micro-credit
projecten. Dankjewel allemaal.
Onderscheiding voor Ashish Social Service Nepal!
Op vrijdag 2 februari 2018 kreeg onze partnerorganisatie Ashish Social
Service Nepal de hele dag hoog bezoek van de regionale
overheidsambtenaren. Vier personen van het bestuur van de regio waren op
visitatie gekomen. Zij wilden graag alles zien. Ze waren geïnteresseerd
geraakt in de projecten van ASSN door de goede verhalen van de bevolking
en de goede samenwerking met de plaatselijke politie. Bij de aanvraag voor
de bouw van een klein houten huisjes, om korte gesprekjes met de vrouwen
te kunnen voeren die uit een bus of bij de grens waren gevraagd voor nadere
kennismaking. (Omdat het reisgezelschap of de manier van reizen van de
vrouw een signaal afgaf voor een mogelijk trafficking situatie). Bij de
aanvraag van het huisje vroegen zij naar de projecten en wilden graag
uitgenodigd worden om een rondleiding te mogen krijgen. Ze waren versteld
over de vele werkzaamheden, die allemaal door vrijwilligers worden gedaan.
En de enorme inzet van deze mensen heeft deze 4 personen van de overheid
geraakt. Ze verwoordden dat ze heel blij zijn met dit goede werk en dat het
een voorbeeld is voor de omgeving. Deze goede relatie met de plaatselijke
overheden is van groot belang voor de bescherming van de medewerkers, de
projecten en om bijvoorbeeld een zaak na aanleiding van een aangifte goed
behandeld te krijgen. Verder helpt het bij het aanvragen van financiële steun
bij de overheid en om meer trainingen te kunnen aanbieden in samenwerking
met de overheid en andere gerelateerde organisaties. Er is nu meer begrip en
goodwill bij de plaatselijke en regionale overheid en dat helpt weer bij de
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nodige bureaucratie. Kortom we kunnen trots op ASSN zijn, dat zij dit
erebezoekje met onderscheiding kregen en daarmee hun reputatie nog beter
in de omgeving bekend is geworden.
Nepal bezoek
Onze penningmeester Joop en een aantal anderen zijn in Nepal geweest in
mei 2017 en hebben de vrouw van de oprichter van ASSN en de uitvoerende
directeur ontmoet in Kathmandu. Er zijn hele mooie kleurige tassen
meegenomen die door de vrouwen van het micro-credit project zijn gemaakt,
die hier in Nederland verkocht kunnen worden.
In oktober 2017 is de secretaris Ineke Kroes, naar Nepal geweest en heeft
een aantal dagen een werk bezoek gebracht aan de projecten van ASSN. Zij
kreeg een uitgebreide rondleiding en kreeg de mogelijkheid om verschillende
gesprekken met medewerkers en vrouwen, die door het project geholpen
worden, te voeren.
Presentatie
In oktober 2017 heeft de Stichting een presentatie gehouden bij de Vrouwen
van Nu Vereniging in Enter. De respons was enthousiast en de contacten
blijven. In november 2017 werd middels een presentatie bij de International
Church Fellowship verslag gedaan van de ontwikkelingen van de projecten
die ICF ook ondersteunt. Wil je ons uitnodigen voor een presentatie over het
werk van de Stichting in samenwerking met ASSN in Nepal? E-mail of bel
dan naar de Stichting om e.e.a. te plannen.
Tassen actie Hola Jola
Jola betekent tasje, en hola betekent misschien in het Nepalees. Dus “tasje
misschien?”
Door de tassen actie van 2016 zijn de dames die een naaiatelier hebben, via
het micro-credit project van ASSN, extra gestimuleerd en enthousiast
geworden om zelf hun eigen stijl tas te ontwerpen en te maken. Er zijn weer
extra tassen uit Nepal gekomen. Te koop op de wandel/fietsdag en op
presentaties, marktjes en bij de voorzitter aan huis. Als je er een paar voor
ons wilt verkopen, dan kan dat, meld je aan via het contact formulier of email
ons. De tassen zijn doordat ze zijn doorontwikkeld tot mooie damestassen, €
30,00 Euro per stuk. Een prachtig cadeau voor een verjaardag of moeder-dag
of zomaar.
Jars of Hope actie
Het is mogelijk om bij een winkel of ander soort bedrijf waar een balie met
een kassa staat, te vragen of bij hen een donatie pot, voor een goed doel,
mag staan, zoals van onze Stichting. Meestal is dit voor 3 tot 6 maanden. Jij
draagt dan zorg voor het contact tussen deze winkel en jezelf en de Stichting
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en het bijhouden en storten van de inhoud op de rekening van de Stichting.
Lijkt je dit een leuk idee? Om ook iets te doen als sponsor actie? Neem
contact op via mail of telefoon. De potten, met stappen plan en verdere
instructies voor diegenen die dit initiatief willen nemen, staan klaar.
De Ganzen markt in Enter 17 mei 2018
Wij gaan op de Ganzenmarkt staan met een kraam in Enter, met producten
uit Nepal en informatie over ons werk in Nepal. Dit is donderdag 17 mei 2018
van 10:00 uur tot 16:00. Wil je meehelpen? Laat het weten.
Facebook actie
www.facebook.com/nepalidaughters “like” ons en deel ons om meer
bekendheid te krijgen en ondersteuners te vinden voor de vrouwen in Nepal.
Sponsor wandel tocht 9 juni 2018
Onze jaarlijkse sponsorwandeltocht is dit jaar heel speciaal. De wandeltocht
kan namelijk ook gefietst worden. Inleg € 15,00 per persoon. Na afloop wordt
er een gratis Nepalese maaltijd aangeboden en nadien is er een presentatie
over het project te zien. De tafel met producten uit het project zal er ook
staan. Indien je alleen Nepalees wilt komen eten, is dit prima. Maar de kosten
zijn dan ook € 15,00. Start 10:00 uur bij Van Uitertstraat 4, Enter.
Dit uitgebreide programma wordt gehouden omdat de Stichting in juni 10
jaar bestaat! We willen dit op deze manier vieren op die zaterdag 9 juni
2018. zie bijlage voor de uitgebreide informatie. Hartelijk welkom. Wij hopen
jullie te zien. Deel s.v.p. de info van de sponsor wandel/fiets tocht. Wil je een
poster ophangen? Zie bijlage en print het uit.
Beste nieuwsbrieflezers dank voor alle ideeën, bijdragen, groot en klein,
financieel of op wat voor wijze dan ook. Wij waarderen alle hulp enorm.
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
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terechtgekomen.

Aan de vaste lezers van onze Nieuwsbrief
en andere belangstellenden
Nepali Daughters

Stichting
Free The Beloved
Van Uitertstraat 4,

7468 ED Enter
Enter, maart 2018
Betreft: Sponsor Wandel- / Fietstocht 2018

Beste vrienden van Nepali Daughters.
Dit keer sturen we aan onze vaste lezerskring, maar ook aan andere vrienden en
familie een
uitnodiging voor onze vierde sponsor-wandel of fiets tocht op zaterdag 9 juni 2018.

De sponsor Wandel- / Fietstocht voor Stichting Free The Beloved Nepali
Daughters.
Draag je onze Stichting een warm hart toe en hou je van wandelen of fietsen? Dan
nodigen we je graag uit om met ons mee te lopen of te wandelen! We hebben ook
nu weer een prachtig gebied gevonden, waar we een wandeling/ fietstocht hebben
uitgezet. Verderop in deze brief vind je alle verdere informatie over de wandel- / fiets
tocht. Noteer de datum en meld je gauw aan! Geef ook aan of je wilt blijven eten. Wij
hopen op een grote opkomst dit jaar met als resultaat een grote opbrengst voor onze
projecten in Nepal!

Nieuwe lezer:
Hoor je via deze brief nu voor het eerst van onze Stichting? We zijn een Stichting,
die financiële en praktische steun en hulp biedt aan meisjes en vrouwen in Nepal die
als slachtoffer van vrouwenhandel in de prostitutie of andere vormen van uitbuiting
zijn terechtgekomen. Heb je belangstelling? We nodigen je graag uit om onze
website te bezoeken: www.freethebelovednepalidaughters.org. Hier vind je alle
informatie over onze projecten en over onze Stichting. Je kunt je hier ook aanmelden
voor onze nieuwsbrieven, die 1 keer per jaar per mail worden toegestuurd aan
mensen die daar prijs op stellen. En we treden graag met je in contact als je meer
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wilt weten van onze activiteiten of ons in ons werk wilt steunen.
We verwelkomen je heel graag op 9 juni 2018 in Enter. Wij hopen op een gezellige
wandel- / fietsdag, met leuke gesprekjes en contacten met oude en nieuwe
bekenden. Natuurlijk beantwoorden we onderweg, tijdens de maaltijd of bij de
presentatie ook graag vragen over onze Stichting of over onze projecten. Je kunt
ons ook meehelpen om deze sponsor wandel- / fietstocht tot een succes te maken
door deze brief in je eigen kring door te sturen aan andere mensen met een wandelof fietshart.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur: Stichting Free The Beloved
Nepali Daughters,
Ruchama Bloemendaal, Voorzitter.
Zie INFORMATIE
SPONSOR - WANDELTOCHT
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.

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

INFORMATIE SPONSOR – WANDEL- / FIETSTOCHT

Wanneer:

Op zaterdag 9 juni 2018. 9:30 uur aankomst en
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Sponsorinleg betaling. Start
10:00 uur.
De routes:

Wij hebben een prachtige wandeling / fiets route
uitgezocht in de buurt van Enter. De wandeling /fietstocht
is ongeveer 15 km lang (incl. pauze ca. 3,5 uur) en loopt
vanuit de rand van Enter via delen van de Reggestreek,
het Exoo en “ de uitbraak” terug naar de startplaats. De
routes zijn ook begaanbaar met een buggy.

Vertrekpunt :

Het vertrekpunt voor beide tochten is:
Van Uitertstraat 4, 7468 ED Enter.
Er is geen trein station in Enter. Dichtstbijzijnde
treinstation is in Rijssen. Laat weten of je opgehaald moet
worden van het station.

De Wandeldag / Fietsdag :
Voor de wandeling / fietstocht verzamelen wij ons vanaf
9:30 bij het adres van de voorzitter. Wij vertrekken om
precies 10.00 uur. We zijn rond 13.15 uur weer terug bij
het vertrekpunt, als je fiets iets eerder. Vanaf 13:15 uur is
er tijd voor de Nepalese maaltijd.
Ons plan is om als groep te gaan wandelen en een
andere groep gaat fietsen, zodat wij ook onderling contact
kunnen hebben. Mocht je echter liever op eigen
gelegenheid lopen of fietsen, dan zijn er beschrijvingen
van de routes beschikbaar.
Consumpties:
rekening.

Consumpties bij de horecagelegenheden zijn voor eigen

Horeca:

Er zijn onderweg horecagelegenheden, maar de pauzes
onderweg zijn 20 minuten tot een half uur, dus misschien
is het raadzaam je eigen brood en drinken mee te nemen.
Na afloop van het wandelen of fietsen wordt er een
Nepalese maaltijd geserveerd bij het eindpunt, dit is ook
het startpunt, op het adres van de voorzitter.

Sponsorbijdrage: De sponsorbijdrage is € 15,- per dag per persoon. Het
maakt niet uit of je gaat wandelen of fietsen. Na afloop
krijg je een gratis maaltijd. Indien je liever alleen komt
eten zijn de kosten 15,00 Euro per persoon. De
opbrengst komt helemaal ten goede van onze projecten
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in Nepal. We vragen je je bijdrage contant en gepast mee
te nemen op de wandel-/fietsdag. De bijdrage kun je
inleveren bij de start tussen 9:30-10:00 uur bij Ruchama
Bloemendaal, de voorzitter. Als je het sponsorbedrag te
hoog vindt is het misschien een idee om je ook zelf te
laten sponsoren door familie, vrienden, of collega’s?
Aanmelding:

Aanmelding kan tot uiterlijk 04 juni 2018 door een mailtje
naar nepalidaughters@gmail.com te sturen met daarin
- Je naam.
- Of je mee gaat wandelen of fietsen .
- Of je wel of niet wenst mee te eten.
- Indien je niet kunt/wilt mee wandelen of fietsen maar wel
graag mee wilt eten.
- Het aantal personen dat je aanmeldt.
- Je (mobiele) telefoonnummer. Dat laatste is voor
eventuele noodgevallen ook op de dag zelf.
- Of je van een trein station opgehaald moet worden. En
hoe laat?

Aantal deelnemers: Wij kunnen de belangstelling voor deze actie niet goed
vooraf inschatten. Als
zich meer dan 25 deelnemers aanmelden gaan wij ons
splitsen in twee
groepen per onderdeel.
Afzeggingen:
Mocht je je hebben aangemeld maar later alsnog
verhinderd zijn, dan zou het
fijn zijn als je ons dat tijdig laat weten via e-mail,
nepalidaughters@gmail.com
van de Stichting, Whats-app 0624898358 (is tel.nr.
Ruchama.)
Organisatie:

Bestuur Stichting Free The Beloved Nepali Daughters
Je bereikt ons via ons mailadres
nepalidaughters@gmail.com.
Tijdens de wandeldagen zijn wij telefonisch bereikbaar:
Ruchama Bloemendaal, opgave, inleg en andere vragen:
06 - 24898358
Joop Hegeman, wandel- / fietsdag leiding en route
leiding: 06 - 45739321
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Tot ziens op zaterdag 9 juni 2018!

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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