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Nieuwsbrief 7
aardbeving en wandeltocht

Beste vrienden van Nepali Daughters en (andere) wandelliefhebbers,
Wij waren volop bezig met de voorbereiding van onze sponsor-wandeltocht in juni,
toen ons het vreselijke nieuws bereikte over de grote aardbeving in Nepal.
U hebt allen op het nieuws gehoord over het enorme aantal doden, gewonden en
vermisten, en gezien hoe ontzagwekkend de schade is en hoezeer dit straatarme
land hulp nodig heeft.
Pas na enkele dagen lukte het ons contact te leggen met onze partnerorganisatie
ASSN in Butwal, eerst per mail en later ook per telefoon. Gelukkig hebben zij de
ramp overleefd. Wel zijn er gewonden en is er veel schade, vooral in de meer
afgelegen gebieden. Samen met andere ngo’s probeert ASSN de hulp ter plekke
te ondersteunen.
Als bestuur hebben wij besloten uit onze stichtingreserves een bedrag van 1.000 euro
over te maken voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving. Daarnaast hebben
wij onze bankrekening opengesteld voor mensen en instanties die er de voorkeur aan
geven om via ASSN rechtstreeks hulp aan de slachtoffers te bieden. In dat geval
graag bij de gift vermelden “Nepal Aardbeving”.
Via “Actueel” op onze website zullen wij u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
Dit keer sturen wij de nieuwsbrief niet alleen toe aan onze eigen vaste lezerskring, maar ook
aan andere vrienden, familie en collega’s. Niet om de aardbeving, maar om aandacht te
vragen voor de wandeltocht die wij organiseren op 20 en 21 juni a.s.
Zoals velen van jullie al weten, zitten er in ons bestuur een paar fervente wandelaars. Het is
een lang verhaal, maar het is zelfs zo dat in 2012 hun plan om een wandelreis in Nepal te

maken, de aanleiding was voor het contact met de stichting, en uiteindelijk voor hun
toetreding tot het bestuur. Het moest er dus eens van komen en nu is het zover:
Onze sponsorwandeltocht voor Nepali Daughters!
Wij organiseren een sponsorwandeltocht op zaterdag 20 juni en zondag 21 juni a.s.
Draag je onze stichting een warm hart toe en hou je van wandelen? Dan nodigen wij je graag
uit om met ons mee te lopen! In de bijlage bij deze brief vind je alle verdere informatie over
de wandeltocht. Noteer de datum en meld je gauw aan!
Wij hopen op een gezellige wandeldag, met leuke gesprekjes en contacten met oude en
nieuwe bekenden. Natuurlijk beantwoorden we onderweg of in de rustpauze tussen de beide
wandelingen ook graag vragen over onze stichting of over onze projecten, maar dit keer
staat de gezellige wandeling centraal!
Je kunt ons ook helpen om deze actie tot een succes te maken door deze brief in je eigen
kring door te sturen aan andere mensen met een wandelhart!
Nieuwe lezer:
Hoor je via deze brief nu voor het eerst van onze Stichting?
Wij zijn een kleine 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! Hier vind je
alle informatie over onze projecten en over onze stichting. Je kunt je hier ook aanmelden
voor onze nieuwsbrieven, die 2-3 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 wilt weten van onze
activiteiten of ons in ons werk wilt steunen.
Vaste lezers:
Kort voor het schrijven van deze nieuwsbrief hebben wij de rapportage uit Nepal over het
eerste kwartaal van dit jaar ontvangen. Wij hebben deze nog niet in het bestuur besproken.
Maar uit de telefonische contacten met ASSN hadden wij al begrepen dat het in het eerste
kwartaal nog steeds goed is gegaan met “onze” projecten. In de volgende nieuwsbrief zullen
wij hierover en over de verdere ontwikkelingen na de aardbeving rapporteren.
Tot slot:
We hadden verwacht dat wij later dit jaar veel uitgebreider dan anders verslag hadden
kunnen doen van de stand van zaken in Nepal. Want het grote nieuws was, dat onze
voorzitter Ruchama Bloemendaal in het komende najaar enige tijd in Nepal zou zijn en dan
ook enige tijd bij ASSN te gast zou zijn. Wij waren er erg blij mee dat we nu na enkele jaren
weer met eigen ogen hadden kunnen zien hoe de voortgang is.
Op dit moment is echter door alle nieuwe ontwikkelingen nog helemaal onduidelijk of deze
plannen kunnen doorgaan. We houden u uiteraard op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
en voor onze oude en nieuwe lezers, heel graag tot ziens in het midzomerweekend!
Namens het bestuur van de stichting Free the Beloved Nepali Daughters,

Annelies ter Huurne
secretaris

Bijlage: 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.

