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Activiteiten verslag n.a.v. Activiteiten plan 2019.
Ondersteuning projecten in Nepal:
Over het algemeen kunnen we vaststellen dat de rapportages van ASSN zich zeer goed
ontwikkelen en goed leesbaar en duidelijk zijn. Waardoor er meer helderheid is m.b.t.
wat er met de projecten gebeurt.. Er vinden wekelijks telefonische korte overleggen
plaats tussen projectoprichter Yubaraj en de voorzitter van de Stichting, waarin de stand
van zaken van de projecten en eventuele knelpunten besproken worden. In totaal is er
voor 11500,-- Euro ondersteund aan ASSN.


Preventiewerk
Met de € 3000,00 van de algemene basis ondersteuning aan ASSN, Butwal,
heeft ASSN laten zien in zijn rapportages dat deze gelden zeer goed en
succesvol zijn besteed. Ook in 2019 is het werk van preventieve controle om
trafficking, (vrouwenhandel) te onderscheppen na de uitbreiding verder
ontwikkeld bij de busstations. Uit de rapportage blijkt dat het effect van de
grenscontroles nog steeds hoog is, gezien het aantal vrouwen en meisjes dat uit
een reisgezelschap wordt gepikt die zich in een trafficking situatie bevonden. Alle
activiteiten gericht op preventie zijn hiermee ondersteund.

 Mikrokrediet project.
De vrouwen van de eerste groep die mee hebben gedaan aan het naaimachine/ kleding
project op basis van een lening, om inkomen te genereren hebben alles terug betaald.
De tweede groep die in 2014 is begonnen is nog bezig. Met het geld van de eerste
groep zijn er weer anderen in 2015 van start gegaan. In 2017 en 2018 zijn er ook meer
andere soorten trainingen en cursussen voor ander handwerk gegeven. Enkele
verslagen over de positieve impact en goede resultaten van deze inkomens
genererende methode zijn te vinden in de kwartaalverslagen van ASSN en de
nieuwsbrieven. Hierdoor krijgen we steeds meer inzicht in de duurzaamheid van de
projecten. We hebben in 2017 een extra
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sponsor gevonden die in 2017 microkrediet wilde mede ondersteunen voor €
200,00 voor 1 persoon.
In 2017 vonden we een sponsor die voor 2018 en 2019 2500,00 Euro
geoormerkt ging sponsoren voor nieuwe micro-krediet initiatieven en 2500,00
Euro voor verschillende vakopleidingen die bijdragen tot het opbouwen van een
zelfstandiger leven.


Grace Shelter Home, Het opvanghuis.
In dit jaar bleven we de € 3000,00 handhaven als bijdrage in de kosten van dit
opvanghuis. Gebleken is dat ASSN ook plaatselijk bezig is in zijn netwerk te
zoeken naar sponsoren en donateurs waardoor zij ook dag behandeling kunnen
geven aan enkele vrouwen die opgevangen moeten worden. In 2019 zijn we
verder gegaan om gerichtere sponsoren te vinden om meer plaatsen te kunnen
garanderen. Wij ondersteunen tot nu toe nog 2 plaatsen. ASSN kon voorzien voor
de andere plaatsen. Dat hield in dat er door hun eigen sponsoring de 5
therapeutische plaatsen bezet konden worden. De andere vrouwen komen alleen
overdag. Vanuit deze setting is er veel training gegeven voor allerlei skills
development.



Deskundigheidsbevordering staff ASSN.
Dit jaar heeft de Stichting geïnvesteerd in het team van ASSN om middels
training en teambuildingsactiviteiten de staff van de ASSN beter toe te rusten.
Deze activiteiten zijn succesvol verlopen.

Activiteiten in Nederland.
We hebben dit jaar mee gedaan op uitnodiging aan de fiets tocht van het
cultuurhuis Het Akkerhus te Ypelo. Zij doneren elk jaar een gedeelte van de
opbrengst aan een goed doel en dit jaar hadden zij ons uitgekozen. Gedurende
de hele dag mochten wij via presentaties en artikelen verkoop, de deelnemers
laten zien waar het geld terecht gaat komen. De opbrengst was een mooie 800,-Euro speciaal bedoeld voor het Poorfund van de basisschool van ASSN. Het
Kulturhus zorgde er ook nog voor dat we hiermee twee keer in de krant kwamen
en in hun kwartaal tijdschrift.
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Presentaties:
 Na afloop van de sponsor fietstocht is er gedurende de dag presentatie
gegeven over de bereikte resultaten van de afgelopen 10 jaar.
 Bij de presentaties werden ook producten verkocht die door de vrouwen
van het Mikro krediet zijn gemaakt.
 In september heeft de voorzitter op CBS de Akkerwal een presentatie
gegeven over de Stichting en mn over de kinderen op de school van
ASSN. Er werd heel enthousiast gereageerd.



Sponsoracties:
 In Enter was de Stichting aanwezig met een kraam met producten die de
vrouwen van het micro-krediet project hadden gemaakt op de
Ganzenmarkt op 18 mei 2019. Dit gaf bekendheid en bracht wat geld in de
kas.
 Project voorstel indienen bij een basisschool was niet nodig want de CBS
de Akkerwal bood aan om vanaf sept 2019 t/m juli 2020 hun zendingsgeld
in te zamelen voor de kinderen die naar de ASSN school gaan.
 Documentaire van de beeldmaterialen van Ineke Kroes van 2017 is tot op
heden niet gelukt.



PR:







Er is 1 nieuwsbrief uitgebracht.. De website is bijgewerkt en ge-update.
De kwartaalverslagen van ASSN zijn op de website te vinden. De
financiële jaarverantwoording over 2019 wordt in februari 2020 op de
website gepubliceerd.
Sinds najaar 2016 heeft de Stichting ook een facebook pagina om nog
meer bekendheid sneller via de sociale media netwerken te creëren en zo
ons draagvlak te vergroten.
Incassant ID bij de bank opvragen is nog niet gebeurd.

Netwerk:
 De Stichting staat in contact met de Nepalese Federatie in Nederland NFN
sinds 2017. In najaar 2019 is de voorzitter naar de Nepal congres dag
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geweest en heeft kennisgemaakt met verschillende organisaties die in Nepal
ontwikkelingswerk doen.


Bestuurlijke zaken:
 Chantal Pegge heeft de website verder ontwikkeld. E.e.a. moet nog
ingevuld worden. Wij zijn opzoek naar iemand met computer technische
vaardigheden voor presentaties maken, website updaten, fondswerving,
documentaire maken etc. en een secretaris.
 Concluderend zijn alle doelen benoemd in het Activiteitenplan 2019
grotendeels behaald.

Namens Stichting Free The Beloved Nepali Daughters,
Ruchama Bloemendaal, Voorzitter.

