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Verslag van de activiteiten van de Stichting in het jaar 2016,
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Activiteiten verslag n.a.v. Activiteiten plan 2016.
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. ASSN heeft een groot project voorstel gedaan waarin hun visie
voor uitbreiding van de programma’s duidelijk wordt weergegeven.
1. 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. In 2016 is het werk van preventieve controle om trafficking, (vrouwenhandel)
te onderscheppen na de uitbreiding goed 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 te bevonden. Alle activiteiten gericht op preventie zijn hiermee
ondersteund.
2. Mikrokredietproject.
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 2016 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 2016 1 sponsor gevonden die in 2017 microkrediet wil
mede ondersteunen.
3. 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 2016 zijn we verder gegaan om
gerichtere sponsoren te vinden om meer plaatsen te kunnen garanderen. Wij
ondersteunen tot nu toe nog 2 plaatsen. Een nieuwe sponsor gaat in 2017 over tot
donatie voor Grace Shelter Home.
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Activiteiten in Nederland.

4. Presentaties:
Wij kregen in 2016 meer bruikbaar foto materiaal aangeleverd van ASSN van
producten die ze in de naaiateliers maken en hun verdere activiteiten. Daarmee
konden wij betere presentaties maken.
 In februari 2016 is er een presentatie ter verantwoording van de gelden n.a.v.
de aardbeving 2015 gedaan bij de Internationale Christian Fellowship Church
te Enschede.(ICF)
 In oktober 2016 werd de Stichting gevraagd om een presentatie te verzorgen
voor alle basisscholen te Enter, waarbij ook de collectegelden, € 345,61 voor
onze doelgroep bestemd waren.
5. Sponsoracties:
 Er is 1 wandel-dag voor sponsorloop georganiseerd geweest in de maand mei
2016. Met veel succes en enthousiasme bracht deze actie iets meer dan
€ 650,00 op. Wij blijven dit jaarlijks organiseren.
 In juli 2016 startte er een tassen actie waarbij er 20 tassen n.a.v. een
opgestuurd voorbeeld, werden besteld, deze tassen zijn door de vrouwen
gemaakt die de micro-kredietlening al hadden afgelost om hen zodanig te
belonen, maar ook om hier breder draagvlak te creëren en interesse te
wekken voor de doelgroep. Dit is met € 285,00 succesvol afgerond.
 In december 2016 stonden we voor het eerst op de Enterse Kerstmarkt. We
hebben Nepalese producten verkocht die gemaakt zijn door de vrouwen van
de projecten van ASSN. Dit geld is rechtstreeks en 100% teruggegaan naar
diegenen die de sjaals en mutsen hebben gemaakt. De actie bracht € 778,00
op. Ook dit willen we jaarlijks gaan doen.
 Voor het zoeken van grotere sponsoren is in februari 2016 een project
proposal bij de ICF- kerk te Enschede ingediend. Dit is toegezegd voor
€ 1700,00 ingaande in 2017.
 Om meer bedrijven, instellingen organisaties etc. in ons draagvlak te
verwelkomen is er meer contacten gezocht met andere bedrijven om te
vragen ons te sponsoren.
 Er is contact gemaakt met de St. Louisa en wij zijn uitgenodigd om een
project voorstel bij hen in te dienen e.e.a. loopt nog.
 In verband met minder bestuursleden is er geen filmpresentatie in het najaar
georganiseerd.
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6. PR:






Er zijn 3 nieuwsbrieven uitgebracht. Verder is er ook een stuk geschreven in
de nieuwsbrief van een van de basisscholen in Enter. De website is
bijgewerkt. De kwartaalverslagen van ASSN zijn op de website te vinden. De
financiële jaarverantwoording over 2016 wordt in februari 2017 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.
Op de Kerstmarkt is er ook veel aan bekendmaking gedaan.

7. Netwerk:
 De Penningmeester heeft, ASSN in contact kunnen brengen met een persoon
van International Mission for Justice, te India. Een voorbeeld organisatie
m.b.t. het werken met onze doelgroep. Dit heeft de organisatiestructuur van
ASSN nog verder doen laten ontwikkelen.
 In mei is Mr. Sujan Kumar Rai, een professionele mountaineerings gids uit
Nepal, op visitatie geweest bij de voorzitter en er is gesproken over sponsor
samenwerkingsmogelijkheden m.b.t. het organiseren van een groepsreis naar
Nepal. E.e.a. is in 2016 nog niet verder uitgewerkt.
 In september heeft Mevr. van Galen een project bezoek bij ASSN voor ons
gedaan en hierover een rapportage geschreven met bijbehorend
beeldmateriaal.
 In oktober 2016 kreeg de voorzitter de kans van Dhr. Paudel in Nepal, om
gratis deel te nemen aan het 2-daagse internationale symposium in Den Haag
tegen mensen-handel: “Stand-Up AGAINST Human Trafficking”,
georganiseerd door FAWCO= Federal American Womens Clubs Overseas en
Comensha. De hoge kwaliteit aan kennis en netwerk overdracht helpt onze
Stichting om verder te kunnen groeien.
 In november 2016 kwam Dhr. Ram Sharan Paudel op uitnodiging van de
Stichting uit Nepal naar Nederland. Er is 2 dagen vergaderd over o.a.
mogelijkheden hoe Dhr. Paudel ASSN verder kan helpen om als NGO te
professionaliseren. Hij gaat de staff van ASSN trainingen geven over o.a.
projectvoorstellen schrijven en rapportages maken.
8. Bestuurszaken:
De functie van secretaris, is vervult door Mevr. Ineke Kroes.
Bestuurslid Roely Smit is afgetreden.
Namens Stichting Free The Beloved Nepali Daughters, Ruchama Bloemendaal, Voorzitter.
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