
  

Stichting 
Aan alle lezers van onze nieuwsbrief Free The Beloved Nepali Daughters
  Van Uitertstraat 4, 7468 ED Enter

Enter,  mei 2016  

Betreft: Nieuwsbrief 10:   Levensopbouwers.

Beste vrienden van Free The Beloved Nepali Daughters,

In deze nieuwsbrief schrijven we over hoe het nu met Nepal gaat. Verder laten we je kennismaken
met iemand van onze partnerorganisatie ASSN. Een verhaal van een medewerker; een vrijwilliger 
die al vele jaren bij ASSN werkt. En verder komt de sponsorwandeltocht er weer aan!

Nepal, een jaar na de aardbeving.
Na de aardbeving kwam de herbouw moeizaam op gang. De gevolgen van de aardbeving waren 
onder andere veel landverschuivingen en overstromingen. Ook waren er veel oogsten mislukt.  De
wederopbouw werd ook bemoeilijkt door de brandstof-, eten- en goederencrisis. Er was zeer 
weinig voor handen en dat wat er was, werd zeer duur verkocht met name op de zwarte markt. 
Eindelijk zijn nu, na langer dan een half jaar, de grensblokkades en de stakingen tot een eind 
gekomen en is er overeenstemming bereikt. Maar het zal nog lang duren voordat er weer genoeg 
brandstof is voor alle transport en er weer voldoende  voedsel is en materialen voor de herbouw 
van huizen en andere gebouwen. Kortom het heeft een hele grote impact op het land en zijn leef- 
en werkstructuren. Het wordt wel de tweede ramp van 2015 genoemd.  De ASSN projectleider 
Yubaraj verwoordde het als volgt: ”Deze brandstof-en blokkadecrisis heeft alle vormen van 
wederopbouw en van werken en leven in Nepal gestagneerd en mensen uitgeput. Nadat je huis in
puin is gevallen door de aardbeving voelt de blokkade aan de grens met India ook nog eens alsof 
je laatste kleding en rijst  van je afgepakt wordt ”
Gelukkig komt de wederopbouw  nu langzamerhand op gang. 

ASSN.
Het kwartaalverslag oktober t/m december 2015 staat op de website met ook weer  twee 
levensverhalen. Verder komt het kwartaalverslag januari t/m maart 2016 eraan. ASSN heeft in een
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nieuw projectvoorstel ons op de hoogte gesteld van haar toekomstplannen. Meer daarover na 
onze halfjaar evaluatie na de zomer. Wat blijft is, dat wij als Stichting echt op zoek zijn naar meer 
ondersteuners. Misschien dat je mensen, scholen, organisaties, clubs, verenigingen of bedrijven 
kent die hierin willen mee investeren. We horen het graag! 
Zo hopen we ons draagvlak voor deze doelgroep wat meer uit te breiden.  Ondersteunen kan 
middels structurele financiële sponsoring maar ook door een sponsoractiviteit. Het bouwen aan 
perspectief is een belangrijke pijler voor een stabiel leven voor deze vrouwen. Bouw mee!

Een Levensopbouwer.
Gedurende enkele jaren is één van de bestuursleden  wekelijks als vrijwilliger naar  prostituees 
gegaan om hen te motiveren te stoppen. Er werd dan wel gezegd: “Wat moet je daar toch. Het is 
hun eigen schuld dat ze in de prostitutie zijn beland.” Mensen die dit zeggen zijn dan niet bekend 
met de achtergrond van deze problematiek van mensenhandel en het gedwongen belandden in 
de prostitutie hier in West-Europa. Het is in Nederland al vaak moeilijk uit te leggen wat je drijft om
deze mensen, die vaak vastzitten in een bepaald systeem van negatieve omstandigheden, angst 
en afpersing en dreiging, te willen helpen, laat staan in Nepal waar prostitutie ook nog eens 
illegaal is. Dus zij die met hen omgaan worden ook vaak niet goed begrepen. In West-Europa 
komt er nu wel steeds meer aan het licht over deze praktijken, waardoor we deze  problematiek 
beter gaan begrijpen.

Wij vroegen ons af hoe het zit met onze vrijwilligers van ASSN, die dagelijks dit werk belangeloos 
doen,  terwijl zij zelf ook vaak moeten vechten voor hun bestaan in een armoedig land. Zij zouden 
hun tijd en energie toch ook wel anders kunnen besteden?  Wat drijft hen? En hoe hou je zoiets 
vol? Hoe beleeft een medewerker dit werk nu? Deze en andere vragen hebben we aan de 
projectleider Mr. Yubaraj gesteld om aan hen voor te leggen. Hij heeft twee interviews gemaakt en
wij hebben dit weer voor jullie vertaald.
Bij ontwikkelingswerk zoals wij die willen ondersteunen, zijn verschillende partijen nodig. Jullie als 
ondersteuner, wij als Stichting,  de doelgroep maar ook de partnerorganisatie met hun praktische 
medewerkers die dit dus vrijwillig doen. Petje af!
We gaan dus een kijkje nemen achter de schermen van verslagen, resultaten en behaalde doelen.
De vragen en antwoorden zijn bij dit interview vertaald in het Nederlands. Het origineel van de 
twee interviews staat op de website, onder actueel.

Interview met een vrouw, die het grensproject coördineert:
Wil je jezelf aan ons voorstellen zoals je naam, leeftijd en waar je in Nepal vandaan komt en wat 
over je familie achtergrond?
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Mijn naam Usa Gurung. Ik ben nu 26 jaar oud. Mijn vaste verblijfadres is Butwal Sub-Metropolitan-
4, Rupandehi District, Lumbini Zone. Mijn familieachtergrond: Wij zijn met zijn drieën  in ons gezin.
Mijn oudste zus, ik en mijn vader. Mijn moeder stierf toen ik nog klein was, en daarna ging mijn 
vader met een andere vrouw trouwen. Ik ontving geen moederliefde omdat ik nog maar een klein 
kind was toen zij stierf; Ik heb mijn middelbare school afgemaakt tot aan het S.L.C. niveau (soort 
afsluitend niveau waarna men naar vervolgonderwijs zou kunnen gaan) met de hulp van Pastor 
Yubaraj.  Zijn huis staat vlakbij dat van mij.

Hoe kwam je in contact met ASSN? 
Ik kwam in contact met ASSN toen Pastor Yubara, ASSN ging registreren als NGO (Non 
Governmental Organization). En toen ASSN begon te werken in het veld tegen handel en geweld 
jegens vrouwen. Ik had mijn SLC afgerond
en had al veel incidenten gezien van
geweld tegen vrouwen en mensenhandel,
want mijn huis bevindt zich ook in een
soort krottenwijk waar dit soort dingen elke
maand wel gebeuren. Toen besloot ik om
met Yubaraj bij ASSN te gaan werken.

Wanneer begon je als vrijwilliger te werken
voor ASSN?
Vanaf 2007 begon ik te werken als
vrijwilliger voor ASSN.

Waarom besloot je om te willen werken als
vrijwilliger voor deze vrouwen? 
Ik woonde eerder in een sloppenwijk en
daar werden veel meisjes verhandeld en
was veel geweld tegen vrouwen. Ik zag al
deze dingen. Op dat moment werkte
Yubaraj al met deze vrouwen om ze te
helpen. Toen ik dat zag besloot ik om met Yubaraj voor deze vrouwen te gaan werken om ze te 
helpen.

Wat voor soort werk doe je nu? Is het dagelijks of wekelijks? 
Nu werk ik dagelijks als een grens-counselor bij Belahiya, Sunauli. Ik spreek vrouwen en meisjes 
aan die naar India gaan via deze grensovergang.

Wat motiveert je om deze groep mensen te helpen?
Omdat ik zoveel  vreselijke gebeurtenissen heb gezien jegens meisjes/vrouwen in mijn eigen 
gemeenschap. Dat motiveert mij 
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Wat vind je moeilijk in dit werk en waarom?
Het is erg moeilijk om de waarheid en realiteit van de mensensmokkelaar te achterhalen. Omdat 
de meisjes/vrouwen eerst helemaal niets willen zeggen over de mensenhandelaars die hun 
immers meenemen naar India. Ze zijn nog overtuigd dat ze daar een goede baan zullen krijgen of 
dat ze gaan trouwen met deze mannen.  Het kost tijd voordat ze de realiteit onder ogen zien en 
zelf de waarheid vertellen. Maar tegen die tijd is de mensensmokkelaar er vaak al vandoor 
gegaan. Dat vind ik het moeilijkste aspect.

Wil je met ons een werkervaring delen die positief uitpakte vanwege jou actie; iets wat jou op de 
been houdt omdat je dan echt weet dat het werk het waard is?
Op een dag had ik dienst bij de grensovergang  Een meisje, genaamd Samjhana, wiens ouders 
gescheiden waren kende ik.  Zij verbleef elders alleen, maar ging bij haar tante wonen en ging 
naar school in klas 7. Ik wist dat een mensenhandelaar,  haar naar India wilde meenemen en net 
deed alsof hij met haar ging trouwen. Ik besloot om een gesprek met haar aan te gaan , dus ik liet 
de bus stoppen.  Ik riep hen beide uit de bus en nam ze samen met de politie mee en het bleek 
echt waar te zijn dat hij haar mee wou nemen naar een bordeel in India om haar daar te verkopen.
Ik heb dat kunnen stoppen  en haar naar het Grace Shelter Home gebracht. Dit opvanghuis wordt 
ook door ASSN gerund. Daar leerde ze vaardigheden, die ze nodig had om  in haar onderhoud te 
kunnen voorzien. Dus haar leven werd succesvol. En de handelaar die haar meenam kreeg een 
straf van tien jaar gevangenis.  Om deze dingen ben ik blij  en dit maakt dat ik door kan gaan en 
het vol kan houden.

Wat doe jij om door te blijven  gaan en steeds opnieuw kracht te vinden om dit werk te doen? 
Ik probeer het netwerk van de mensensmokkelaars te vinden, hun handelsplekken en de 
gemeenschappen te identificeren die een groot risico lopen. We houden bewustwordings-
campagnes en geven voorlichting in de gemeenschappen over vrouwenhandel.  Dit alles vanuit  
ASSN en coördinerend met verschillende overheids- en niet overheid organisaties, die dezelfde 
mentaliteit hebben als wij.

Hoe zou jij graag willen zien dat ASSN  zou werken voor de kwetsbare vrouwen en meisjes die 
risico lopen om verhandeld te worden. Wat is  jouw  visie of doel voor ASSN? 
Het werk dat ASSN doet is essentieel en belangrijk en het wordt ook effectief met goede 
resultaten uitgevoerd en daarom zijn deze vrouwen en meisjes die gered zijn zich bewust 
geworden van dit werk. Ik zou graag zien dat we meer gemeenschappen kunnen bereiken en met 
hen vaardigheden kunnen ontwikkelen door middel van voorlichting over mensenhandel en 
programma’s, die ertoe leiden dat ze zelfbewust worden en in hun eigen onderhoud kunnen 
voorzien.

Wil je iets delen met de mensen in Nederland die dit project sponseren?  
Ik wil de sponsoren en de ondersteuners in Nederland heel erg bedanken voor hun hulp, 
waardoor ASSN o.a. campagnes kan voeren tegen de vrouwenhandel in Nepal. Ik wil hen vragen 
om ons regelmatig te blijven ondersteunen voor dit werk, ook in de toekomst.
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Binnen ASSN zijn  nu tien fulltime vrijwilligers werkzaam voor de doelgroep, inclusief Yubaraj en 
zijn vrouw. Preventiewerk op velerlei gebied, het Grace Shelter Home, en de 
microkredietprojecten.  

Secretaris
Wij als Stichting zijn nog steeds op zoek naar een medebouwer in ons bestuur; de functie van 
secretaris is vacant. We hebben de vacature op drie vrijwilligers vacaturebanken gezet. 
Zie www.vacaturebank.viaviewelzijn.nl  ,    nr. V0459 en www.vcwierden.nl    en   
www.vrijwilligers053.nl, nr. 67.
Misschien lijkt het je iets of ken je iemand die mogelijk interesse heeft om deel te nemen aan dit 
“levens opbouwende” werk.  Mail ons.

Sponsorwandeltocht 2016.
De sponsorwandeltocht van dit jaar is op zaterdag 21 mei 2016 vanuit Diepenveen. Er zijn 2 
wandelingen, één van ca. 8 en één van ca. 10 km. De volledige informatie staat op de website, de 
meesten van jullie hebben ook de uitnodigingsbrief al toegezonden gekregen. Het is ook een 
gelegenheid om ons als bestuur te ontmoeten en elkaar en om eventueel iemand mee te nemen 
die én van wandelen houd maar dit ook wel voor een goed doel wil inzetten. Wij zien er naar uit de
deelnemers te ontmoeten. We gaan er een heerlijke dag van maken. Geef je op via de website of 
ons emailadres.  

Hartelijk dank voor jullie meebouwen aan levens.

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Stichting Free The Beloved Nepali Daughters,
Ruchama Bloemendaal, voorzitter.
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