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Jaarverslag van de Stichting in het jaar 2017,             Enter, 22-02-2018 

 

Activiteiten verslag n.a.v. Activiteiten plan 2017. 

 

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. Tekstueel is er wat verbetering nodig en het 

komend jaar zal de voorzitter dit coachen. 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. 

  

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. Ook in 2017 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 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 2017 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 1 sponsor gevonden die in 

2017 microkrediet wilde mede ondersteunen voor € 200,00 voor 1 persoon 
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3. Grace Shelter Home, Het opvanghuis. 

In dit jaar bleven we de €  3000,00 handhaven als bijdrage in de kosten van 

dit opvanghuis. Vanuit een gift van de kerk in Enschede International Church 

Fellowship kwam er een eenmalige gift voor 1 opvangplaats voor 1 vrouw voor 

1 jaar binnen. Dit is het bedrag van 1500,00 Euro. 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 2017 zijn we verder gegaan om gerichtere 

sponsoren te vinden om meer plaatsen te kunnen garanderen. Wij 

ondersteunen tot nu toe nog 2 plaatsen. Door deze nieuwe sponsor, ICF  zijn 

er 3 plaatsen bekostigd vanuit Nederland. 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. 

 

Activiteiten in Nederland. 

 

4. Presentaties:  

 In april 2017 is er een presentatie gehouden voor de sponsoren en 

belangstellenden bij het Kookatelier in Enschede. De uitkomsten van 

het denktank spel zijn goede aanknopingspunten om ons netwerk te 

vergroten.  

 In oktober 2017 werd de Stichting gevraagd om een presentatie te 

verzorgen voor de Vrouwen van Nu te Enter, vrouwen vereniging. Met 

veel positieve respons. 

 In november heeft de Stichting een presentatie gegeven aan de kerk 

ICF te Enschede met name over de besteding van hun gift aan Grace 

Shelter Home. 

 Bij de presentaties werden ook producten verkocht die door de 

vrouwen van het Mikro krediet zijn gemaakt. 

 

5. Sponsoracties: 

 Er is 1 wandel-dag voor sponsorloop georganiseerd geweest in de 

maand juni 2017. Deze actie bracht  € 165,00. Wij blijven dit jaarlijks 

organiseren, zij het met een andere opzet 

 In mei 2017 zijn er 25 tassen meegebracht door bestuurslid Joop 

Hegeman om in Nederland verkocht te worden en in oktober 2017 zijn 
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er ook 25 tassen door bestuurslid Ineke Kroes naar Nederland 

meegenomen. Deze tassen actie die in 2016 was begonnen is 

succesvol. De tassen zijn nu van Nepalese stoffen en patronen met 

een kwalitatief goede afwerking voor dames handtassen. De tassen 

worden bij presentaties meegenomen, mede ook om hier breder 

draagvlak te creëren en interesse te wekken voor de doelgroep.  

 In december 2017 kon de kerstmarkt deelname niet doorgaan i.v.m. 

ziekte van bestuurslid.  

 Via contacten van de voorzitter is er een sponsor gevonden, deze wil 

anoniem blijven, die een eenmalige donatie heeft gedaan van € 

5000,00 in december 2017 voor 2018 ten behoeve van vak training en 

microkrediet verstrekking voor ook andere beroepen dan  naaiatelier 

opzetten.  

 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. De winkel Knus en zo in Holten heeft een 

aantal tassen in haar winkel voor ons te koop aangeboden. Hierdoor 

was er gelegenheid om de folders aan mensen mee te geven  en de 

Jars of Hope actie vorm te geven. 

 De St. Louisa  heeft in augustus een eenmalige donatie gedaan van € 

7000,00 ten behoeve van de bouw van sanitaire voorziening en een 

watertank voor de school van ASSN en voor het bekostigen van 

onderwijsmateriaal.  Als tegen prestatie zal de school een bewust-

wordings-les methode voor alle leergangen ontwikkelen die elk jaar aan 

de kinderen en hun ouders aangeboden wordt ter preventie van 

kinderhandel en andere kinder-uitbuiting.  

 

6. PR: 

 Er is 1 nieuwsbrief uitgebracht.. De website is bijgewerkt.  De 

kwartaalverslagen van ASSN zijn op de website te vinden. De 

financiële jaarverantwoording over 2017 wordt in februari 2018 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. 
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7. Netwerk: 

 In september 2016 heeft Mevr. van Galen een project bezoek bij ASSN 

voor ons gedaan en hierover een rapportage geschreven met 

bijbehorend beeldmateriaal. In januari 2017 heeft zij dit verder met de 

voorzitter besproken. Dit heeft ten gevolge gehad dat er een counseling 

gebouw van hout is gemaakt bij het busstation voor ASSN 

medewerkers, waar de preventiewerkers zich even kunnen 

terugtrekken om met de vrouwen en meisjes met in acht neming van 

hun privacy, een voorlichtend en bewustwording makend en kort 

counseling gesprek aan te kunnen gaan. Ook bleek duidelijk dat Grace 

Shelter Home een eigen vestiging nodig had en door de sponsoring 

van ICF is dit mogelijk gemaakt. 

 In mei 2017 is de penningmeester, Joop Hegeman, met vrienden naar 

Nepal gereisd. In de hoofdstad Kathmandu hebben zij Tabitha, 

hoofdcounselor van het Grace Shelter Home en de uitvoerende 

directeur Bikram Bhandari ontmoet en de 25 tassen die de vrouwen 

van het Micro Credit project hebben gemaakt. in ontvangst genomen. 

 In oktober 2017 heeft de secretaris Ineke Kroes een project bezoek 

gedaan aan ASSN. Zij werd een aantal dagen uitgebreid rond geleid en 

alle activiteiten zijn bezocht . Zij heeft veel film en foto materiaal voor 

de Stichting kunnen maken. 

 In oktober 2017 was er een Nepal conferentie dag voor voorzitters van 

Stichtingen in Nederland die liefdadigheidswerk doen in Nepal. Er was 

mogelijkheid tot netwerken en er waren lezingen over het komende 

Nepal Federatie Nederland platform dat opgericht gaat worden. Verder 

was er een lezing over de voordelen van kleine Stichtingen en de 

voordelen van het onderling samenwerken  

 

8. Bestuurlijke zaken: 

 Website master Ben Burgers heeft wegens gezondheidsredenen  zijn 

verantwoordelijkheden voor de website van de Stichting over gedragen 

aan Inge Koers.  

 Concluderend zijn alle doelen benoemd in het Activiteitenplan 2017 

grotendeels behaald. 

 

Namens Stichting Free The Beloved Nepali Daughters,  

Ruchama Bloemendaal, Voorzitter. 


