Stichting Free The Beloved Nepali Daughters
Van Uitertstraat 4, 7486 ED Enter

Aan alle goede gevers en
verdere belangstellenden voor
de activiteiten van onze stichting!

Enter, december 2014

Betreft:

Nieuwsbrief 6

Beste vrienden van Nepali Daughters,
Nog even, en ook 2014 loopt al weer ten einde. Een goed moment dus om u op de hoogte te brengen
van de stand van zaken in onze activiteiten en daarmee het jaar ook voor onze stichting af te sluiten.
Wat betreft onze projecten in Nepal zijn de laatste ontwikkelingen eigenlijk al gemeld in onze vorige
nieuwsbrief.
Onze stichting ondersteunt zoals u weet de Nepalese stichting ASSN bij drie projecten in Nepal:




Het preventie- en voorlichtingsproject aan de grens met India
Het microkredietproject voor kleermaaksters
Het Grace Shelter opvanghuis.

Voor de nieuwe lezers onder u geven we nog een korte samenvatting; op onze website en in de
vorige nieuwsbrieven vindt u uitvoerige verdere informatie.
Onze projecten in het kort:
Het project in de grensplaats Sunauli en omstreken richt zich enerzijds op het daadwerkelijk
voorkomen van mensenhandel naar India, en anderzijds op voorlichting en bewustwording.
We ondersteunen dit project inmiddels drie jaar met een bijdrage in de kosten.
Via dit project bereiken wij aan de grens tussen Nepal en India meisjes en jonge vrouwen die (zonder
dat zij zich op dat moment daarvan bewust zijn) in de macht zijn geraakt van vrouwenhandelaren.
Het gaat om jaarlijks duizenden meisjes die door deze handelaren de grens worden overgebracht en
die daarna in India in ellendige, uitzichtloze situaties belanden. Met dergelijke grote aantallen is het
project zowel een druppel op een gloeiende plaat, als keihard nodig. Want elke jonge vrouw die voor
dit lot behoed wordt is er een. En via ons grensproject worden toch jaarlijks tientallen vrouwen tijdig in
veiligheid gebracht.
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Verder werkt ASSN aan de bewustwording van jonge vrouwen door middel van het verspreiden van
posters en flyers, en door het organiseren van straattoneel. Deze voorstellingen zijn een groot succes
en helpen mensen om de risicovolle situaties te herkennen.
Met het microkredietproject bieden wij jonge vrouwen de mogelijkheid om een naaimachine aan te
schaffen en daarmee zelfstandig een bestaan op te bouwen als kleermaakster. Vorig jaar zijn wij
gestart met een groep van uiteindelijk negen vrouwen. Het project blijkt zo succesrijk dat wij inmiddels
– een jaar eerder dan gepland – een krediet beschikbaar hebben gesteld voor het opstarten van een
tweede groep.
Het Grace Shelter opvanghuis is een nieuw initiatief van ASSN dat afgelopen zomer van start is
gegaan. Het opvanghuis biedt in eerste instantie plaats voor de opvang, zorg, begeleiding en scholing
van vijf vrouwen. Twee van deze vijf plaatsen worden volledig gesponsord door onze stichting. Wij zijn
in afwachting van de eerste rapportage over de ontwikkelingen.
Plannen voor 2015
Inmiddels hebben wij besloten om in het jaar 2015 onze bijdrage aan het grensproject te verdubbelen
en onze bijdrage aan het opvanghuis te handhaven op het peil van 2014.
Natuurlijk hebben wij de wens om onze bijdragen uit te breiden. Tegelijkertijd zijn wij daarin
terughoudend, omdat wij het belangrijk vinden om ook in de jaren na 2015 aan ASSN continuïteit in
onze ondersteuning te kunnen bieden. Onze focus in ons activiteitenplan voor 2015 ligt dan ook op
acties om onze financiële draagkracht te vergroten.
Zo willen wij de mogelijkheden onderzoeken om via het netwerk van wereldwinkels produkten uit
Nepal te verkopen. Ook hebben wij contact gelegd met enkele serviceclubs om te overleggen over de
mogelijkheden voor sponsoring, bijvoorbeeld van een extra opvangplaats voor een meisje in het
Grace Shelter Home. Mocht u contacten of ervaring hiermee hebben dan komen wij graag met u in
contact om uw advies te horen!
Wandelliefhebbers opgelet!
Ook voor u als vaste kring van supporters hebben wij weer een actie in petto!
Zoals velen van u weten zitten er in ons bestuur een paar fervente wandelaars. Het is een lang
verhaal, maar het is zelfs zo dat ooit hun plan om een wandelreis in Nepal te maken, zelfs de
aanleiding was voor het contact met de stichting en uiteindelijk voor hun toetreding tot het bestuur.
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Het moest er dan ook van komen dat er in 2015 een sponsor-wandelweekend wordt georganiseerd.
Wandelliefhebbers die ook onze stichting een warm hart toedragen, worden uitgenodigd om een dagje
(of als u dat wilt twee) met ons mee te lopen. We zijn nog bezig met de uitwerking, maar vooralsnog
denken wij aan het midzomerweekend van 20 en 21 juni 2015.
In onze volgende nieuwsbrief (april/mei) leest u er meer over, maar houdt dus deze data alvast vrij als
u belangstelling hebt!
En natuurlijk is het fijn als u ook anderen vertelt over deze plannen. Als het storm zou lopen,
organiseren wij immers graag nog andere weekenden!
Andere ideeën?
Graag doen wij ook een beroep op u als het gaat om ideeën om de financiële draagkracht van onze
stichting te vergroten. Nieuwe ideeën voor sponsoracties en dergelijke zijn zeer welkom!
Tenslotte:
Overeenkomstig de voorschriften die voor ANBI-instellingen gelden, zullen wij begin 2015 het
jaarverslag en de financiële verantwoording over het jaar 2014 op onze website plaatsen. Misschien
een goede aanleiding voor u om onze website weer eens te bezoeken?

Tot zover de stand van zaken binnen onze stichting. Zoals wij altijd afsluiten: wij werken namens u,
dus wij vinden het fijn als u op onze Nieuwsbrieven of op onze website reageert. Laat het ons weten
als u vragen hebt, blijf met ons meedenken, blijf ons voeden met goede ideeën!
Van harte danken wij u voor uw belangstelling en steun in 2014.
Graag wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2015!

Namens het bestuur van Stichting Free the Beloved Nepali Daughters,

Annelies ter Huurne, secretaris
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