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1 Verslag bestuur 
Net als vorig jaar stond 2021 ook 
voornamelijk in het teken van Covid19.  

Stichting Veldwerk en haar lokale 
partner Education First Foundation (EFF) 
hebben ook afgelopen jaar een mooie 
inspanning gedaan om studenten 
(financieel) te ondersteunen en de 
voortgang van hun studie te monitoren. 
Een dankbare en duurzame inspanning 
immers het doel is om de studenten 
kennis en kunde mee te geven zodat ze zelfstandig in hun levensonderhoud (en die van hun 
families) blijvend kunnen voorzien.  

Het CBF (toezichthouder op goede doelenorganisaties) wees ons er afgelopen jaar op dat het 
goed is om te kijken hoeveel wij bereiken met onze studenten; wat is onze impact.  Dat 
hebben we gedaan. Hieronder treft u een overzicht aan: 

Secondary Education Exam (klas 10, op ongeveer 16-jarige leeftijd) 16.1% 

+2 (klas 12, op ongeveer 18-jarige leeftijd) 16.5% 

Bachelor/master/technische opleiding 7.9% 

Medische opleiding  8.3% 

Directe ondersteuning door sponsor 3.1% 

Ondersteuning door andere organisatie 3.1% 

Ondersteuning door ouders (door betere economische situatie) 28.3% 

Opgave 16.1% 

Overlijden 0.4% 

 100.0% 

 

83,3% van de studenten hebben we succesvol ondersteund met als doel dat ze uiteindelijk 
duurzaam in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 48,8 % rondt met onze (uw!) steun 
hun studie af -direct via EFF/ SVN- met een diploma. 34,5% van de studenten vervolgt hun 
educatie, na via EFF/ SVN een eerste ondersteuning te hebben gekregen, hetzij via een directe 
donateur, hetzij via ondersteuning van een andere organisatie dan wel financieren de ouders 
zelfstandig de verdere studie. De sociale werkers van EFF zijn in voortdurend contact met de 
kinderen en families om studenten te motiveren en erop toe te zien dat er een veilige 
thuissituatie is voor de kinderen. Ondanks hun inzet, kunnen we niet voorkomen dat kinderen, 
vaak in hun tienerjaren, er toch voor kiezen om niet meer naar school te gaan. 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
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De financiering van de studie van leerlingen/ studenten blijft voorzien in een zeer grote 
behoefte.  

170 studenten zitten momenteel in het EFF-programma waarvan de financiering nu is gedekt 
door een vaste donateur. De vraag naar ondersteuning is echter dusdanig groot dat er een lijst 
is opgesteld van studenten die graag willen participeren in het programma maar nog geen 
vaste sponsor hebben. SVN is derhalve op zoek naar uitbreiding van haar donateurs en zal 
hiertoe in 2022 verdere activiteiten ontplooien. Uiteraard horen we graag van onze vaste 
donateurs of zij met betrekking tot uitbreiding van de donateurs ideeën hebben of andere 
belangstellenden kennen die de doelen van SVN een warm hart toedragen. 

Terugkijkend op 2021 kan wederom gesteld worden dat we wederom geslaagd zijn in de 
uitvoering van onze missie: het verbeteren van de leefomstandigheden van diegenen in Nepal 
die verkeren in een achterstandspositie.  

Dit was echter geheel niet mogelijk geweest zonder trouwe ondersteuning van onze 
donateurs; veel dank hiervoor! We hopen op uw ondersteuning in 2022 te mogen blijven 
rekenen.  

Marc Thissen (voorzitter Stichting Veldwerk ) mede namens René Groot, Fred Valkering, Hettie 

van Dorrestein en Marijke Bruin 

2 Financieel verslag 
Het financieel verslag kunt u terugvinden op onze website. 

3 Education First Foundation 

3.1 Doelen 
Het toegang tot onderwijs kan de 

toekomst veranderen voor kinderen 

die nooit een kans kregen om te 

leren of die gedwongen moesten 

stoppen met school. Het maakt hen 

mogelijk om verantwoordelijke, 

onafhankelijke leden van de 

samenleving te worden. Onderwijs is de meest krachtige manier om armoede te bestrijden en 

een land voorwaarts te helpen. De projecten en activiteiten van Education First Foundation 

hebben de volgende doelen: 

 Het opsporen van kinderen en hun families die zich in een moeilijke economische 

en/of sociale situatie bevinden 

 Het mogelijk maken om minimaal 150 studenten per jaar te kunnen laten studeren 

door studiebeurzen die worden gegarandeerd tot de student zijn/haar studies 

beëindigd of tot wanneer de familie de verantwoordelijkheid kan overnemen 

 Het verzekeren dat er een gelijke verdeling is tussen geslacht in elk programma, 

met hoge prioriteit voor lage kaste en studenten met een beperking 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.stichtingveldwerk.nl/stichting-veldwerk/financien
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 Het ondersteunen van de families indien nodig door financiële ondersteuning van 

eten, onderdak, warme kleding, medische zorg, oprichten van kleine 

(handels)zaken of ondernemingen met het doel inkomsten te voorzien voor de 

familie. 

 De ontwikkelingen en voortgang worden opgevolgd door minimaal 3 huisbezoeken 

en 2 schoolbezoeken per jaar en gepaste ondersteuning waaronder medische hulp 

en levensonderhoud wordt voorzien indien nodig (zowel voor het kind als voor de 

familie) 

3.2 Activiteiten 

3.2.1 Studiebeurzen 

Education First Foundation (EFF) 

verzorgt beurzen voor kinderen uit 

achtergestelde situaties. Het 

ontvangen van een beurs kan de 

toekomst veranderen voor kinderen 

die nooit een kans kregen om te 

leren of die gedwongen moesten 

stoppen met school. Het maakt hen 

mogelijk om verantwoordelijke, 

onafhankelijke leden van de 

samenleving te worden. Onderwijs is de meest krachtige manier om armoede te bestrijden en 

een land voorwaarts te helpen.  

Als er een aanvraag binnenkomt, meestal via een school, organisatie of vanuit de familie zelf, 

gaat er een veldwerker bij het gezin op bezoek. Er wordt dan gekeken naar de 

sociaaleconomische omstandigheden, aantal gezinsleden en de gezondheidssituatie van de 

familieleden. Als blijkt dat een kind in aanmerking komt voor het “Scholarship” programma 

wordt er een donor bij gezocht. Meestal gaat het om school- of collegegeld, maar het komt 

ook voor dat er schoolboeken, een uniform of bijkomende kosten worden vergoed, dit alles 

afhankelijk van de omstandigheden van een familie. Om te verzekeren dat het kind opgroeit in 

veilige omstandigheden, houdt een sociale werker nauw contact met het kind, de familie en de 

school. Indien er financiële ondersteuning nodig is om de levensstandaard van de familie te 

verbeteren, wordt er hiervoor een plan opgesteld. Hierbij gaat het meestal om tijdelijke steun 

(bijvoorbeeld bijdragen voor eten, huur, ...) maar soms dient een familie voor langere periode 

geholpen te worden, bijvoorbeeld bij een chronische ziekte. 

Ook komt het voor dat een kind of familielid ziek wordt en medische hulp nodig heeft. Dit is 

voor veel families in het programma niet te bekostigen en EFF kan dan in overleg met de 

sponsor besluiten om hen ook hierbij te ondersteunen. Indien de sponsor niet over de 

mogelijkheden beschikt om de familie of de student te helpen, dan steunt SVN de medische 

behandeling. 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.stichtingveldwerk.nl/ons-werk-nepal/onderwijs-en-ontwikkeling/eff
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/svn-en-eff-schoolprogramma-nepal
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/monika-eff-student
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3.2.2 Activiteiten in het kader van COVID19 

In 2021 werd Nepal getroffen door een zware tweede golf COVID19. Eind april gingen het land 

opnieuw in een strenge lockdown en alle scholen gingen dicht. Vanaf juli werden de strenge 

maatregelen stap voor stap opgeheven maar het was pas in september dat kinderen opnieuw 

naar school konden. De economie werd minder zwaar getroffen omdat de bouwsector, 

industrie en winkels open bleven zodat dag-arbeiders aan het werk konden blijven en een 

inkomsten konden voorzien voor hun familie.  

De tweede golf COVID19 maakte veel slachtoffers, hospitalen in het hele land bezweken onder 

het aantal patiënten en er was niet genoeg zuurstof voorradig om mensen te helpen. Ook de 

dorpen en afgelegen gebieden bleven niet gespaard, in tegenstelling tot de eerste golf in 2020, 

en er was een tekort aan personeel, medicijnen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PPE) in gezondheidscentra in het hele land. 

Om te garanderen dat er voldoende eten was en te verzekeren dat de kinderen veilig waren, 

stond het team van EFF in voortdurend contact met de kinderen en hun families. De 

ondersteunde families leven vaak in erbarmelijke omstandigheden, met beperkte toegang tot 

water en met vele mensen in kleine, slecht geventileerde ruimtes dus met grote kans op 

besmetting. Het monitoringwerk werd telefonisch uitgevoerd en gecoördineerd in het team via 

telefoongesprekken, e-mails en online groepsgesprekken. Het EFF team lichtte de kinderen en 

families ook in over preventie van besmetting met COVID19 zoals handen wassen, sociale 

afstand houden, hun mond bedekken bij hoesten / niezen en het gezicht niet aanraken enz. 

Deze boodschap werd hun geregeld meegegeven tijdens telefoongesprekken. 

Volgende activiteiten werden uitgevoerd in het kader van COVID19: 

3.2.2.1 41 mobiele telefoons en 2 laptops 

Er zijn ongeveer 8 miljoen studenten 
in Nepal en 70% van deze kinderen 
hebben geen toegang tot internet, 
een laptop of telefoon om online 
lessen te volgen indien deze door 
scholen werden aangeboden tijdens 
de lockdown. Dat zijn meer dan 5 
miljoen studenten die sinds april 
thuis waren, zonder toegang tot 
onderwijs. 

In Kathmandu werd snel 
overgeschakeld op afstandsonderwijs door scholen na de sluiting in april maar veel ouders 
hebben niet de financiële middelen om een telefoon te voorzien of er zijn meer kinderen in 
een gezin die online lessen moeten volgen. In totaal werden via EFF 41 mobiele telefoons 
overhandigd aan families zodat kinderen toegang hadden tot online lessen. Er is een 
overeenkomst gemaakt tussen de studenten en EFF dat zij deze telefoons kunnen gebruiken 
zolang de online klassen lopen en dat daarna deze telefoons terug aan EFF overhandigd dienen 
te worden. Op deze manier kunnen deze telefoons in de toekomst opnieuw gebruikt worden. 

In “Khagendra Naya Jivan Kendra”, een tehuis voor mensen met een beperking werden 2 
laptops overhandigd. 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.nepalitimes.com/latest/kathmandu-locks-down-again/
https://kathmandupost.com/valley/2021/09/12/kathmandu-schools-are-reopening-next-week-but-many-parents-and-experts-are-worried
https://reliefweb.int/report/nepal/second-wave-covid-19-causes-alarm
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3.2.2.2 Hulp aan groep met visuele beperking 

Purna Bahadur Roka Magar en Malati Tamang zijn voormalige EFF studenten. Een van de 

sectoren die door de maatregelen van de regering zwaar werd getroffen tijdens de 2de COVID 

golf, waren restaurants, bars en straatmuzikanten/zangers. Vele mensen met een visuele 

beperking verdienen hun inkomsten met werk als muzikant of zanger. Zij hadden tijdens de 2de 

COVID golf geen inkomsten meer. De voormalige EFF studenten kwamen met een voorstel om 

hen te helpen tijdens deze moeilijke periode. In samenwerking met Purna en Malati, werden 

18 slechtzienden ondersteund met voedselpakketten (inclusief 30 kg rijst, linzen, olie, krat 

eieren, snacks en verschillende kruiden). Door deze hulp konden deze begunstigden 

gedurende een periode hun families en zichzelf van eten voorzien en de moeilijke periode 

zonder inkomsten overbruggen. 

3.2.2.3 Hulp aan vrouwen uit de “adult entertainment sector” 

In samenwerking met Chhori Nepal, een 

stichting die zich inzet tegen mensenhandel, 

misbruik en uitbuiting van vrouwen die 

werken in de “adult entertainment sector” 

(amusementssector voor volwassenen), 

werd financiële hulp geboden aan 190 

vrouwen uit de sector. Door de sluiting van 

de sector – waaronder hotels, restaurants, 

massagesalons, zang- en dans-bars en 

bordelen, hadden de vrouwen die hier 

tewerkgesteld zijn geen inkomsten. Vele 

vrouwen kampen met mentale problemen en door de sluiting, kwamen ze bijkomend 

financieel in de problemen doordat er geen geld was voor huishuur, eten, medicijnen of 

schoolgeld voor hun kinderen (deze kinderen hadden hierdoor geen toegang tot de online 

klassen). Een cash donatie van 4000Nrs per persoon (ongeveer 35 Euro) werd overhandigd aan 

190 vrouwen. 

Hierbij enkele getuigenissen van vrouwen die een bijdrage ontvingen van Chhori: 

- “ Ik woon in Koteshwor met mijn 2 dochters van 3 en 6 jaar oud. Hun vader is twee jaar 

geleden verdwenen en ik werk in een zang-restaurant dat gesloten is door de 

lockdown. In het begin kwam ik rond met mijn spaargeld maar nu is het moeilijk om 

eten te kopen voor mijn twee kinderen en mezelf. We eten een keer per dag, een mix 

van bloem en linzen. Als deze situatie lang aanhoudt, zal ook dit moeilijk worden. (22 

jarige zangeres in restaurant)” 

- “4 maanden geleden is mijn baby geboren. Ik leef enkel op rijst en de laatste dagen op 

droge rijst, wat mijn maag voller doet voelen. Doordat ik niet genoeg voeding krijg, heb 

ik ook niet genoeg melk voor mijn baby. (24 jarige danseres in restaurant)” 

- “Ik ben hoogzwanger maar ik weet niet hoe ik de kosten voor de bevalling zal kunnen 

betalen. Mijn man is verslaafd aan drugs en voordien leefden we van mijn inkomsten 

maar nu is er geen geld. (19 jarige serveerster in restaurant)” 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://chhori.org/


 
 

 
Jaarverslag 2021 
www.stichtingveldwerk.nl 

8 

 

Door de bijdrage die deze jonge vrouwen ontvingen, hadden zij de mogelijkheid om eten te 
kopen voor hun familie of te voorzien in hun medische zorg voor zichzelf of hun familie.  

3.2.2.4 Medisch materiaal voor afgelegen hulpposten 

Tijdens de tweede golf COVID19, was er een tekort aan bedden in de hospitalen, ernstig tekort 

aan zuurstof en aan medisch materiaal, vooral in de afgelegen hulpposten en 

gezondheidscentra. CREASION startte een campagne “Oxygen for Nepal”, om tekorten aan 

zuurstof aan te pakken en essentieel medisch materiaal te voorzien waar nodig. Met een 

financiële bijdrage van SVN, werden 200 zuurstofmeters en 250 PPE (personal protective 

equipment) uitgedeeld aan ziekenhuizen, gezondheidscentra en isolatiecentra in 14 districten 

in Nepal. Afgelegen centra die moeilijk toegang hadden tot medisch materiaal werden hiermee 

geholpen en hun team had het nodige materiaal om patiënten te helpen met een verminderde 

kans op besmetting. 

3.2.2.5 Voedselpakketten voor Chepang families 

De Chepang gemeenschap is een van de 

armste en meest gemarginaliseerde 

bevolkingsgroepen in Nepal. Ze leven in 

afgelegen dorpen en zijn afhankelijk van een 

inkomsten als dagarbeider in nabij gelegen 

steden (zoals Nayaranghat, in het zuiden van 

Nepal). Door de lockdown en pandemie, was 

er geen werk en bijgevolg geen inkomsten 

voor de families in Rapti. In samenwerking 

met Miteree Foundation, ontvingen 150 

families een voedselpakket met rijst, linzen, 

zout, olie en kruiden. Door deze hulp konden deze families een moeilijke periode zonder 

inkomsten overbruggen met voldoende eten. 

3.2.3 Steun aan scholen 

3.2.3.1 Kindvriendelijk klaslokaal in Durbar High School 

Durbar High School is de oudste overheidsschool in Kathmandu, opgericht tijdens het Rana 

regime in 1854. De school werd opgericht om de elite leden van de koninklijke familie te 

onderwijzen en werd in 1902 opengesteld voor het brede publiek. Ondanks het prestige en de 

rijke historie van de openbare school, opteren de meeste families in Kathmandu om hun 

kinderen naar private scholen te sturen omdat het onderwijs in openbare scholen vaak van 

mindere kwaliteit is. Hierdoor daalde het aantal leerlingen in Durbar High School en kwam de 

school in verval. 

Door de aardbeving in april 2015, was het gebouw geheel beschadigd en met fondsen van de 

Chinese overheid, werd de school herbouwd: 40 klaslokalen, een gebouw van vier 

verdiepingen hoog. Het bestuur van de school en de lokale overheid, willen zich nu inzetten 

om de school opnieuw leven in te blazen en in samenwerking met EFF, werden vier lokalen 

geschilderd. Momenteel zijn er 450 studenten en het bestuur hoopt op meer kinderen door 

het niveau van onderwijs te verbeteren en een kindvriendelijke omgeving. 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://creasion.org/
https://miteree.org/
https://thehimalayantimes.com/kathmandu/china-hands-over-historic-durbar-high-school


 
 

 
Jaarverslag 2021 
www.stichtingveldwerk.nl 

9 

 

3.2.3.2 Tapijt in Shree Pragatil Janata School  

Shree Pragatishil Janata School is gelegen in Golanjor - Sindhuli en heeft in totaal 29 leerlingen 

in 4 klassen. De meeste kinderen komen uit sociaal/economische achtergestelde families. Na 

re-integratie van 2 EFF studenten, kwam EFF in contact met de school waar alle leerlingen in 1 

lokaal les kregen, op een cementen vloer. Na overleg met de directeur van de school, werd er 

een financiële bijdrage gedaan voor het voorzien van tapijt en om het lokaal te verdelen zodat 

kinderen in aparte klassen les kunnen krijgen. 

3.2.3.3 Kindvriendelijk klaslokaal in Geeta Mata School 

Shree Geeta Mata Higher Secondary school is een overheidsschool in Dallu, Kathmandu, waar 

zo'n 2200 studenten studeren. De kosten voor onderwijs in overheidsscholen zijn goedkoop in 

vergelijking met particuliere scholen. Meestal sturen ouders met een goed inkomen hun 

kinderen naar particuliere scholen. De meeste gezinnen met een laag inkomen sturen hun 

kinderen naar overheids-/ openbare scholen. EFF is in regelmatig contact met de school omdat 

11 studenten van EFF hier studeren. Op vraag van de directie, werd de klas voor de kleinsten, 

geschilderd en voorzien van educatief materiaal zodat zij les kunnen volgen in een 

kindvriendelijke en educatieve omgeving.  

3.2.4 Quest trek 

Negen studenten uit het EFF programma namen dit jaar deel 

aan de Quest Trek van 20 tot 25 november. Dit jaar werd 

geopteerd om meisjes te laten deelnemen aan de jaarlijkse 

Quest Trek die wordt georganiseerd in samenwerking met 

My Quest Foundation. De 6-daagse tocht in de bergen heeft 

tot doel de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren te 

stimuleren en zich beter bewust te worden van hun dromen 

en mogelijkheden voor de toekomst. Door middel van 

verschillende activiteiten en de wandeltocht, leren 

deelnemers hun zwakke en sterke kanten kennen zodat zij 

sterker in hun schoenen staan en de uitdagingen van het 

leven aan kunnen. Het geeft hen de middelen om 

duidelijkere doelen te stellen in hun leven. 

3.2.5 Medische ondersteuning 

Ook in 2021 werden verschillende studenten en families geholpen bij een medische 

behandeling. Twee jongeren, Sukumaya en Krishna, waren ernstig ziek door tuberculose 

(“TB”). TB is een nog vaak voorkomende ziekte in Nepal en doordat een diagnose vaak laat 

komt, treden er vaak ernstige complicaties op. Afgelopen jaar kwamen we in contact met twee 

jongeren die ernstig ziek en verzwakt waren door TB. De behandeling van TB is gratis in Nepal 

maar alle bijkomende ziekenhuiskosten moeten worden betaald en vaak is er geen geld. 

Sukumaya en Krishna kregen financiële steun zodat zij konden herstellen in het ziekenhuis 

waardoor zij de ernstige complicaties hebben overleefd.  

Reema groeide op in een opvangtehuis voor kinderen in Kathmandu. In 2014 kwam zij in 

contact met EFF en Maha Mata via dr. Gyanendra van het orthopedische hospitaal. Reema 

werd geboren zonder benen en had protheses die dienden te vervangen worden in deze 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/kindvriendelijk-klaslokaal-geeta-mata-school
https://www.myquest.foundation/
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periode omdat ze haar huidige protheses was ontgroeid. Maha Mata en EFF zorgden in 2014 

voor nieuwe protheses. In 2021 waren de beenprotheses van Reema opnieuw aan vervanging 

toe en in samenwerking met de Stichting Maha Mata werd hiervoor gezorgd.  

3.2.6 Samenwerking met andere organisaties 

EFF zorgt voor onderwijskansen voor kinderen uit kansarme gezinnen. Soms is het niet 

mogelijk voor deze kinderen om bij de familie te blijven om verschillende redenen. Het kind 

heeft of een beperking of de omgeving is niet veilig voor het kind. In deze gevallen gaat EFF op 

zoek naar een organisatie die een onderkomen kan bieden voor het kind.  

Laxmi Raj 

Een team van EFF kwam tijdens een bezoek aan Dhading in contact met de familie van Laxmi 

Raj, een 7-jarige jongen met een verstandelijke beperking. De moeder van Laxmi Raj overleed 

enkele jaren geleden en de vader heeft een verstandelijke beperking. De jongen wordt goed 

opgevangen door de familie van de vader maar het is duidelijk dat hij niet kan ontwikkelen 

door gebrek aan aangepast onderwijs. Na overleg met de familie, is Laxmi Raj in SERC geplaats 

waar hij kan zich op zijn manier en zijn eigen tempo kan ontwikkelen. 

Deepshana 

Deepshana komt uit een grote(re) familie. Zij en haar drie broers en zusjes werden verlaten 

door haar moeder. Haar vader hertrouwde maar de relatie met de stiefmoeder is moeizaam. 

De twee oudere zussen verlieten het huis, trouwden op jonge leeftijd en hadden geen 

scholing. Ook Deepshana ging dezelfde kant op, liep weg van huis en verzuimde vaak school. In 

overleg met Deepshana en haar vader, is zij momenteel geplaatst in het opvangtehuis van 

Kumudini. Deepshana heeft het nog steeds moeilijk maar gaat nu regelmatig naar school en 

leert om te gaan met haar moeilijke kindertijd. Zij nam ook deel aan de Quest Trek en is nu 

meer gemotiveerd om iets te maken van haar leven. Ze heeft haar emoties beter onder 

controle, zet zich meer in voor school en begrijpt dat zij degene is die haar leven ten goede kan 

keren. 

3.2.7 ECD teacher in Dhading 

Nadat lokale partner Siddha Samaj Sewa Nepal (SSSN) het dagcentrum in Kamalabhaari had 

overgedragen aan de lokale Akala Devi School, werd besloten om het loon van de aanwezige 

leerkracht te betalen. Scholen in Nepal krijgen een aantal leerkrachten toegewezen van de 

overheid gebaseerd op het aantal leerlingen. Vaak heeft dit tot gevolg dat er niet voor alle 

klassen leerkrachten zijn (wanneer het aantal studenten per klas te weinig is). Om te 

verzekeren dat het dagcentrum een eigen leerkracht kon behouden, werd er een 

overeenkomst gemaakt met de school voor een financiële bijdrage voor haar loon. Op deze 

manier wordt gegarandeerd dat ook de allerkleinsten in de school (leeftijd 3 tot 5 jaar), een 

goede basis krijgen in het onderwijs en de kennis die de leerkracht de afgelopen jaren heeft 

opgedaan door trainingen en haar ervaring, niet verloren gaat. 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.mahamata.nl/
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/samenwerking-eff-en-serc
http://www.kumudini.org/
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3.3 Case studies 

3.3.1 Puja begint aan een opleiding voor dierenverzorger 

Puja legde in 2021 haar SEE examen af (secondary 

education exam – examen dat wordt afgelegd na 

klas 10 op ongeveer 16-jarige leeftijd) en kwam voor 

een moeilijke keuze te staan voor haar 

vervolgopleiding. Na overleg met sociale werkers 

van EFF en haar school, besloot ze om te beginnen 

aan een praktische vakopleiding voor veterinaire 

technische assistent. De opleiding is 18 maanden en 

geeft de studenten de mogelijkheid om na hun 

opleiding gelijk aan het werk te gaan. Dit in 

tegenstelling tot een academische opleiding die 

meer tijd en financiën vraagt. Dit jaar begonnen 6 

studenten van het EFF programma aan een technische vakopleiding. 

Puja nam ook deel aan de Quest Trek in november en gaf duidelijk aan hoe zij haar toekomst 

ziet: na haar opleiding wil ze aan het werk gaan in projecten voor ontwikkeling van 

gemeenschappen en ondernemerschap. Op deze manier wil ze haar kennis als “veterinary” 

gebruiken om bewustzijn te creëren bij veehouders over de behandeling van ziekten en 

epidemiologische gevaren en de impact op de volksgezondheid. Als ze na haar opleiding aan 

het werk gaat, wil ze met haar eigen inkomsten een hogere opleiding volgen in 

dierengeneeskunde zodat ze zelf op een duurzame wijze verder aan haar toekomst kan 

bouwen 

We wensen Puja en de andere EFF studenten die aan een vervolgopleiding zijn begonnen veel 

succes! 

3.3.2 Shital op weg naar een zelfstandig(er) leven 

Shital is een van de studenten die opvang en 

onderwijs kreeg in het ECD center (early 

childhood development, gericht op jonge 

kinderen of kinderen die geen toegang tot 

onderwijs hebben gehad) dat uitgebaat 

werd door een voormalig partner CESC, 

Child Education Service Centre in Balaju. Na 

de uitfasering van SVN en de sluiting van het center, kwamen de meeste kinderen terecht in 

het studiebeurzen-programma van EFF en werden ze overgeplaatst naar een lokale school. 

Voor Shital moest echter een andere oplossing worden gezocht want zij heeft een beperking 

(Down syndroom) en het was duidelijk dat ze in een school voor normaal onderwijs zich niet 

zou kunnen ontwikkelen. 

Na overleg met de moeder van Shital, werd er besloten om haar naar school te laten gaan in 

het Nava Jyothi Center, een school voor kinderen met een beperking. De afstand van de school 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://edusanjal.com/course/veterinary-jta-ctevt/
https://edusanjal.com/course/veterinary-jta-ctevt/
https://www.stichtingveldwerk.nl/ons-werk-nepal/onderwijs-en-ontwikkeling/daycare-centers
https://www.stichtingveldwerk.nl/ons-werk-nepal/onderwijs-en-ontwikkeling/daycare-centers
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naar Shital’s thuis is vrij groot maar de moeder en haar jongere broer, Sijan, brengen Shital 

dagelijks naar de bus.  

Sinds Shital naar school gaat in Nava Jyothi, heeft ze zich ontwikkeld tot een goedlachse, 

gelukkige jonge dame. Zij gaat graag naar school, danst, zingt en heeft veel vrienden. Door 

haar beperking gaat lezen en schrijven moeilijk maar ze heeft geleerd om voor zichzelf te 

zorgen (persoonlijke hygiëne), mee te helpen om eten te maken en de was te doen wat nodige 

vaardigheden zijn op weg naar een zelfstandig(er) leven. 

3.3.3 Technische opleiding voor de jongens 

Bir Bahadur, Hari en Sudip legden in 2021 hun SEE examen af. De 3 jongens hebben een 

vergelijkbare familiesituatie en werden na het overlijden van hun ouders opgevangen bij 

familie. Hun academische resultaten waren gemiddeld dus werd er na overleg met de familie, 

de jongens en de sociale werkers van EFF besloten om hun verder te laten gaan met een 

technische opleiding.  

Een technische opleiding heeft verschillende voordelen: de opleiding is slechts 18 maanden en 

ook tijdens deze periode werken de jongens deeltijds zodat zij in hun eigen onderhoud kunnen 

voorzien. Bir Bahadur, Hari en Sudip slaagden alle drie voor hun toelatingsexamen inclusief een 

interview aan de Balaju Technical School (een technische school van de overheid). Bir Bahadur 

en Hari kozen voor een opleiding elektriciteit en Sudip volgt automechaniek. Deze cursus is 

vooral gericht op praktijk. Na 3 maanden theorievakken, bestaat de rest van hun opleiding uit 

een “On the job training” (OJT) om praktische ervaring op te doen. 

De jongens, afkomstig uit Dhading en Sankhu, wonen nu samen in een kamer in Kathmandu en 

zijn blij om deze kans te krijgen, op weg naar een beter bestaan. De sociale werker van EFF 

bezoekt hun regelmatig en heeft ook contact met de school om de vooruitgang van de jongens 

te volgen. 

3.3.4 Een betere thuis voor Jeevan en Bibek 

Jeevan en Bibek werden voor de COVID pandemie opgevangen door hun stiefbroer in 

Kathmandu. De vader woont in Gaire Gaon, Galonjor – Sindhuli en is doof. De moeder verliet 

het gezin toen de kinderen nog klein waren. Met ondersteuning van EFF gingen zij naar school 

in Kathmandu maar toen in 2020 de lockdown begon, gaf de stiefbroer aan dat hij niet langer 

voor de kinderen kon zorgen en bracht hen terug naar de vader.  

Nadat de lockdown werd opgeheven, ging 

EFF op zoek naar de jongens en vond hen in 

erbarmelijke omstandigheden. De vader 

verdient wat geld met het naaien van 

kleding in het dorp maar aangezien de 

meeste bewoners van het dorp zeer arm 

zijn, zijn er voor hem weinig mogelijkheden 

om geld te verdienen. Ze troffen de vader 

en twee kinderen aan in een hut, met weinig 

eten, vuil en vol ongedierte. Er was geen 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
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watervoorziening of toilet en de kinderen gingen niet naar school.  

In samenwerking met de lokale overheid en de gemeenschap, hielp EFF om een beter 

onderkomen te bouwen, water te voorzien, een toilet en om de jongens naar school te sturen. 

Telefonisch wordt de situatie nu opgevolgd met de lokale leiders (gemeenschap en leiders) en 

via de school. De vader is gelukkig dat zijn kinderen bij hem zijn maar de situatie is moeilijk 

door het gebrek aan een inkomsten voor de familie. Op deze manier hopen we dat de jongens 

hun onderwijs kunnen voortzetten en op een veilige, betere manier hun leven kunnen 

opbouwen. 

3.4 Impact 
Het was gepland dat 16 studenten van EFF in maart 2021 hun SEE (secondary education exam) 

zouden afleggen. Door de lockdown was dit echter niet mogelijk en er werd een 

puntensysteem vastgelegd waarbij de studenten beoordeeld werden op hun prestaties in 

school in het laatste schooljaar en proefexamens. De 16 studenten kregen allen een positief 

resultaat.  

In het totaal zijn er 169 EFF studenten die financiële ondersteuning krijgen voor onderwijs en 

levensonderhoud indien nodig (op het einde van 2021). 85 daarvan zijn meisjes en 84 jongens. 

18 studenten hebben een handicap. In 2021 verlieten 20 studenten het programma: 2 van hen 

maakten hun school niet af om verschillende redenen (meestal familiair), 9 werden 

overgedragen aan de verantwoordelijkheid van de familie omdat deze hun economische 

situatie had verbeterd en 9 ronden hun opleiding af. 9 kinderen kwamen terug onder volledig 

toezicht en verantwoordelijkheid van de ouders doordat de familiale situatie verbeterde. Deze 

kinderen zijn afkomstig uit Asha Nepal, een opvangtehuis voor kinderen en de re-integratie 

wordt opgevolgd door sociale werkers van Asha Nepal. 

 

  

45%

30%

25%

Distribution of social status 

Indigenous students 

Others 

Scheduled Caste 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/succesverhaal-eff-ishwor
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3.5 Financiën 
Uitgaven in 2021: 79,599 € 

De studenten van EFF kunnen rekenen op de maandelijkse bijdragen van ongeveer 60 

individuele donors en verschillende stichtingen, bedrijven. Indien u geïnteresseerd bent in het 

steunen van een student, kunt u contact met ons opnemen via 

voorzitter@stichtingveldwerk.nl (Nederland) of maya@stichtingveldwerk.nl (Nepal).  

4 Dhading 
De bestuurscomités in Dhading gaven aan in 

2021 dat het niet langer mogelijk was om 

hun bijdrage aan het project financieel te 

ondersteunen. In overleg met lokale partner 

Siddha Samaj Sewa Nepal (SSSN), de bestuur 

comités en de lokale scholen, werd besloten 

om de dagcentra aan de scholen over te 

dragen. Deze overdracht vond plaats voor het dagcentrum in Kamalabhaari in juni 2021, bij het 

begin van het nieuwe academische jaar. Jammer genoeg kon er geen overeenkomst worden 

gemaakt met de lokale school in Amkot en na meer dan 10 jaar, sloot het center de deuren. De 

kinderen gaan nu naar de lokale school. Het gebouw dient nu als kantoor van lokale partner 

SSSN en wordt gebruikt door de overheid bij de vaccinatiecampagne voor kinderen. 

4.1 Doelen in Dhading 
De dagcentra en het “tiffin”-programma (middagsnack voor kinderen op school), hebben de 

volgende doelen: 

 Het aanbieden van niet formeel onderwijs aan totaal 30 kinderen. 

 Het voorzien in een dagelijkse voedzame maaltijd en gezondheidszorg voor deze 

kinderen in de school in coördinatie met de lokale gezondheidspost. 

 Het voorzien van een dagelijkse voedzame maaltijd in lokale scholen zodat 

kinderen regelmatig naar school komen en zich voldoende kunnen concentreren. 

  

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.stichtingveldwerk.nl/helpt-u-ons/steun-een-student
mailto:voorzitter@stichtingveldwerk.nl
mailto:maya@stichtingveldwerk.nl
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4.2 Activiteiten 

4.2.1 Daycare 

Tot juni 2021, werden 2 daycare centers in Dhading ondersteund door SVN: Panchakanya 

daycare center in Amkot en Siddhababa daycare center in Kamalabhari. 

In de daycare centers wordt onderwijs 

gegeven aan kinderen uit de directe 

omgeving die tussen de 2 en 5 jaar oud zijn. 

De daycare centra vormen de basis voor een 

holistische ontwikkeling van de kinderen. Er 

wordt niet enkel aandacht gegeven aan 

lezen en schrijven (wat meestal het geval is 

in traditionele Nepalese scholen), maar ook 

aan activiteiten, spelen, zang en dans en 

hygiëne. Het onderwijs wordt op een 

creatieve en spelenderwijs manier gegeven 

en vergroot het leervermogen. Naast dit onderwijs krijgen de kinderen elke dag een voedzame 

maaltijd. Het voorzien van een maaltijd verhoogt de aanwezigheid van kinderen en draagt bij 

tot een betere lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind.  

De docenten hebben allen een training gehad in ‘Early Childhood Development and Education’. 

Tijdens deze opleiding hebben de docenten geleerd op een speelse en interactieve manier les 

te geven in plaats van de beroemde ‘papegaai’ methode (opdreunen). 

Onderdeel van het onderwijs is tevens persoonlijke hygiëne. De kinderen wordt aangeleerd dat 

ze hun handjes moeten wassen voor een maaltijd en na het gebruik van het toilet. Na de 

middagmaaltijd worden ook de tandjes gepoetst. In 2020 werd het houden van een wekelijkse 

wasbeurt gecontinueerd, tenzij het te hard regent of te koud is. Waar mogelijk worden de 

ouders uitgenodigd bij deze dag aanwezig te zijn om hen meer bij te brengen over de hygiëne 

van hun kinderen. Eens per maand worden de kinderen tevens gecontroleerd op algemene 

gezondheid, luizen en huidproblemen. Bij de overblijvende daycare centra (Panchakanya in 

Amkot en Siddhababa in Kamalabhari) is geen health center en de leerkracht neemt hiervoor 

de verantwoordelijkheid op zich. Ook hierbij worden ouders uitgenodigd om hen meer bewust 

te maken van gezondheidsproblemen bij jonge kinderen en het belang van hygiëne om deze te 

voorkomen. Jaarlijks worden ook verschillende bijeenkomsten gehouden met de ouders en 

leerkrachten om zaken zoals belang van onderwijs, gezondheid en hygiëne te bespreken. 

Het day care center in Kamalabhari runt een tussenklas. Dat houdt in dat er een aantal 

kinderen zijn die nog niet rijp zijn voor de overheidsschool maar al wel bezig kunnen met 

onderwerpen die op de overheidsschool behandeld worden. Dit verbetert de aansluiting met 

de overheidsschool en vermindert de kans op uitval.  

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.stichtingveldwerk.nl/ons-werk-nepal/onderwijs-en-ontwikkeling/daycare-centers
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4.2.1.1 Panchakanya daycare centre 

Het Panchakanya Center had 9 kinderen, 6 

jongens en 3 meisjes, op het einde van het 

schooljaar in mei 2021. Aangezien het niet 

tot een overeenkomst kwam met een van 

de lokale scholen in Amkot (er zijn twee 

lokale scholen die hierover benaderd 

werden), werd er besloten in overleg met 

SSSN en het bestuur comités om het center 

te sluiten.  

4.2.1.2 Siddhababa daycare centre 

Het Siddhababa Center startte het schooljaar in 2021 met 17 kinderen waarvan 12 jongens en 

5 meisjes. Na overleg met de aanliggende Akala Devi School en het bestuur comités, werd het 

center overhandigd aan de school. Zij staan nu in voor de lopende kosten en bestuur van het 

center of ECD (early childhood development) klas. Als financiële bijdrage, betaalt SVN het loon 

van de leerkracht in de klas via partner EFF. 

4.2.2 Tiffin programma 

In april 2017 werd in de lokale school 

Janajagriti School in Aprichhap en Baldevi 

School in Gahatetar (beiden in Nalang), een 

programma gestart voor het voorzien van 

een middagmaal voor de kinderen. Vele 

ouders in Nepal hebben niet de financiële 

mogelijkheid om hun kinderen te voorzien 

van een gezonde snack tijdens de 

schooluren of kinderen gaan naar huis om te 

eten waarna ze niet meer terugkeren naar 

school. De meeste van kinderen in beide 

scholen komen uit een lage kaste en hebben een lage sociale en economische afkomst. 

Doel 

 De gezondheid van de studenten van klas 1 tot 5 verbeteren en dagelijks voorzien van 

een gezonde, voedzame lunch. 

 De aanwezigheidsgraad van studenten op school verhogen. 

 Minimaliseren van het aantal studenten dat na toelating de school verlaat. 

 Het leervermogen van studenten verbeteren. 

 Kinderen van lage kaste en kansarme gezinnen aanmoedigen om regelmatig naar 

school te komen. 

 

Door het verstrekken van een gezonde middag-snack, komen de kinderen regelmatiger naar 

school volgens de informatie van het schoolbestuur. Vaak gingen kinderen ook naar huis voor 

een snack tijdens de middagpauze en keerden zij niet weer. Nu blijven ze op school en blijven 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/tiffin-programme-janajagriti-school-dhading


 
 

 
Jaarverslag 2021 
www.stichtingveldwerk.nl 

17 

 

de lessen volgen tot het einde van de dag wat betekent dat ze een betere basis hebben voor 

verder onderwijs. 

4.2.2.1 Janajagriti Primary School 

Janajagriti School is gelegen in Aprichhap, Siddhalek 2. Er zijn 22 leerlingen van ECD klas tot 

klas 3; 7 jongens en 15 meisjes. Er is een hulp voor het koken en 4 leerkrachten. De lessen en 

de toelating van nieuwe leerlingen konden niet plaatsvinden als gepland door COVID19. 

De ingeschreven leerlingen komen regelmatig naar school als resultaat van het “tiffin” 

programma zoals we kunnen zien in de aanwezigheidslijsten van de school. Een afwisselende 

en voedzame lunch wordt dagelijks aangeboden aan de kinderen. 

4.2.2.2 Baldevi Primary School 

Baldevi School is gelegen in Gahatetar, Siddhalek 2. Er zijn 66 leerlingen van ECD klas tot klas 5 

– 31 jongens en 35 meisjes. Er is een hulp voor het koken en 6 leerkrachten. De lessen en de 

toelating van nieuwe leerlingen konden niet plaatsvinden als gepland door COVID19. 

In samenwerking met de school en lokale gemeenschap, werden boeken overhandigd aan de 

kinderen en de leerkrachten bezochten afwisselend de dorpen om kinderen ter plaatse te 

onderwijzen. Hierbij werd extra aandacht besteed aan hygiëne, zoals handen wassen en het 

gebruik van ontsmettende middelen. Hierdoor hadden de kinderen minder leerachterstand bij 

het openen van de scholen einde augustus. 

De ingeschreven leerlingen komen regelmatig naar school als resultaat van het “tiffin” 

programma zoals we kunnen zien in de aanwezigheidslijsten van de school. Een afwisselende 

en voedzame lunch wordt dagelijks aangeboden aan de kinderen.  

4.3 Impact 

4.3.1 Daycare 

 

S.N. Name of ECDC Center Male Female  Total 

1 Siddha Baba ECDC 12 5 17 

2 Panchakanya ECDC 6 3 9 

  Total 18 8 26 

 

De laatste jaren is er een duidelijke vermindering te zien in het aantal kinderen in de daycare 

centra. Dit komt doordat families minder kinderen krijgen en door migratie naar andere 

gebieden. Cijfers van de overheid geven aan dat meer dan 90% van de kinderen ingeschreven 

zijn voor ECD – Early Childhood Development – klassen maar vaak komen zij onregelmatig naar 

school. Het aanbieden van een middagsnack en betere kwaliteit, zoals wordt aangeboden in de 

daycare centra in Dhading, zijn een stimulans voor de ouders om kinderen regelmatiger naar 

school te sturen. 

  

http://www.stichtingveldwerk.nl/
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4.3.2 Tiffin programma 

 

S.N. Name of School Male Female  Total 

1 Janajagriti School 7 16 23 

2 Baldevi School 35 35 70 

  Total 42 51 93 

 

4.4 Financiën  
Uitgaven in 2021 (tot juni): 

Project Expenses 
SSSN admin cost  €          768 

Tiffin programme Baldevi School (Gahatetar)  €       1,597 

Tiffin programme Janajagriti School (Aprichhap)  €          470 

Panchakanya DC  €          375 

Kamalabhari DC  €          545 

TOTAL  €       3,755 

 

Vanaf midden juni, werden de kosten voor de leerkracht in de Akala Devi school en tiffin in 

Baldevi en Janajagriti School betaald vanuit EFF. 

4.5 Duurzaamheid 
Met de overdracht van het center in Kamalabhaari en de kosten die nu vanuit EFF worden 

ondersteund in Dhading, sluit Stichting Veldwerk het hoofdstuk en samenwerking met lokale 

partner Siddha Samaj Sewa Nepal (SSSN) af. SVN is sinds 2008 aan het werk in Dhading en 

ondersteunde in het verleden financieel volledig zes centra (gezondheid en day care). De 

afgelopen jaren werd er voortdurend overlegd met de lokale partner en besturen van de 

centra om de duurzaamheid van de projecten te garanderen. Verschillende centra zijn 

overgedragen aan de overheid (de publieke scholen worden ook als overheid beschouwd) en 

enkele centra sloten ook de deuren. De laatste jaren zagen we het aantal kinderen en 

patiënten dalen door migratie naar meer stedelijke gebieden, minder kinderen in de families 

en er waren minder zieken doordat de hygiënische omstandigheden waarin families leven 

verbeterden. Om deze redenen was de nood aan lokale steun ook minder groot. 

Wij danken SSSN van harte voor hun jarenlange inzet en de mooie samenwerking waarbij de 

bevolking van Nalang en Salang hun levensomstandigheden aanzienlijk konden verbeteren. 

Vooral de vrouwen en kinderen van deze gemeenschappen hebben baat gehad bij de 

projecten die SVN in samenwerking met SSSN heeft uitgevoerd. We danken ook de donors die 

al dit werk mogelijk maakten!  

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010582629382
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/afsluiten-projecten-dhading
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/afsluiten-projecten-dhading
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5 Jhiljhile community project 
Midden 2018 startte Stichting Veldwerk in 

samenwerking met Maha Mata (financiële 

ondersteuning) en Kamala Foundation 

(lokale partner) het project voor de Musahar 

gemeenschap in Jhiljhile, Jhapa. Het doel 

van dit project is om de levensstandaard van 

deze gemeenschap te verbeteren – door 

middel van inkomsten genererende projecten, voorlichting over het belang van onderwijs en 

gezondheid en alfabetiseringsklassen voor de vrouwen. 

In 2021 vonden de volgende programma’s plaats als onderdeel van het project: de  

alfabetiseringsklassen voor de vrouwen, het transport voor de kleine kinderen naar school, 

verdeling van bio waterfilters, naai-opleiding, gezondheidstraining en verdere meubilering van 

het klaslokaal. De alfabetiseringsklassen vinden 2 maal per week plaats en gemiddeld 18 

vrouwen volgen de lessen. 30 kinderen worden door een riksja naar de nabij gelegen school 

gebracht waardoor zij regelmatiger naar school komen en de lessen bijwonen. Door de COVID 

lockdown, moest het project gedurende enkele maanden worden stil gelegd. Tijdens deze 

periode werd er telefonisch contact gehouden met de vrouwen van Jhiljhile en werden zij 

aangespoord om regelmatig bijeenkomsten te houden om hun problemen te bespreken. De 

project coördinator Alisha Magar bezocht ook de gemeenschap om uitleg te geven over de 

maatregelen om COVID te voorkomen (handen wassen, sanitatie, etc.). Het was duidelijk dat 

het programma een positieve invloed heeft op de gemeenschap want zij waren zich bewust 

van deze maatregelen en stonden sterk genoeg in hun schoenen om de problemen tijdens de 

lockdown en bijkomende gevolgen – zoals bijvoorbeeld verminderd inkomen – te overkomen. 

Het projectgebied is gelegen in het zuidoosten van Nepal, op een afstand van meer dan 400 

kilometer van Kathmandu. Een reis door de heuvels naar het vlakke zuiden van het land die 

ongeveer 12 uur duurt. Om deze reden is het niet mogelijk om het project vaak te bezoeken 

maar via telefonisch contact en mail, worden er maandelijkse updates gegeven door Alisha 

Magar, project coördinator van de lokale partner. Via de lokale partner krijgen we updates 

over de vooruitgang en veranderingen in de gemeenschap. Ook tijdens het bezoek in 

november, zagen we zelf de effecten van het project: de levensstandaard van de gemeenschap 

is sterk verbeterd in vergelijking met het begin van het project, het gebied is schoon en de 

open ruimten worden gebruikt om groenten te verbouwen, alle vrouwen zien er schoon en 

gezond uit en de kinderen gaan regelmatig naar school.  

6 Toekomstplannen SVN 
SVN gaat zich in de komende jaren richten op het studiebeurzen-programma van EFF waar 

kinderen met een lage sociale en/of economische achtergrond toegang krijgen tot onderwijs. 

In het kader hiervan, zal er ook samenwerking zijn met andere organisaties die zich inzetten 

voor het welzijn van kinderen en scholen om de leeromgeving en de familiesituatie te 

verbeteren. 

 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.mahamata.nl/
http://kamalafoundation.org/
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/musahar-project-jhiljhile
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/musahar-project-jhiljhile
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/musahar-project-jhiljhile-update
https://www.stichtingveldwerk.nl/nieuws/jhiljile-bezoek-17-november
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Stichting Veldwerk kan rekenen op de steun van vele aanhangers die SVN een warm hart 

toedragen. Wij willen dan ook iedereen danken die het mede mogelijk maakt dat de projecten 

in Nepal in uitvoering kunnen worden gebracht. Dankzij uw steun is het mogelijk dat de 

bevolking in Nepal gesteund wordt en toegang krijgt tot (ondermeer) onderwijs en 

gezondheidszorg. Hiervoor onze hartelijke dank! 

 

Volg ons op onze website en facebook-pagina om op de hoogte te blijven over onze projecten. 

U kunt ons ook contacteren door mail via de adressen vermeld op onze contactpagina op de 

website. 

 

 

 

 

“Namaste” en hartelijk dank voor uw steun!!! 

http://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.stichtingveldwerk.nl/
https://www.facebook.com/Stichting.Veldwerk/
https://www.stichtingveldwerk.nl/contact

