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VOORWOORD 
Stichting Nepal Geeft!, kortweg SNG, is een kleine hulpverleningsorganisatie, die zich richt op het 
voorbereiden, ontwikkelen en realiseren van kleinschalige humanitaire projecten, die rechtstreeks en 
aanwijsbaar ten goede komen van kleine berggemeenschappen in het Humladistrict in noordwest 
Nepal. Een en ander in nauwe samenwerking met de mensen zelf en direct betrokken lokale non-
gouvernementele organisaties. 
 
Stichting Nepal Geeft! is een politiek volstrekt neutrale organisatie, die geen stelling neemt of een 
standpunt uitdraagt dat politiek is gemotiveerd. Wij houden ons daar als kleine ‘speler’ verre van, 
maar kijken wel naar de mogelijke gevolgen van huidige en toekomstige omstandigheden/ 
ontwikkelingen die de bestaansvoorwaarden van de Nepalese bevolking bepalen. Wij bekommeren 
ons vooral om het lot van ‘gewone mensen’ die dagelijks geconfronteerd worden met armoede en 
achterstand en zetten ons maximaal in om hen de hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig 
hebben. In het geval van SNG houdt een en ander in, dat wij dat naar vermogen en in de eerste 
plaats doen in ons werkgebied in Simikot e.o . Het is goed om daarbij scherp voor ogen te houden, 
dat niemand invloed heeft gehad op de plaats en omstandigheden van zijn/haar geboorte en dat 
armoede daarom niet iets is om je voor te moeten schamen. We draaien het graag en veel liever om: 
je bent pas arm, wanneer je niet bereid bent om welvaart te delen! 
 
In onze eerdere jaarverslagen lieten wij u als lezer en belangstellende voor ons werk in Nepal al 
weten ons nog altijd  te laten leiden en inspireren door de tijdloze waarheid van de wijze woorden 
van Mahatma Ghandi: 
 

GELUK HANGT AF VAN WAT MEN KAN GEVEN, 
NIET VAN WAT MEN KAN ONTVANGEN 

 
De kracht van dit inzicht geldt niet alleen op microniveau in het contact tussen mensen/individuen, 
maar ook voor ons werk in en samenwerking met kleine dorpsgemeenschappen in noordwest Nepal. 
Wij willen daar met een warm hart actief bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden 
van mensen, omdat ook zij recht hebben op een leef- en menswaardig bestaan!! Gelukkig staan we 
in deze opvatting niet alleen en dat geeft ons het vertrouwen dat wij ook in 2018 mogen rekenen op 
uw steun! 
 
 
 Walter Swinnen,      Herman de Jong,         Johan Peters,             Nicole Geers, 
 voorzitter       secretaris          penningmeester             bestuurslid 

                        
     
   
       
 
 



 
 
 

KORTE INHOUDSOPGAVE 
De inhoud van dit Jaarverslag ziet er verder als volgt uit: 
1 SAMENVATTING 
2 SINDS DE START …. 
3 ONZE LOPENDE PROJECTEN  
4 TERUG- EN VOORUITBLIK 
5 WIE ZIJN WIJ? 
 

1 SAMENVATTING 
Het jaar 2017 kende twee gezichten: 
o het project in het DHADING-district, dat in februari 2017 ten einde liep  

en 
o het project in het HUMLA-district, dat zich juist zeer voorspoedig ontwikkelde. 
 

In DHADING luidde de aanhoudend moeizame communicatie met onze contactpersoon en een 
ondoorzichtige financiële administratie aldaar het einde in van onze samenwerking met en 
ondersteuning van de Nalang Model Academy, kortweg NMA, in Nalang. Ondanks vele pogingen 
onzerzijds in de voorgaande jaren om hierin structureel verbetering te brengen is de door ons 
gewenste transparantie in de communicatie over en weer tot onze spijt nooit gerealiseerd. Datzelfde 
geldt ook voor de herhaaldelijk maar tevergeefs gevraagde inzage in en uitleg van de ondoorzichtige 
financiële administratie van de NMA. Deze optelsom van ongenoegen gaf uiteindelijk de doorslag en 
zo viel in de bestuursvergadering van 8 februari 2017 het unanieme besluit om de samenwerking met 
de NMA met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
 

In HUMLA is het beeld totaal anders en dat geldt dan niet alleen voor het niveau van de 
communicatie van/met onze contactpersoon aldaar, maar ook voor diens inzet voor HEAD/Head 
Vision Home (start in februari 2011, gemoderniseerd in april 2016) en Head Enable Home (start in 
september 2016) in de districtshoofdstad Simikot.  
Het jaar 2017 stond niet alleen in het teken van de financiële ondersteuning van beide Homes, maar 
ook en vooral van 2 nieuwe projecten, te weten 
o de installatie van een duurzaam zonne-energiesysteem ten behoeve van een ononderbroken 

stroomvoorziening van het HEAD-kantoor en beide Homes inclusief leslokalen en keukenruimte 
alsmede alle elektrische apparatuur, zoals laptops, mobiele telefoons, brailleprinter, CCTV, et 
cetera (zie paragraaf 3.1) en 

o de financiële ondersteuning en medeorganisatie van een ‘medisch kamp’ in augustus/september 
in de wijde omgeving van Simikot, dat daaraan voorafgaande werd bezocht door Walter&Nicole 
resp. voorzitter en bestuurslid van SNG. Hun trekking onder het mom ‘Duw Walter&Nicole het 
klooster in’ was in financiële zin uitermate succesvol en bedoeld om dit project mogelijk te 
maken (zie ook paragraaf 3.2). 

De samenwerking met HEAD is intensief en wordt gekenmerkt door een transparante communicatie 
over en weer en, en  daar valt of staat elke samenwerking mee, een basis van groot wederzijds 
vertrouwen.   
 
Tijdens het bezoek van Walter&Nicole aan Simikot (april/mei 2017) ontmoetten zij Ada Gansach van 
de Israëlische ngo Inspirations in Practice. Deze ngo is actief in Raya, een kleine boerengemeenschap 
op 2 dagen lopen van Simikot, en bezig met de ontwikkeling en voorbereiding van een langlopend 
bijenproject waarvoor zij ook onze ondersteuning heeft gevraagd (zie paragraaf 3.3).  
 



 
 
 

2 SINDS DE START …… 
Sinds de start van onze Stichting Nepal Geeft! hebben wij ons vooral gericht op de verdere 
ontwikkeling en voortgang van onze projecten in resp. 
o Nalang - samenwerking beëindigd in februari 2017; 
o Salang - idem en 
o Simikot. 
 
Naast de voortgang van onze lopende projecten in Simikot (zie paragraaf 3), hebben wij ons in 2017 
verder intensief beziggehouden met zaken als 
o het  instand en actueel houden van het informatieve gehalte van onze website;  
o doorlopende sponsor- en fondswerving, waaronder op Porta Mosana/Maastricht; 
o samenwerking met 2 belangrijke (nieuwe) sponsors in verband met de realisatie van het 

duurzame zonne-energiesysteem in Simikot, te weten Stichting Wilde Ganzen (Hilversum) en de 
Unica Foundation (Hoevelaken); 

o onderzoek van de mogelijkheid/wenselijkheid om de zorg voor/rondom de kinderen van 
HVH&HEH beter te organiseren in de vorm een zgn. zorginfrastructuur en daar Wilde Ganzen 
voor te interesseren; 

o e-mailcontact met de Israëlische ngo Inspirations in Practice, dat in Raya (op 2 dagen lopen 
afstand van Simikot) o.a. een bijenproject draait; 

o het deelnemen aan bijeenkomsten over specifieke thema’s op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en 

o het bezoeken van ons werkgebied: Walter&Nicole zijn in april/mei 2017 plm. 4 weken in Nepal 
geweest en hebben Humla/Simikot bezocht.  

 

3 ONZE LOPENDE PROJECTEN 
Stichting SNG zet zich in voor de leniging van primaire (water, voedselvoorziening) en secundaire 
(onderwijs en scholing) levensbehoeften van mensen, veelal boeren/bergbewoners, (wees)kinderen, 
jongvolwassenen, vrouwen en ouderen in het Humladistrict in noordwest-Nepal.  
Om dat voor elkaar te krijgen investeren wij veel tijd en energie in:   
1 het aantrekken van financiële middelen bij sponsors en donateurs; 
2 deelname in 2017 aan diverse inzamelingsacties:  

o een ansichtkaartenactie op Porta Mosana met een opbrengst van plm. €345,20 en 
o daarnaast vele particuliere donaties tot een bedrag van plm. €11.338,74; 

3 het zoeken van samenwerking met gelijkgestemde partners met het oog op  de realisatie 
van genoemde projecten en 

4 een verdere uitbouw van het relatienetwerk (met, zoals gezegd, o.a. Wilde Ganzen, Unica 
Foundation en Inspirations in Practice). 

Hieronder leest u hoe het onze lopende projecten in 2017 is vergaan. 
 

3.1 HEAD VISION en HEAD ENABLE HOME IN SIMIKOT 
Wat in ons spraakgebruik aanvankelijk ‘het blindenproject’ heette, is inmiddels omgedoopt tot Head 
Vision& Head Enable Home. Dit mooie project behelst de realisatie van een attractieve en 
stimulerende leer- en woonomgeving - in onze communicatie met  Chhitup (zie hierna) hebben we 
het over een ‘educational environment’ - voor in totaal 25 blinde en/of zeer slechtziende kinderen en 
20 anderszins gehandicapte kinderen in de districtshoofdstad Simikot (Herman is hier in 2012, 2013  
en 2016 op bezoek geweest en is eerste contactpersoon voor dit project). Simikot is alleen per 
vliegtuig bereikbaar, want gesitueerd in het zeer ver afgelegen en relatief ontoegankelijke 
Humladistrict in het uiterste noordwesten van Nepal (600 km noordwestelijk van Kathmandu).  



 
 
 
Wij werken bij dit project intensief samen met onze Nepalese partner en ngo Himalayan Education 
and Development Nepal, kortweg HEAD-Nepal, onder de bezielende leiding van haar oprichter en 
voorzitter Chhitup Dorji Lama. Zelf zeer slechtziend is hij de drijvende kracht achter dit project. In 
2016 zijn 2 belangrijke gebeurtenissen vermeldenswaard, te weten 
o de oplevering van het uitgebreide en gemoderniseerde Head Vision Home voor de scholing/ 

training en huisvesting van, zoals gezegd, 25 kinderen van wie sommige tot wel 2/3 dagen lopen 
van Simikot wonen! Op maandag 25 april 2016 werd het project feestelijk opgeleverd in 
aanwezigheid van lokale en regionale autoriteiten, alsmede vele belangstellenden en natuurlijk 
Herman de Jong (secretaris SNG) en Peter Millenaar, partner voor dit project. Op voorstel van 
SNG zijn nadien nog diverse verbeterpunten uitgevoerd, zodat dit project daadwerkelijk als 
(voorlopig) afgerond kan worden beschouwd 
 

 
Head Vision Home is een scholings-/trainingscentrum (in braille, Engels, ict, daily skills en zelfvertrouwen),  
maar biedt ook onderdak aan plm. 25 blinde/zeer slechtziende kinderen incl. ‘house father and -mother’ 

en 
o sinds september 2016 is er een tweede home, te weten Head Enable Home, waar 20 

 

 
                             De eerste kinderen van HEAD ENABLE HOME  

 
gehandicapte kinderen worden opgevangen en begeleid.  SNG heeft tot 1 juli 2017 diverse 
noodzakelijke kostenposten gesponsord, zoals de huur van HEH, de home ‘mother’, de 
conciërge/toezichthouder/home ‘father’ en kantoorbenodigdheden en hygiënische materialen.  

 

ONTWIKKELINGEN IN 2017 
In 2017 zijn grote stappen gezet in de doorgaande samenwerking met HEAD op basis van 3 nieuwe 
initiatieven: 
o de voorbereiding en realisatie van een duurzaam zonne-energiesysteem in nauwe samenwerking 
 
 
 



 
 
 

met 2 belangrijke Nederlandse sponsors, te weten Stichting Wilde Ganzen (Hilversum) en de 
Unica Foundation (Hoevelaken).  

 

 
20 geïnstalleerde zonnepanelen met op de achtergrond Head Enable Home in Simikot 

 

Stroomonderbrekingen zijn in heel Nepal aan de orde van de dag, zo ook in Simikot. Wij zijn 
daarom heel blij, dat wij na een intensieve voorbereiding en regelmatige overlegcontacten met 
zowel Stichting Wilde Ganzen als de Unica Foundation medio december 2017 dit mooie en voor 
alle betrokkenen belangrijke project hebben kunnen realiseren. De inbreng van de Unica 
Foundation, zowel technisch als financieel (1/3 deel van de investeringskosten), en de Wilde 
Ganzen (eveneens 1/3 deel) was van doorslaggevend belang voor de snelheid waarmee dit 
project is gerealiseerd. De zonne-energie-installatie heeft een capaciteit van plm. 4/4.500 watt 
en maakt dat de HEAD-organisatie (kantoor en beide homes) geen last meer heeft van de 
hiervoor gememoreerde dagelijkse stroomonderbrekingen door de ononderbroken 
beschikbaarheid van elektra. Totale investering (incl. 1/3 deel SNG) bedroeg €16.000; 

o de financiële ondersteuning en medeorganisatie van een groot medisch kamp (van medio 
augustus tot medio september 2017) in samenwerking met HEAD en de Australische ngo Adara 
Development (zie hierna paragraaf 3.2) en   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

o de mogelijke inzet van een kinderergotherapeute in Head Vision Home en Head Enable Home ter 
ondersteuning van de in totaal 45 gehandicapte kinderen. De verwachting is nu, dat dat in 
september 2018 voor de eerste keer gaat gebeuren en dat zou, we schreven het al in ons vorige 
Jaarverslag,  een enorme verdieping geven aan de samenwerking met HEAD. Ter voorbereiding 
van haar werk heeft zij in 2017 verschillende keren zowel e-mail-  als skypecontact gehad met 
Chhitup en de kinderen.  

 

3.2 MEDISCH KAMP   
Eind april/begin mei 2017 liepen Nicole en Walter een sponsortrekking van 6 dagen in de Nyimba 
valley naar Raling Gompa, een boeddhistisch kloostertje op bijna 4.000 meter,  te midden van de 
hoge toppen van de Himalaya. De tocht  onder het mom ‘Duw Walter en Nicole het klooster in’ bleek 
verrassend zwaar  te zijn, maar leverde wel een heel mooi sponsorbedrag op van €5.556. Van dat 
bedrag werd €4.000 besteed aan de medefinanciering van een medisch kamp, het resterende bedrag 
 



 
 
 
ging rechtstreeks naar materiële ondersteuning van Head Nepal. 
Het medische kamp is tot stand gekomen door een samenwerking van Head Nepal met Stichting 
Adara Development, een Australische ngo die vaker dit soort medische kampen organiseert. Het 
 
 
 
 
 
 

    
vond plaats in het noordoosten van Humla, een arm, dunbevolkt gebied tegen de Tibetaanse grens 
aan. De dorpsbewoners ontvingen geheel gratis een medische check-up, kleine operaties, medicijnen 
en zij werden onderricht in hygiëne, kregen voorlichting over preventie van ziektes en hoe om te 
gaan met bepaalde ziektes. Voor mensen met een beperking was er speciale aandacht, vandaar dat 
ook een medewerker van HEAD Nepal is meegegaan. 
Het medisch kamp liep van 20 augustus t/m 18 september 2017. In 4 weken tijd werden 7 dorpen 
bezocht in noord en centraal Humla, waaronder de verafgelegen en moeilijk bereikbare Limivallei. In 
totaal werden 2.660 mensen bereikt met een grote diversiteit aan fysieke gebreken en 
tekortkomingen, waarvan 1.401 vrouwen en 1.259 mannen. Er werden veel medicijnen verstrekt, 
alsmede gezondheids- en voedingsadviezen. 
 

3.3 INSPIRATIONS IN PRACTICE 
De contacten met de Israelische ngo Inspirations in Practice komen voort uit een eerste ontmoeting 
van Walter&Nicole met Ada Gansach toen zij in april/mei 2017 in Simikot waren. Van samenwerking 
is zeker nog geen sprake, maar bij een positief verloop van de eerste fase van het bijenproject dat zij 
in Raya is gestart, zijn wij in beginsel bereid om Ada/IIP financieel te ondersteunen (najaar 2018 of 
voorjaar 2019). 
Halverwege 2017 werden wij geconfronteerd met het lot van ‘the lost boy of Humla’ voor wie Ada 
onderdak zocht. Alhoewel Chhitup desgevraagd bereid was tot opvang en huisvesting van Goliband, 
bleef de jongen spoorloos. Hij zal vrezen wij niet de enige zijn in het uitgestrekte en zeer dun 
bevolkte Humla zonder onderdak of vaste verblijfplaats. 
 

4 TERUG- EN VOORUITBLIK 
Het derde volledige werkjaar van Stichting Nepal Geeft! stemt ons, puur kijkend naar voortgang en 
resultaat, positief.  
 

4.1 TERUGBLIK 
Wat betreft 2017 blikken wij terug op: 
o de verkoop en opbrengst van mooie kaartensets door leerlingen van Porta Mosana (maart/april); 
o de productie en succesvolle verkoop van aandelen voor het blindenproject; 
o bijdrage aan resultaat van een groot mobiel medisch kamp (augustus/september) in noord en 

centraal Humla; 
o succesvolle samenwerking met 2 grote sponsors, te weten Wilde Ganzen en Unica Foundation en 
o oplevering van een duurzaam solar panel system in december ten behoeve van HVH&HEH. 



 
  
 

4.2 VOORUITBLIK 
Wat betreft 2018 verwachten wij de volgende ontwikkelingen: 
o vaststelling van langlopend plan om leerlingen van vwo-scholen in Maastricht in contact te 

brengen met en een bezoek te laten brengen aan de HEAD-kinderen in Simikot;  
o bezoek van Herman samen met Loes, SNG-vrijwilliger en kinderergotherapeute, in september 

aan HEAD/Simikot; 
o eerste kennismaking van Loes met en eerste grote intake (observatie en diagnose) van de 

kinderen van HVH&HEH; 
o mogelijke inzet van Bram, SNG-vrijwilliger en arts in opleiding, eveneens in september ten 

behoeve van HEAD; 
o overleg Herman met HEAD/Chhitup over mogelijke kleinschalige vervolgprojecten en 
o idem, maar dan gericht op mogelijkheid/wenselijkheid van toekomstige HEAD-nieuwbouw. 
 

5 WIE ZIJN WIJ? 
Stichting Nepal Geeft! is op 8 april 2014 opgericht in Maastricht en presenteert hierbij haar derde 
jaarverslag van activiteiten en resultaten. De initiatiefnemers die aan de wieg stonden van SNG! en 
tevens zitting hebben in het bestuur zijn in alfabetische volgorde: 
o Nicole Geers, bestuurslid; 
o Herman de Jong, secretaris; 
o Johan Peters, penningmeester en  
o Walter Swinnen, voorzitter. 
 
P.S. 
Tot onze grote spijt heeft Nicole Geers zich begin 2018 uit het bestuur teruggetrokken. Hieraan lag 
een verschil van inzicht in de wijze waarop de interne communicatie en samenwerking verliep ten 
grondslag. 
 
 
 
Maastricht/Eindhoven, april 2018 


