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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 onze samenwerking met kleine dorpsgemeenschappen in het 
Humladistrict in het uiterste noordwesten van 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 2020 mogen rekenen op uw steun! 
 
 
                    Herman de Jong,                  Johan Peters,              
          secretaris                penningmeester              

            
   
 
 
       
 



 
 
 

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 
In 2019 hebben wij ons nog uitsluitend beziggehouden met en gericht op de verdere intensivering 
van onze samenwerking met onze Nepalese partner HEAD (Himalayan Education and Development 
Nepal) in Simikot. Chhitup Dorji Lama (zie foto) is de oprichter van HEAD (2011) en sindsdien de  
onbetwiste en alom gerespecteerde voorzitter en kartrekker.  
 

 
 
Simikot is de hoofdstad van het in het uiterste noordwesten gelegen Humladistrict, zo’n 600 
kilometer ten westen van de hoofdstad Kathmandu. Het is een moeilijk toegankelijke, straatarme en 
zeer dun bevolkte regio waar vanuit ons perspectief gezien ‘de tijd geen haast heeft’. De meest 
elementaire voorzieningen zijn niet of slechts mondjesmaat aanwezig en dat heeft tot gevolg, dat 
voor veel mensen overleven de dagelijkse realiteit is. 
 
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. Dat betekent onzerzijds concreet een doorlopende aandacht voor en waar mogelijk 
verbetering van het functioneren van beide HEAD-opvanghuizen, te weten Head Vision Home (start 
in februari 2011, gemoderniseerd in april 2016) en Head Enable Home (start in september 2016). En 
dat heeft in 2017, mede dankzij financiële steun van de Wilde Ganzen (Hilversum) en de Unica 
Foundation (Hoevelaken), geleid tot de realisatie van een duurzaam zonne-energiesysteem, dat 
beide opvanghuizen ononderbroken van stroom voorziet.  
 
Het jaar 2019 stond niet alleen in het teken van de doorgaande financiële ondersteuning van beide 
Homes, maar ook en vooral van een 4-tal nieuwe projecten/projectmogelijkheden: 
o de start van de mobiele school voor ‘228 disabled children in the Himalayas’ in 2 lagergelegen 

regio’s van Lower Humla waar elk perspectief op een ‘beter leven’ lijkt te ontbreken (zie 
paragraaf 3.1); 

o de aanvraag en voorbereiding van een (paramedische) gezondheidspost voor de (gehandicapte) 
kinderen van Humla/Simikot. De basis daarvoor werd in 2018 gelegd door 2 enthousiaste en 
gerespecteerde SNG-vrijwilligers, die wij al eerder aan u hebben voorgesteld (zie paragraaf 3.2); 

 



 
 
 
o de voorbereiding van een sponsoractie om de operatie en behandeling van 5 kinderen in een 

ziekenhuis in Kathmandu mogelijk te maken (zie paragraaf 3.3) en 
o de bouw van een nieuwe vestiging voor beide homes met alle bijbehorende ruimtes en  

voorzieningen (onder 1 dak), alsmede kantoorruimte voor alle HEAD-medewerkers op een 
nieuwe locatie in Simikot (zie paragraaf 3.4).  

 

2 SINDS DE START …… 
Sinds de start van onze Stichting Nepal Geeft! hebben wij ons aanvankelijk vooral gericht op de 
verdere ontwikkeling en voortgang van onze projecten in resp. 
o Nalang (2014) - samenwerking beëindigd in februari 2017; 
o Salang (2014) - idem en 
o Simikot (2011) - doorlopend. 
Na in 2017 noodgedwongen afscheid te hebben genomen van onze lopende kleinschalige projecten 
in Nalang/Salang, zijn wij nog uitsluitend actief in het noordwestelijk gelegen Humladistrict en dan 
met name in Simikot alwaar onze partner HEAD is gevestigd. 
 
Naast de voortgang van onze lopende projecten in Simikot (zie hoofdstuk 3), hebben wij ons in 2019 
verder intensief beziggehouden met zaken als 
o het  in stand en actueel houden van het informatieve gehalte van onze website;  
o doorlopende sponsor- en fondswerving, waaronder op Porta Mosana/Maastricht en de Sociale 

Jaarmarkt/Best; 
o doorgaande samenwerking met Stichting Wilde Ganzen (Hilversum);  

 
o het interesseren van (nieuwe) vrijwilligers om namens SNG in Simikot bij te dragen aan de 

ontwikkeling en ondersteuning van HEAD en de kinderen; 
o de ondersteuning van HEAD op het vlak van plannen van (toekomstige) inkomsten en uitgaven 

om daarmee te kunnen anticiperen op eventuele financiële tegenvallers; 
o onderzoek van de mogelijkheid/wenselijkheid om de zorg voor/rondom de kinderen van 

HVH&HEH beter te organiseren in de vorm van een basisgezondheidsproject en daar Wilde 
Ganzen voor te interesseren; 

o het deelnemen aan bijeenkomsten/seminars over specifieke thema’s op het gebied van 
ontwikkelingswerk en 

o de voorbereiding en planning van een eerstvolgend bezoek aan ons werkgebied: Herman de 
Jong, secretaris van SNG, gaat komend najaar voor de 5de keer richting Simikot. 
 

 
 

3 ONZE LOPENDE PROJECTEN 
Stichting SNG zet zich vooral in voor de leniging van met name secundaire levensbehoeften, zoals 
onderwijs/scholing en gezondheidszorg, van veelal blinde/slechtziende en/of gehandicapte 
(wees)kinderen in het Humladistrict in noordwest-Nepal.  



 
 
 
Om dat voor elkaar te krijgen investeerden wij in 2019 veel tijd en energie in:   
1 het aantrekken van financiële middelen bij sponsors en donateurs; 
2 deelname in 2019 aan diverse inzamelingsacties, waaronder 

o een trekking op initiatief van onze toenmalige voorzitter Walter Swinnen in de omgeving van 
Simikot met een opbrengst van maar liefst plm. €14.500; 

o een sponsorloop van/door Eduard Disch ter gelegenheid van de Nijmeegse 4-daagse met de 
mooie opbrengst van €2.500 en 

o daarnaast vele particuliere donaties, waaronder een van €2.500 (!), tot een totaalbedrag van 
plm. €4.200; 

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 hiervoor gezegd, o.a. Wilde Ganzen en 
Unica Foundation. 

Hieronder leest u hoe het onze lopende projecten in 2019 is vergaan. 
 

3.1 MOBIELE SCHOOL VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN 
 
VOORAF 
Het Humladistrict is niet alleen uitgestrekt en dun bevolkt, maar ook nog ‘ns straatarm en moeilijk 
toegankelijk. Het is een regio waar hulp en ontwikkeling heel hard nodig zijn, maar slechts 
mondjesmaat beschikbaar komen/zijn. Dankzij de inspanningen van HEAD zijn in een 2-tal zgn. 
municipalities in Lower Humla (te weten Adanchuli en Tanjakot), waar elk perspectief op ‘een beter 
leven’ nagenoeg ontbreekt, in totaal 228 kinderen gesignaleerd en geregistreerd met uiteenlopende 
beperkingen, zoals lichamelijke handicaps, blind-/slechtziendheid, doofheid/gehoorproblemen, 
spraakproblemen, verstandelijke beperkingen en meervoudige handicaps.  
 

We can’t wait to go out there and change their future with Mobile School

HEAD Mobile School, Breaking the Barriers to Inclusive Education for Children with Disabilities in Nepal

228 
Children

H u m l a

 
 
HEAD Nepal zet zich al jarenlang in voor de blinde/slechtziende en/of fysiek/mentaal gehandicapte 
kinderen van Humla, because disabled people are not regarded as contributors to society and therefore 
many children with disabilities don't receive any education at all. Onze partner spant zich 
onvermoeibaar  in to expand the participation and contribution of children with disabilities, specially 
 
 
 



 
 
 
from the mountainous region of Nepal, in all aspects of the Nepali society. Het motto van HEAD laat 
aan duidelijkheid niets te wensen over en luidt 
 

‘DISABILITY IS NOT IMPOSSIBILITY’ 

 
START EN VOORTGANG 
Op 1 juni 2019 is het Mobiele Schoolproject (looptijd van 0106/2019 - 3105/2020) in 2 ver afgelegen 
en moeilijk bereikbare zgn. ‘municipalities’ in het Humladistrict in noordwest Nepal, te weten 
Adanchuli en Tanjakot, van start gegaan. Samen met onze partnerorganisatie HEAD Nepal (en met 
financiële steun van Wilde Ganzen: klein project, groot verschil) worden 228 gehandicapte kinderen 
‘bij de hand genomen’ en begeleid naar en voorbereid op instroom in het reguliere onderwijs. De 
kinderen groeien stuk-voor-stuk op in grote armoede in een omgeving waar ‘de tijd geen haast heeft’ 
en de ouders, door een combi van oorzaken en omstandigheden, niet goed in staat zijn hun kinderen 
een toekomst te geven. Het project heeft een looptijd van 1 jaar, waarna ouders, leerkrachten en 
plaatselijke overheidsfunctionarissen de verdere begeleiding op zich nemen. HEAD, ofwel Himalayan 
Education and Development Nepal, voert zelf de regie, neemt de uitvoering van het project ter hand 
en blijft ook na afloop van het project als het ware stand-by in de wetenschap, dat ouders en wellicht 
ook een of meer kinderen extra aandacht en/of ondersteuning nodig hebben. In het uiterste geval 
kan HEAD 1 of 2 kinderen rechtstreeks onder haar hoede nemen en huisvesten in een van haar 
opvanghuizen in Simikot, de ‘hoofdstad’ van het Humladistrict. Onvermoeibare kartrekker van het 
project en oprichter van HEAD is onze contactpersoon Chhitup Dorji Lama (zelf zeer slechtziend) met 
wie wij al zo’n 9 jaar intensief samenwerken.   
 
TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 
De voortgang en de behaalde resultaten tot nu toe laten zich niet eenvoudig in woorden vangen. Het 
vraagt, zo blijkt uit de reportage, veel tijd en inzet om als het ware ‘alle neuzen dezelfde kant’ op te 
krijgen in een veraf gelegen en moeilijk toegankelijke regio die wordt gekenmerkt door alom 
aanwezige armoede, onderontwikkeling, achterstelling en analfabetisme. Kortom, een hele klus en 
dan zijn daar ook nog de heftige weersomstandigheden (hevige regenval, grondverschuivingen en 
overstromingen), die de voortgang van het project beïnvloedden.   
In een tussentijdse rapportage (januari 2020) is inmiddels duidelijk geworden, dat het project 
desalniettemin goede voortgang maakt. Een eerste resultaat van de samenwerkende partijen is het 
breed gedeelde voornemen=besluit om een eigen opvanghuis voor de kinderen te beginnen, dat 
vergelijkbaar is met die van HEAD in Simikot. In eerste instantie gaat het om een home met een 
opvangcapaciteit van 30 kinderen. Dit zou heel goed een kleinschalig vervolgproject kunnen worden, 
waar wij als Stichting Nepal Geeft ons (financieel) sterk voor gaan maken! Daarmee zou de 
continuïteit van het project min of meer gewaarborgd zijn na afloop van de projecttermijn eind mei 
2020! 

 
3.2 PARAMEDISCHE GEZONDHEIDSPOST IN SIMIKOT 
 
VOORAF 
In september 2018 is onze secretaris Herman samen met Loes (kinderergotherapeute) en Bram 
(basisarts) in Simikot geweest ter ondersteuning van de in totaal 45 gehandicapte kinderen van Head 
Vision en Head Enable Home. Bram en Loes hebben toen met ondersteuning van Kalpana Basnet, 
coördinator van een groot opvanghuis voor gehandicapte kinderen in Kathmandu, een eerste 
individuele opname gedaan van de medische conditie van alle HEAD-kinderen. Dat was niet alleen 
goed voor de kinderen, maar ook voor Bram en Loes, want taal en cultuur waren hen logischerwijs 
totaal onbekend. Na het vertrek van Kalpana heeft Nirmal (op linker foto), rechterhand van Chhitup,  



 
 
 
de rol van tolk en eerste aanspreekpunt voor de kinderen op zich genomen. En zo hebben Bram en 
Loes in totaal 3 weken lang (t/m eind september) de grondslag gelegd voor een vervolgproject om de 
gezondheid/gezondheidsontwikkeling  van de kinderen nauwgezet te kunnen faciliteren en monitoren.   
 

                
 

 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bram en Loes aan de wandel met 2 van hun kinderen 

 
Aan het eind van hun verblijf in Simikot (eind september 2018) schreven zij als antwoord op de  
vraag ‘Hoe nu verder?’ het Health Care Report met liefst 17 aanbevelingen! Dit rapport vormde de  
basis voor de ontwikkeling en vaststelling van de beoogde follow-up in 2020/21.   
 
HET GEZONDHEIDSPROJECT 
Op basis van de bevindingen van Bram&Loes, neergelegd in het hiervoor reeds aangehaalde Health 
Care Report, hebben wij als SNG een sponsoraanvraag ingediend bij Wilde Ganzen in Hilversum. Dat 
heeft na intensief contact over en weer geleid tot de goedkeuring en financiele ondersteuning van de  
Wilde Ganzen. In het voetspoor van WG bleek ook Stichting Elisabeth Strouven  bereid voor 1/3de 
deel in het project te willen participeren.  
Het project, dat op 1 maart 2020 van start gaat, beoogt de realisatie van een (para)medische 
gezondheidspost die geleid wordt door een geschoolde gezondheidswerker/fysio-/ergotherapeut. 
Hij/zij richt zich in eerste instantie op onderzoek naar en de (pro-)actieve behandeling/bevordering/ 
bewaking van het (fysieke) functioneren van de gehandicapte HEAD-kinderen. Hij/zij legt een 
medisch dossier aan van alle kinderen en houdt het up-to-date. Zijn/haar inzet komt derhalve in het 
kort neer op: 
o actualiseren van de eerdere 0-meting; 
o het op individuele basis bijhouden van de ontwikkeling van de kinderen; 



 
 
 
o bevorderen van de algehele hygiëne van de kinderen en medewerkers; 
o het voorkomen van ziektes; 
o idem het voorkomen van verdere achteruitgang en daarmee nieuwe beperkingen en 

tenslotte  
o het zoveel en zo goed mogelijk bevorderen van de mobiliteit en de zelfredzaamheid van de 

kinderen. 
Na het 1ste jaar wordt, afhankelijk van de stand van zaken op dat moment, de gezondheidspost ook 
opengesteld voor andere (gehandicapte) kinderen van Simikot. Het gaat om een project met een 
looptijd van 2 jaar, waarin de gezondheidspost op termijn dus ook open staat voor andere kinderen, 
maar in elk geval voor de dove kinderen van opvanghuis Sahara Samuha en kinderen uit de 
dalithgemeenschap van Upper-Simikot die in elk opzicht in een kwetsbare positie verkeren. 
 

3.3 SPONSORACTIE VOORJAAR 2020 
 
VOORAF 
Het gezondheidsproject, zoals hiervoor beschreven, voorziet in de permanente aanwezigheid van 
(para)medische begeleiding van kinderen met het oog op het zoveel mogelijk minimaliseren van  
de gevolgen van hun handicap in het dagelijks leven. Gelukkig is dat voor de meeste kinderen 
haalbaar en genoeg, maar in september 2019 bereikte ons via HEAD/Chhitup het verzoek om hierop 
voor 5 kinderen een uitzondering te maken. Het gaat om kinderen bij wie een operatie noodzakelijk 
is om verdere terugval te stoppen en/of blijvende stilstand te voorkomen.  
In nauwe samenspraak met Chhitup hebben wij in de laatste maanden van het jaar een 
sponsoractieplan ontwikkeld en vastgesteld. Het plan heeft een looptijd van plm. 8 a 10 weken en zal 
in het voorjaar van 2020 van start gaan (de definitieve startdatum is op het moment van dit schrijven 
nog niet vastgesteld). In het plan worden de kinderen ieder beschreven aan de hand van hun 
levensverhaal en stellen zij zich, eveneens individueel, voor in een kort filmpje. 
Alle 5 de kinderen wacht een operatie in Kathmandu, incl. nabehandeling en verzorging. In de 
schatting van het benodigde budget (plm. €8.000) zijn ook de kosten van transport en verblijf 
meegenomen. 
 
START EN VOORTGANG 
Het actieplan gaat in het voorjaar van 2020 van start. Over voortgang en resultaat doen wij verslag 
op onze website www.nepalgeeft.org. 
 

3.4 NIEUWBOUW HEAD-KANTOOR EN OPVANGCENTRUM 
 
VOORAF 
Medio 2017 heeft het bestuur van HEAD besloten tot nieuwbouw om beide opvanghuizen Head 
Vision en Head Enable Home onder 1 dak te brengen. Een ingrijpend en verstrekkend besluit, 
waarvan het moment van realisatie op dit moment nog onduidelijk is. Maar dat het ‘menens’ is, 
bleek al in oktober 2017 toen Chhitup ons liet weten, dat HEAD een stuk grond had aangekocht in 
Simikot ter grootte van plm. 400m2.   
Tijdens zijn bezoek aan Simikot (september 2018) heeft Herman uitvoerig overleg gehad met het 
bestuur van HEAD over het nieuwbouwbesluit van zomer 2017 en de vraag hoe hieraan uitvoering 
kan worden gegeven. Er is o.a. gekeken naar een eerste nieuwbouwontwerp van een Nepalese 
architecte (dat bleek al snel niet te beantwoorden aan het Programma van Eisen). Vervolgens is een 
gedetailleerde inventarisatie opgemaakt van de benodigde ruimtes voor de huisvesting en scholing 
van plm. 50 gehandicapte kinderen, de grootte van de ruimtes en het al dan niet multifunctionele 
 

http://www.nepalgeeft.org/
http://www.nepalgeeft.org/


 
 
 
 

    
 

gebruik ervan. Uiteraard is ook het prijskaartje van de nieuwbouw van Head Dream Home voorbij 
gekomen en dat viel bepaald niet mee. Bouwen in Simikot, en dat lijkt onwaarschijnlijk, is domweg 
heel duur en dat niet alleen vanwege de transportkosten (alle materialen moeten vanuit Nepalganj, 
dicht tegen de grens met India gelegen, worden aangevoerd in kleine vliegtuigen), maar ook de 
kosten van de bouwmaterialen zelf. 
Head Dream Home dient namelijk ook te voldoen aan een 3-tal belangrijke voorwaarden, te weten: 
o 100% kindvriendelijk; 
o aardbevingsbestendig en 
o zoveel mogelijk klimaatneutraal. 
Dit drieluik van voorwaarden stelt hoge eisen aan het ontwerp en de toegepaste materialen, terwijl 
tegelijkertijd het benodigde budget haalbaar en realistisch dient te zijn. De realisatietermijn schat 
HEAD voorzichtigheidshalve op 3-5 jaar(!). De grootste uitdaging, los van de financiering, is of de 
architect erin slaagt om op 400m2 een kindvriendelijk gebouw te realiseren zonder te vervallen in 
hoogbouw. Daar staan wij als SNG in elk geval heel huiverig en terughoudend tegenover.  
 
VOORTGANG 
In november 2019 bracht een vertegenwoordiger in casu Kathryn Gregory van een aantal Engelse 
Rotaries een bezoek aan Simikot met het oog op de uiteindelijke realisatie van een nieuw HEAD-
opvanghuis. Daarvoor is al in een eerder stadium door HEAD een locatie aangekocht in Simikot op 
loopafstand van beide huidige opvanghuizen Head Vision Home en Head Enable Home. Zij heeft 
samen met Chhitup diverse overheidspartijen alsmede direct belanghebbenden gesproken en aan de 
hand daarvan een Need Assessment Report opgesteld. Daaruit blijkt dat alle betrokkenen/ 
vertegenwoordigers de bouw van een nieuw HEAD-opvanghuis unaniem onderschrijven. In maart/ 
april 2020 gaat voor de eerste keer op de beoogde locatie voor het nieuwe HEAD-opvanghuis de 
schop in de grond! Een belangrijk moment, omdat voor het eerst concreet zicht is op de 
(toekomstige) realisatie van de nieuwbouw waar HEAD en met name Chhitup al heel lang naar 
uitkijkt. Vanzelfsprekend beraden wij ons op de bijdrage die vanuit SNG aan de realisatie van 
Chhitup’s Head Dream Home kan worden geleverd. 
 

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

4.1 TERUGBLIK 
Wat betreft 2019 blikken wij terug op: 
 
 



 
 
 
o goedkeuring  en start van het Mobiele Schoolproject in Lower Humla resp. de municipalities 

Adanchuli en Tanjakot met financiële steun van Wilde Ganzen (totaal projectbudget plm. 
€17.000); 

o sponsoracties als uitvloeisel van goedkeuring WG van Mobiele Schoolproject, waaronder de 
opbrengst van een individuele sponsoractie met een opbrengst ter grootte van €2.500; 

o de sponsortrekking van Walter (oud-voorzitter) en zijn vrienden in april 2019 in Simikot e.o. met 
een opbrengst van maar liefst plm. €14.500; 

o sponsoring van de nieuwe specialized teacher Mohan Bahadur voor een periode van 2 jaar; 
o indiening en goedkeuring van de sponsoraanvraag bij Wilde Ganzen voor het Paramedische 

Gezondheidsproject in 2020/21 (totaal projectbudget plm. €18.000); 
o de verkoop en opbrengst van mooie kaartensets door leerlingen van Porta Mosana (maart/april); 
o de succesvolle verkoop van aandelen voor Head Vision en Head Enable Home o.a. op de Sociale 

Jaarmarkt in Best; 
o oriëntatie op mogelijke toekomstige kleinschalige vervolgprojecten en 
o oriëntatie op onze inzet (financieel en materieel) voor wat betreft de realisatie van toekomstige 

HEAD-nieuwbouw. 
 

4.2 VOORUITBLIK 
Wat betreft 2020 verwachten wij de volgende ontwikkelingen: 
o voortgang en afronding (op basis van de eindrapportage van HEAD) van het lopende Mobiele 

Schoolproject in Adanchuli/Tanjakot; 
o aanvullende besluitvorming over het vervolg van voornoemd project na medio juni 2020 en dan 

met name gericht op de realisatie van een vergelijkbaar opvanghuis (voor plm. 30 kinderen) als 
HVH en HEH in Simikot; 

o start en voortgang van het Paramedische Gezondheidsproject vanaf 1 maart 2020 (met een 
looptijd van 2 jaar t/m 28 februari 2022); 

o start en afronding van het sponsoractieplan, waarvan de opbrengst bestemd is voor het 
operatief behandelen van 5 door HEAD voorgedragen kinderen in Kathmandu; 

o start van de eerste fase HEAD-nieuwbouw (het bouwrijp maken van de eerder aangekochte 
locatie) in maart 2020 (de kosten van deze startfase neemt een aantal Engelse Rotaries o.l.v. 
Kathryn Gregory voor zijn rekening); 

o mogelijke inzet van 2 nieuwe SNG-sponsors/vrijwilligers aankomende herfst in Simikot; 
o bezoek van Herman, onze secretaris, aan het werkgebied in de herfst van 2020 en 
o versterking van het SNG-bestuur met (bij voorkeur) 2 leden. 
 

5 WIE ZIJN WIJ? 
Stichting Nepal Geeft! is op 8 april 2014 opgericht in Maastricht en presenteert hierbij haar zesde 
jaarverslag van activiteiten en resultaten. De initiatiefnemers die aan de wieg stonden van SNG! en 
op dit moment nog zitting hebben in het bestuur zijn in alfabetische volgorde: 
o Herman de Jong, secretaris en 
o Johan Peters, penningmeester.  
In mei 2019 is Walter Swinnen, tot dat moment voorzitter, uit het SNG-bestuur gestapt. Walter is nog 
wel als vrijwilliger verbonden aan Stichting Nepal Geeft.  
 
 
 
Maastricht/Eindhoven, maart 2020 


