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HOOFDSTUK 1 HISTORIE 

Hoe het begon in Nepal in 2001 

Over de start van het kinderhuis samenwerking 
met de MCC en Dhurba Giri en de start van de 
benefietconcerten in Aalsmeer.  

"Wil je helpen met netwerken en sponsors 
vinden om het bouwen van een kinderhuis in 
Nepal te kunnen realiseren?" Dit vroeg Maria 

Perquin aan Joke van der Zwaan, zelf toen al 2x in Nepal geweest voor vakantie en 
getroffen door de armoede die zo ontzettend veel gezinnen daar ten deel valt. Het 
verhaal van Maria hierover raakte Joke ook en zo startte zij met particuliere 
fondswerving door vrienden en familieleden te benaderen. En als door een klein 
wondertje was er ongeveer 1 1/2 jaar later genoeg ingezameld met behulp van de 
Wilde Ganzen en het NCDO (Nationale Commissie voor Internationale 
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) om het kinderhuis te laten bouwen. Op 
6 februari 2004 werd het feestelijk geopend. Het kinderhuis staat in de plaats 
Sauraha in de streek Chitwan. Dit is het platteland van Nepal, in de terai. Er is een 
oerwoud waar je op safari kan gaan. Bij helder weer zie je in de verte het Himalaya 
gebergte liggen. Tijdens de officiële opening in 2004 woonde er al 8 kinderen. Joke 
werd door Maria gevraagd mee te gaan naar Nepal om deze feestelijke opening bij 
te wonen. Zij stribbelde eerst tegen, maar haar partner moedigde haar aan en zei 
dat zij het gewoon moest doen. Nou, dat heeft hij geweten, na die ene keer was haar 
hart direct verpand aan Nepal.  

Vanaf 2004, na de terugkomst van Joke uit Nepal werden de benefietconcerten een 
feit. Die mooie Himalaya en de ontzettend vriendelijke mensen, die imposante 
ruimte en hartelijkheid bestaat daar te midden van de armoede waarin de 
bewoners leven. Na een aantal jaren heeft Joke zich teruggetrokken uit het 
kinderhuisbestuur om meer praktische hulp te bieden in de omgeving van het 
kinderhuis, eerst 2 jaar door mee te werken met MCC (Medical Checks for 
Children) en later in samenwerking met Sapana village lodge en Sapana village 
social impact (SVSI), waar ze de directeur Dhruba Giri goed leert kennen en 
waarmee ze   kleinschalige projecten gaat ondersteunen. Het grijpt Joke al 15 jaar 
aan.  

 
Sapana is Nepalees voor ‘droom’ 
 
In Sapana village lodge in Chitwan, Nepal, dat zowel een hotelbedrijf is als ook een 
werkgelegenheidsproject, wordt aan mensen de mogelijkheid geboden om het 
horeca vak te leren en krijgen ze de kans om een studie erbij te volgen. Aan de 
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nieuwe stafleden wordt altijd gevraagd: wat is jouw droom (sapana), wat wil je 
bereiken? En zij worden tijdens hun opleiding aangemoedigd hun droom waar te 
maken.  In de afgelopen 15 jaar helpt NBA om veel dromen uit te laten komen.  Er 
zijn al mooie resultaten geboekt met o.a. de opbrengst van benefietconcerten op 
gebied van hygiëne, wederopbouw van schooltjes (na de aardbeving in 2015) etc. 
(zie voor meer informatie www.nepalbenefietaalsmeer.com). Als laatste project 
werd de ‘sapana’ van Tilu opgestart. Tilu werkt bij Sapana village lodge en zijn 
droom is al 5 jaar om zijn dorp in de heuvels van schoon drinkwater te voorzien.  
Een deel van zijn droom is al waargemaakt door NBA. Er is afgelopen jaar een 
schooltje voorzien van een 20.000 liter regenwater opvangtank en de sanitaire 
voorzieningen zijn daar verbeterd. Tevens is er bij zijn familie reeds een 6.000 liter 
watertank geplaatst.  We willen dit project in dit dorp, Tobang in de Chepang hills, 
Chitwan in Nepal graag uitbreiden zodat alle families (ongeveer 350 mensen) de 
beschikking krijgen over schoon drinkwater voor hun huisje.  
 

HOOFDSTUK 2. DOEL VAN STICHTING NBA 

Het leven een stukje beter maken 

Sapana betekent droom in het Nepalees. Stichting NBA staat opgesteld om via 
(kleinschalige) projecten de scholing, hygiëne of economie te verbeteren in 
ontwikkelingslanden en zoveel mogelijk dromen waar te maken.  
 
Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer is de voortzetting van de activiteiten van het 
particuliere initiatief door Joke van der Zwaan onder dezelfde naam. 
 
De projecten die door stichting NBA worden ondersteund, dienen aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 

- De projecten dienen een direct, tastbaar effect te hebben voor de lokale 
leefomgeving 

- De inwoners en lokale regering hebben een actieve en participerende rol 
- Er wordt samengewerkt met een zorgvuldig geselecteerde lokale partner die 

verantwoording aflegt over de (financiële) voortgang 
- De kosten van de stichting worden tot een minimum beperkt 

 
 

HOOFDSTUK 3. ACTIVITEITEN 

Tengels uit de mouwen 

De activiteiten van stichting NBA zijn in hoofdlijnen: 
1. Fondsenwerving 

http://www.nepalbenefietaalsmeer.com/
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2. Selecteren van projecten en aangaan van lokale samenwerkingen 
3. Opstarten, realiseren en monitoren van projecten 

 
Ad 1 Fondsenwerving 
De fondsenwerving wordt gedaan door vrijwilligers en concentreert zich in 
Aalsmeer en omstreken. De fondsenwerving kent de volgende onderdelen: 

a. Particuliere fondsen: door middel van activiteiten zoals bijvoorbeeld 
benefietconcerten, promotie op braderieën, sponsorlopen, statiegeldacties etc 
worden fondsen opgehaald bij betrokken particulieren. 

b. Bedrijfsmatige fondsen: de stichting verwerft ook fondsen bij bedrijven die 
daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid invulling geven 

c. OSA: OntwikkelingsSamenwerking Aalsmeer ondersteunt Stichting NBA. Zij 
verdubbelen jaarlijks de binnengekomen fondsen tot een maximum van EUR 
2.500,= 

d. Wilde Ganzen: Stichting NBA beoogt een samenwerking aan te gaan met 
Wilde Ganzen. Vanuit deze samenwerking vindt door Wilde Ganzen een 
financiële ondersteuning plaats ten bedrage van 1/3e van de geworven 
fondsen. Stichting NBA zorgt voor een prominente promotie van de 
samenwerking met Wilde Ganzen en de betekenis die zij heeft voor de 
projecten. 

 
Ad 2. Opstarten van projecten 
Stichting NBA heeft een actieve rol in het identificeren en selecteren van kansrijke 
projecten. Bij deze selectie staan de voorwaarden zoals weergegeven in Hoofdstuk 
2 centraal.  
 
Bij het aangaan van een lokale samenwerking wordt een gedegen onderzoek 
gedaan naar de track-record van de lokale partij en wordt de samenwerking 
schriftelijk vastgelegd. 
 
Ad 3. Monitoren van projecten 
Ten behoeve van de monitoring wordt aan de lokale partijen gevraagd om 
periodiek (minimaal één keer per maand) verantwoording af te leggen over: 

- De voortgang van het project inclusief foto’s 
- De financiële voortgang inclusief bewijsstukken 
- De prognose met betrekking tot de voortgang van het project 

 

 
HOOFDSTUK 4 PROJECTEN 

Iedere verandering begint met een droom 

Project Sapana Water Tobang 
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Project Sapana Water Tobang betreft de droom om het bergdorp Tobang volledig 
van schoon water te voorzien. Dit gebeurt door het realiseren van 
drinkwatervoorziening voor het bergdorp, Tobang in het district Kaule, Chepang 
hills in Nepal. Via het bouwen van betonnen bassins waarin het regenwater wordt 
bewaard en wordt opgevangen via leidingen aan het dak van een huisje, kan in 
schoon drinkwater worden voorzien. In het dorp wonen ongeveer 75 families, 
(circa 3 gezinnen per familie), waarvan 33 families deze watervoorziening nodig 
hebben.  
Het bouwen van de bassins wordt gedaan door een lokale partij, Kanchan Nepal. 
Kanchan Nepal heeft ervaring met het aanleggen van dergelijke bassins in 
bergachtig gebied. De inwoners van Tobang worden betrokken bij de bouw. Zij 
werken mee en worden getraind in het onderhouden van de bassins. 
 
Project Sapana Toekomst Nepal 
1e Project Sapana Toekomst Nepal betreft de droom om het toiletgebouw en de 
sanitaire voorziening bij het schooltje in Tobang te vernieuwen en daarbij hygiëne 
voorlichting op deze school te gaan geven. Kanchan Nepal heeft daar reeds veel 
ervaring mee. Een 2ee project Sapana Toekomst is om de bewoners van dit dorp te 
gaan helpen om hun eigen omstandigheden op gebied van gezondheid, huisvesting 
maar ook inkomen te verbeteren. Hiervoor heeft St. NBA een mooi voorbeeld 
gezien in Siddhi (eveneens in Chepang hills), waar St. FEMI i.s.m. SVSI en 
Pachamama Raymi (Peru) dit 3 jaar durende project met succes zal gaan afronden.  
Stichting NBA wil fondsen werven voor de benodigde voorzieningen die voor deze 
verbeteringen nodig zijn. Er zal gebruik gemaakt worden van de know-how van 
bovengenoemde stichtingen, waar NBA goede contacten mee heeft.  Onze ‘Sapana’ 
is om de bewoners van het dorp Tobang, net als in Siddhi, naar een hogere 
levensstandaard te brengen en ze te helpen zelfstandig te kunnen functioneren in 
betere leefomstandigheden.      
 

HOOFDSTUK 4 BEGROTING 

Dingen hebben alleen de waarde die we eraan geven 

Stichting NBA is de voortzetting van het particuliere initiatief onder dezelfde naam. 
Het liquide saldo van EUR 3.656,45 wordt ingebracht in de Stichting. 
 
De begroting 2018 – 2019 voor Stichting NBA ziet er als volgt uit: 
     2018  2019  2020 
Fondsen werving       
Project Sapana Water Tobang EUR 11.000 EUR 22.000  
1e Project Sapana Toekomst Nepal   EUR    2.500 
2e Project Sapana Toekomst Nepal   EUR    2.500 EUR  17.500 
          ? 
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De ontvangen fondsen worden na aftrek van kosten volledig besteed aan de 
buitenlandse projecten.  
De stichtingskosten betreffen bankkosten en pr-en communicatiekosten. 
De beloning van het bestuur van de stichting is onbezoldigd. 
 
 
    
 
 
 
 
 


