
Lieve vrienden en relaties,

Graag willen we jullie deelgenoot maken van een 
bijzonder project, een gezamenlijk initiatief van 
kunstenaar Sophie Krier en Rotary Club Amsterdam 
Blauw. Wij spannen ons als Support Team in voor 
de toekomst van de talentvolle jonge Nepalese 
Hospitality student, Binod Khadka. 

Binod kennen we nu zo’n 12 jaar, sinds zijn 12e 
levensjaar. Sinds die tijd heeft Binod zich van een 
straatkind zonder noemenswaardige toekomst 
weten op te werken tot een talentvolle Bachelor 
student aan één van de beste universiteiten in 
Kathmandu. Dat is gelukt dankzij de combinatie van 
Binod’s doorzettingsvermogen en particuliere 
sponsoren. Binod is nu klaar voor de volgende stap. 

Binod is eind maart met complimenten toegelaten 
tot de Hotelschool The Hague – Hospitality Busi-
ness School, wereldwijd behorend tot de top 3. Hij 
gaat er de opleiding Master of Business Administra-
tion (MBA) volgen. 

De leiding van de Hotelschool is onder de indruk 
van Binod en beschouwt zijn achtergrond en on-
dernemende geest als een waardevolle bijdrage 
aan de opleiding en de mede studenten. Met deze 
MBA zal Binod zich verder ontwikkelen door vaar-
digheden en kennis op te doen van bedrijfsstrat-
egieën, nieuwe technologieën en de uitdagingen 
waar de Hospitality industrie in de 21e eeuw voor 
staat.

NIEUWSBRIEF

Amsterdam, mei 2021 Binod kent Nederland inmiddels goed doordat hij 
in 2019 een jaar ervaring heeft opgedaan als Hos-
pitality stagiair aan het Lloyd Hotel in Amsterdam 
in de keuken, het restaurant en de front office. 
Deze ervaring bracht hem een stap dichterbij het 
realiseren van zijn ambitie. 

Binod’s ambitie is om een succesvolle ondernemer 
op hoog niveau te worden op het gebied van 
International Hospitality. Uiteindelijk wil hij vanuit 
deze positie de leefomstandigheden en opleid-
ingsmogelijkheden van kinderen in Kathmandu 
kunnen verbeteren. Zijn wens is om op termijn 
voor anderen, net als hijzelf, kansen te creëren om 
zelf invulling te geven aan het realiseren van een 
waardige toekomst.

In de afgelopen periode hebben we Binod gevol-
gd en gesteund in zijn voorbereidingen voor de 
MBA. We hebben gezien hoe gemotiveerd, sociaal 
geëngageerd en getalenteerd Binod is. Hij was 
bijvoorbeeld tijdens zijn studie in Nepal de jongste 
voorzitter van de studentenvereniging PATA en hij 
ontving meerdere prijzen voor de projecten die hij 
tijdens zijn studie organiseerde.

In dit filmpje vertelt Binod zijn verhaal.

Sophie Krier en Binod Khadka in 2008 op een
expositie van de Rietveld Academie in Kathmandu.

Binod Khadka op de foto met bestuursleden
van de Pacific Asia Travel Association (PATA) in 2019.

https://hotelschool.nl/en
https://hotelschool.nl/en/education/our-mba-programme#!general
https://hotelschool.nl/en/education/our-mba-programme#!general
https://www.linkedin.com/in/binod-khadka-19324271/
https://www.dropbox.com/s/q3o9ryve1qugmua/VIDEO-2021-03-02-17-48-15.mp4?dl=0


Wij zijn ervan overtuigd dat Binod zijn ambitie kan 
realiseren. Wij ondersteunen hem met onze kennis, 
netwerk en het bijeenbrengen van de financiering 
van zijn 13 maanden durende MBA aan de 
Hotelschool. 

Ons doel is om via een Global Scholarship Grants 
de opleiding van Binod te financieren. Hiervoor 
dienen we de helft van het benodigde bedrag 
bijeen te krijgen. We zijn al ver. We hebben nu 
meer dan ¾ binnen door voornamelijk particuliere 
sponsoring. We zamelen nu de laatste € 3500.- in. 
Wilt u ook bijdragen aan de opleiding van Binod?

Uw bijdrage kan worden overgemaakt op:

IBAN NL56 INGB 0000 0097 79 (ANBI status)

t.n.v. Stichting Rotary Fondsen Nederland

o.v.v. Scholarship Binod Khadka

Hartelijk dank voor uw bijdrage, Dhanyavad!
Wij zullen u als donateur op de hoogte blijven 
houden.

Met hartelijke groet,

Bestuur Rotary Club Amsterdam Blauw
Vincent Somers, Voorzitter 

Support Team Binod Khadka 
Paul te Bokkel, Jo Krill, Silvia Russel
& Sophie Krier

Committee van aanbeveling Binod Khadka 

• Dr. Marjolein Moorman, Wethouder onderwijs, 
armoede en inburgering en loco-burgemeester, 
Amsterdam 

• Casper F. de Stoppelaar MSc, Consul-Generaal 
voor Nepal in Nederland 

• Piet Boogert BSc., General Manager Lloyd 
Hotel Amsterdam, Ridder in de Orde van              
Oranje- Nassau 

• Rutger Mazel MA, voormalig gouverneur D1580 

• Bauke Boersma, voorzitter ShelterBox Neder-
land en voormalig gouverneur D1570 

• Paul te Bokkel, D1580, Districtsvoorzitter 
beurzen en Peace Fellows, DISC 

• Jo Krill MSc. Past President ShelterBox Neder-
land, Voorzitter Internationale Projecten Rotary 
Club Amsterdam Blauw

“Ik ben ervan overtuigd dat Binod Khadka de 
kwaliteiten bezit om een succesvolle ondernemer in 
de hospitality industrie te worden. Ik steun hem van 
harte in zijn ambitie om een internationale MBA aan 
zijn onderwijskwalificaties toe te voegen.” 

  Marjolein Moorman
  loco-burgemeester Amsterdam

Uitreiking van bartending en barista diploma aan Binod (rechts), 
Kathmandu, 2020.

Binod is een echte berg- en natuurliefhebber. 
Kathmandu, 2017.


