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Het jaar is goed begonnen! De fondsenwerving voor de bouw van ons
aardbevingsbestendig Opvangtehuis en Community Based Centrum
(CBC) loopt voorspoedig en de bouw staat in de startblokken.
Middels deze eerste nieuwsbrief van 2018 vertellen we jullie graag
hoe het gaat met het reilen en zeilen van de Stichting. Hebben
jullie vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we het
uiteraard graag! Reacties kunnen gestuurd worden naar:
info@bachiamaa.com

Bouwproject en fondsenwerving
Zoals jullie weten zijn we al een aantal jaren bezig om fondsen te
werven voor de bouw van een aardbevingsbestendig opvangtehuis en
Community Based Centre (CBC). We hebben de nodige vertragingen
opgelopen en zijn dan ook erg blij dat we eindelijk kunnen beginnen!
Alle juridische formaliteiten zijn we inmiddels doorlopen, de eerste
transactie van Wilde Ganzen naar Nepal heeft plaatsgevonden en de
aannemer staat in de startblokken om te beginnen.
Door de vertraging en de gestegen bouwkosten naar aanleiding van
de aardbevingen in 2015 zijn de kosten voor de bouw (in Nepalese
Rupees) gestegen van NPR 18,9 naar NPR 21,4. Hiertegenover
staat dat de valutakoers van de Euro ten opzichte van de Nepalese
Rupee hoger is geworden, waardoor het totale budget op € 172.000
uitkomt,-. We zijn verheugd dat onze partner Wilde Ganzen het
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budget heeft goedgekeurd.
Voor de financiering van de bouw lopen nog twee fondsaanvragen
voor een totaalbedrag van € 20.000,-. Indien deze aanvragen
gehonoreerd worden dan hoeven wij dit jaar nog maar € 7.890,- op
te halen.

Om de continuïteit van de bouw te garanderen, heeft een een
weldoener, een grote sponsor van de Stichting, aangegeven als backup voor het resterende bedrag te fungeren. Wij zijn deze persoon
zeer dankbaar en doen er alles aan om het bedrag te ontvangen
zonder gebruik te maken van deze garantie.
Tips over mogelijke andere potjes zijn uiteraard zeer welkom! We
gaan binnenkort de actie voor onze inboedel starten en willen graag
onze financiële buffer versterken zodat we iets beter bestand zijn
tegen financiële tegenslagen. Ken je iemand die een bijdrage kan
leveren of wil je dit zelf doen, via deze link kun je lezen hoe je de
stichting kunt sponsoren.

Opvangtehuis
Een van onze jongens Doman (17 jaar) heeft het opvangtehuis
verlaten. Al een tijdje ging het op school niet zo goed met hem. Hij
had moeite met leren, is blijven zitten en was een van de oudsten
van zijn klas waardoor hij gedemotiveerd was. We hebben hem
bijlessen gegeven en gecoacht. Het mocht helaas niet baten. Hij
vond het veel leuker om met zijn handen bezig te zijn en motors en
telefoons te repareren dan in de schoolbanken te zitten.
Zijn oom heeft gevraagd of hij wil helpen bij het bouwen van hun
nieuwe huis dat beschadigd is door de aardbeving. Ze hebben geld
gekregen van de overheid hiervoor. Daarnaast is hij van plan om
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een paspoort aan te vragen zodat hij in het buitenland (veelal in
de Verenigde Emiraten) kan gaan werken. Dit wordt door veel
Nepalezen als een gouden kans gezien, omdat daar meer geld
verdiend kan worden. We zijn verdrietig dat we afscheid van hem
moeten nemen. We wensen hem het allerbeste op de weg die hij
nu heeft gekozen. We houden uiteraard
contact met Doman en houden jullie op
de hoogte van zijn ontwikkelingen.

We willen jullie ook op de hoogte stellen van het overlijden van
ons bestuurslid Sharan Prashad Ruchal op 19 maart j.l. na een kort
ziekbed. Ruchal was bestuurslid vanaf het begin. Hij heeft zich
enorm ingezet voor de Stichting en daarmee tientallen Nepalese
kinderen geholpen op het gebied van o.a. onderwijs en opvang. Hij
was een grote steun en geliefd persoon. Wij wensen zijn familie en
naasten sterkte toe in deze droevige periode.
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Het Nepalese schooljaar is bijna tot een einde gekomen. Een aantal
kinderen zijn zich nog aan het voorbereiden voor hun laatste examens
en dan mag de zomer voor ze beginnen. Ze kunnen niet wachten ;-)!

Schoolfonds
Momenteel ondersteunen wij 100 kinderen in ons schoolfonds.
Onze voorzitter Anna en secretaris Amine hebben tijdens hun reis
in Nepal afgelopen oktober/november o.a. een flink aantal kinderen
bezocht van het schoolfonds. Wij hebben hier een aparte nieuwsbrief
voor gemaakt die we graag met jullie delen! Middels woord en beeld
hebben we getracht de verhalen van deze kinderen aan jullie te
vertellen. Nieuwsgierig? Neem dan hier een kijkje.
Nieuw schooljaar
Zeven kinderen zijn ingewisseld voor andere kinderen vanwege de
volgende redenen:
• Bij 5 kinderen is het niet gelukt contact met ze te krijgen
over de continuering van hun schoolfonds. Hun telefoon was
uitgeschakeld, er werd herhaaldelijk niet opgenomen of ze konden
niet op een andere manier bereikt worden.
• 1 meisje heeft haar school moeten verlaten omdat ze lepra heeft.
Ze wordt nu opgenomen in het Anandaban Lepra Ziekenhuis om
behandeld te worden. Zodra ze behandeld is zal worden gekeken
of ze haar studie kan voortzetten.

Nieuwsbrief mei 2018

•

1 jongen ziet slecht Hij was gestopt met school vanwege zijn
slechte zicht. Middels coaching en financiële ondersteuning is
hij weer begonnen en heeft zijn eindexamen gehaald. Daarna is
hij de opleiding “Village Junior Technical Assistant Agriculture”
begonnen. Dit heeft hij helaas moeten stoppen omdat zijn
problemen met zijn ogen verergerden.. We zijn nu aan het kijken
of we hem op een andere manier
kunnen ondersteunen.

Digitale ontwikkelingen

Twee kinderen moeten helaas hun schooljaar overnieuw doen. 1
meisje omdat ze langdurig ziek was en 1 meisje omdat ze ziek was
tijdens haar laatste examen. Wij hebben in principe de regeling dat als
een kind niet overgaat naar het nieuwe schooljaar, zij of hij nog 1 jaar
de kans krijgt om haar prestaties te verbeteren. In dit soort gevallen
maken we uiteraard een uitzondering. Tot op heden heeft nog nooit
een kind het schoolfonds hoeven te verlaten vanwege aanhoudende
slechte schoolresultaten.
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Het leuke is dat diverse media het steeds eenvoudiger maken om
het schoolfonds te managen. Zo hebben steeds meer kinderen of
familie een telefoon waardoor schoolresultaten middels Facebook
Messenger, IMO of e-mail gedeeld kunnen worden. Ook als de
bijdrage voor het nieuwe jaar weer opgehaald kan worden, wordt
facebook vaak ingezet. Daarnaast wordt ook waar mogelijk het geld
direct overgemaakt naar de bankrekening van het desbetreffende
kind. Dit zorgt ervoor dat ze niet helemaal naar het Anandaban
Lepra Ziekenhuis in Kathmandu hoeven te komen om hun
cheque te innen. Dit betekent voor sommigen dagen reizen en
kost natuurlijk ook het nodige aan transport. Voor enkelen is dit
helaas nog wel de enige oplossing omdat er geen bank in de buurt
is of ze simpelweg niet in staat zijn (o.a. door analfabetisme) een
bankrekening te openen. Waar mogelijk proberen we hierin te
ondersteunen.

Uitdagingen betaling schoolkosten
Naast de digitale voordelen middels bank transfers en tegelijkertijd
ook beperkingen heeft Pradipa (medewerker schoolfonds) soms
moeite met het ervoor te zorgen dat de bijdrage voor het nieuwe
schooljaar bij de families terecht komt. (Zo waren er onlangs
verkiezingen waar veel families even een tijdelijke job uit haalden,
waardoor ze de schoolfees niet kwamen ophalen.) Daarnaast zijn
er zo nu en dan, zeker ten tijde van de verkiezingen, stakingen
waardoor het moeilijk is om te reizen. Pradipa gaat ook vaak naar
de afgelegen gebieden toe en laat de families dan weten dat het
geld op een bepaalde plek bij haar opgehaald kan worden. Naast
de kinderen van Bachi Amaa runt ze ook nog het schoolfonds van
Australian Aid die 200 kinderen met alleen lepra ondersteunen. Ze
bezoekt zoveel mogelijk families, maar kan helaas niet bij iedereen
langs gaan.
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Overzicht schoolfonds kids

55

Primary
Nursery > class 5

Secondary
Class 6-10

Higher Secondary
Class 11 - 12

Bachelor
Bachelor Year 1 - 3

Nursing
Higher secondary level

Total

38

46

11

4

1

100

totaal aantal meisjes
getroffen meisjes

9
30

5 4

17
15

38

overige meisjes

20

20
45

38

totaal aantal jongens
getroffen jongens
overige jongens
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46
Kinderen met lepra

25
Kinderen waarvan 1 of
meerdere familieleden
lepra hebben

Kinderen met een handicap

De afgelopen jaren hebben we de mazzel gehad dat we mee konden
liften op het budget dat Australian Aid ter beschikking stelde voor
overhead en o.a. transport en het salaris van Pradipa. Nu wij als
Stichting een significant aantal kinderen ondersteunen, komen
we er helaas niet meer onderuit om ook mee te betalen aan de
overheadkosten. Wij hebben met het schoolfonds overlegd dat wij
een derde van het salaris van Pradipa bijdragen en een beetje aan
transport en kantoorkosten. Waar mogelijk profiteren we nog even
van de transportbijdrage van Australian Aid. Indien onze kinderen
ook daar in de buurt wonen, worden de bezoeken uiteraard
gecombineerd. Daarnaast zijn we aan het nadenken of we een potje
kunnen maken voor gevallen zoals onze student die slecht ziet. In
sommige gevallen is er ook bijvoorbeeld behoefte aan een rolstoel,
een speciaal toilet of andere ondersteuning. We zullen in overleg
gaan met onze schoolfonds sponsoren om te kijken wat hierin
mogelijk is.
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Dit is een feestje waard!
Op 28 juli 2008 is Stichting Bachi Amaa opgericht. Dit houdt in dat
we dit jaar ons 10-jarig jubileum vieren! En dat we eindelijk kunnen
beginnen met de bouw is natuurlijk ook een feestje waard! Een
feest dat we graag samen met jullie willen vieren. Onze creatieve
breinen zijn al leuke plannen aan het smeden om hier met jullie een
memorabele avond van te maken. Ons jubileum zal plaatsvinden in
juli. Wanneer precies, waar en hoe gaan we jullie zo snel mogelijk
vertellen.

Politieke update Nepal

Het gaat de goede kant op!

We bedachten ons laatst ineens dat we
jullie altijd over onze projecten vertellen
en nooit over de ontwikkelingen in
Nepal zelf. Deze zijn natuurlijk ook
belangrijk om de context van ons werk
goed te begrijpen. Wij hebben daarom
onze voorzitter Shovakhar Kandel
gevraagd een korte update te geven die
we graag met jullie delen.

Afgelopen kerst zijn we een actie gestart om ook ons opvanghuis
voor 100% gedekt te krijgen d.v.m. periodieke inkomsten. Ons
schoolfonds is dit namelijk al en we gunnen ons opvanghuis
dezelfde stabiliteit. Overige fondsen die we binnenhalen worden
aangewend om onze buffer te versterken en straks de inboedel
te financieren. Voorlopig kunnen we alle hulp dus nog goed
gebruiken!

“Nepal has been divided into 7 provinces, each with their own
province head and government. The power has been decentralized
to local authorities. The election for the President, Prime Minister
and the local body is over now. The government has been formed
in the central and provinces also, with absolute majorities. This
new structure is a good thing, but there are some challenges as we
might have to work with the local authorities as an NGO. There are
many uncertainties and confusion and we are just watching how
the government will let down the system and we may have to adjust
accordingly. Now things are quite stable at the moment and hoping
for better environment for the development of the country.”
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Middels de kerstactie hebben we maar liefst 96 nieuwe donateurs
van het equivalent van €7,- per maand gekregen. Willen we de
100% halen dan hebben we nog 154 nieuwe donateurs nodig. Vind
je het vervelend als dit eindeloos doorloopt? Geen probleem! Op
dit machtigingsformulier kan je aangeven dat je het voor max 1 jaar
doet of je kan aangeven dat je graag wilt dat wij contact met je
opnemen om even te checken of je jouw bijdrage wilt continueren
of niet. (Als je vrienden of familie enthousiast weet te maken dan
staan wij hier uiteraard helemaal achter ;-)!) Onze overheadkosten
liggen gemiddeld rond de 1% en we doen ons best dit zo te houden.
Wij zetten ons namelijk met alle liefde als vrijwilliger in en vinden
dat zoveel mogelijk geld aan de kinderen
in Nepal besteed moet worden. Daar
doen we het immers voor!

Wisten jullie dat…

Jullie zijn nu weer helemaal op de hoogte! Voor diegene die graag
ons jaarverslag van 2017 willen lezen, kunnen dat hier openen. Hij
staat uiteraard ook op onze website www.bachiamaa.com.
Namens onze kids en bestuur in Nepal,
Hartelijke groet,

Anna, Nadim en Amine
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10

Anniversary
July 2nd

10 year
anniversary
We would like to celebrate our 10th year anniversary with you.
The evening will be hosted by comedian Maarten Willemsen. We
will start the evening with a dinner, which will be followed by an
extraordinary auction led by Max Hemelraad and will be powered
by YOU. So if you feel you want to donate something for the auction;
an object or experience, something fun - please e-mail Anna.

Date
Time
Price
Address
Reservations*

Monday 2nd of July 2018
18:00-20:00 walk-in dinner
€ 35
Jacob Bontiusplaats 1 Amsterdam
anna@bachiamaa.com

