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Jaarverslag van de Stichting in het jaar 2020,             Enter, 30-01-2021 

 

Activiteiten verslag n.a.v. Activiteiten jaarplan 2020. 

 

Ondersteuning projecten in Nepal: 

 

Het was een zeer bijzonder jaar door de pandemie van Corona-covid-19. 

Dat heeft ook veel impact gehad op de inkomsten van de Stichting. Voor 2021 

hebben we een tekort van ongeveer 7000, Euro. 

 

Ondanks lock-downs, waardoor enkele activiteiten in Nepal tijdelijk stil hebben 

gelegen, is er op creatieve wijze toch veel werk verricht, om in contact met de 

doelgroep te blijven. 

  

Over het algemeen kunnen we vaststellen dat de rapportages van ASSN zich zeer 

goed ontwikkelen en goed leesbaar en duidelijk zijn. Waardoor er meer helderheid is 

m.b.t. wat er met de projecten gebeurt. Er vinden wekelijks telefonische korte 

overleggen plaats tussen project oprichter van ASSN, Mr. Yubaraj en de voorzitter R. 

Bloemendaal van de Stichting, waarin de stand van zaken van de projecten en 

eventuele knelpunten besproken worden. In totaal is er voor 10.000,-- Euro 

ondersteund aan ASSN in 2020. 

  

1. Preventiewerk 

Met de € 2500,-- van de algemene basis ondersteuning aan ASSN, Butwal, 

heeft ASSN laten zien in zijn rapportages dat deze gelden zeer goed en 

succesvol zijn besteed. Ondanks de corona crisis is dit geld in de maanden 

waarin er geen lock-down was, goed gebruikt. Zie de kwartaalverslagen op de 

website.  De onlangs verschenen power point presentatie, op onze website 

onder “onze projecten’’ laat meer over het project in zijn geheel zien. Ook in 

2020 is het werk van preventieve controle om trafficking, (vrouwenhandel) te 

onderscheppen, na de uitbreiding verder ontwikkeld bij de busstations. Juist 

door de corona crisis is de mensenhandel toegenomen en de uitbuiting van 

kinderen en vrouwen op allerlei gebied toegenomen. Uit de rapportage blijkt 

dat het effect van de grenscontroles nog steeds hoog is, gezien het aantal 

vrouwen en meisjes dat uit een reisgezelschap wordt gepikt die zich in een 

trafficking situatie bevonden. Alle activiteiten gericht op preventie zijn hiermee 

ondersteund. 
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2. Mikro-krediet project. 

De sponsor die enkele jaren op rij dit programma heeft ondersteund heeft ook 

voor 2020 een investering gedaan in de vrouwen. De 2000,00 Euro is besteed 

voor meer initiatieven van verschillende vakgebieden, voor het starten van 

een gezamenlijk of individueel bedrijfje. ASSN verzorgt de leencontracten. In 

het najaar van 2020 is hier mee verder gegaan. Enkele verslagen over de 

positieve impact en goede resultaten van deze inkomens genererende 

methode zijn te vinden in de kwartaalverslagen van ASSN en de 

nieuwsbrieven. Hierdoor krijgen we steeds meer inzicht in de duurzaamheid 

van de projecten. De micro-krediet houdt een bedrag van € 200,00 per 

persoon in. 

 

3. Skills development. 

De € 2000,00 die beschikbaar was gekomen voor 2020 werd ingezet voor 

verschillende vakopleidingen die bijdragen tot het opbouwen van een 

zelfstandiger leven. In het najaar van 2020 is dit benut. Daarvoor wierp de 

corona crisis stagnatie op de planning. 

 

4. Grace Shelter Home. Het opvanghuis. 

In dit jaar konden we voor €  2500,00 het opvanghuis ondersteunen als 

bijdrage in de kosten. Gebleken is dat ASSN ook plaatselijk bezig is in zijn 

netwerk te zoeken naar sponsoren en donateurs waardoor zij ook dag 

behandeling kunnen geven aan enkele vrouwen die opgevangen moeten 

worden. In 2020 zijn we verder gegaan om gerichtere sponsoren te vinden om 

meer plaatsen te kunnen garanderen. Dat is gedeeltelijk gelukt. Wij 

ondersteunen tot nu toe 2 plaatsen. ASSN kon voorzien voor de andere 

plaatsen. Dat hield in dat er door hun eigen sponsoring de 5 therapeutische 

plaatsen bezet konden worden. De andere vrouwen komen alleen overdag. 

Vanuit deze setting is er veel training gegeven voor allerlei skills development. 

 

5. Deskundigheidsbevordering staff ASSN. 

We konden dit jaar geen financiële impuls geven aan staff-trainingen, maar 

hebben wel meer aansturing gegeven aan ASSN, om zelf verslag en 

promotie-materiaal te ontwikkelen met als resultaat dat zij nu zelf een power-

point presentatie hebben gemaakt, zie website. 
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6. Primary school. 

Doormiddel van de sponsoring van sept 2019 t/m aug 2020 van Chr. Basis 

School de Akkerwal heeft de basisschool waar ASSN bij betrokken is, geld 

kunnen storten in hun Poor-Fund. Dit Fonds is voor kinderen die anders hun 

schooluniform en boekjes en schoolbijdrage niet kunnen betalen. 

 

7. Coronacrisis noodhulp in Nepal 2020. 

Spontaan hebben we door de crisis in Nepal door Covid-2019, geld in 

gezameld voor de ergste slachtoffers en ASSN heeft deze gelden besteed 

aan noodhulp voor medische zorg aan corona patiënten. 

 

Activiteiten in Nederland. 

 

8. Presentaties. 

• Er heeft een individuele presentatie plaats gevonden aan een sponsor, 

die zich heeft gecommitteerd tot het doneren van een vast maandelijks 

bedrag. Verder zijn er door de corona maatregelen geen groeps-

presentaties geweest. 

 

9. Sponsoracties. 

• In januari 2020 hebben de bestuursleden een gesprek met Wilde 

Ganzen gehad over de fonds wervende mogelijkheden voor de bouw 

van een multifunctioneel gebouw op het terrein van ASSN, Inc. het 

opleiden van een verpleegkundige om deze post te bemannen. Er is 

dan zo’n 100.000 Euro nodig waarvan wijzelf eerst de helft moeten 

fondswerven. Wilde Ganzen kan dit bedrag dan verdubbelen. Zowel wij 

als Stichting en ASSN als partnerorganisatie zijn door de screening 

gekomen van Wilde Ganzen. Echter door corona en tekort aan hulp in 

de fondswerving hebben wij dit on-hold gezet. 

• Er is geen contact gelegd met organisaties e.d.  voor verdere 

sponsoring door man-kracht gebrek. 

• De documentaire is nog niet verder ontwikkeld. Er zijn mensen 

benaderd om dit te gaan doen maar er kwam geen actie tot stand. 

• De wandel/fiets sponsor tocht is voor 2020 niet doorgegaan i.v.m. 

corona maatregelen. 

• Producten verkoop van de micro-krediet spullen die gemaakt zijn door 

de vrouwen van het project, is in december 2020 met de “”Wintersale 
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actie” van start gegaan. Op de website zijn de producten met een code 

te zien, via een stappen plan kunnen mensen bestellen en ophalen of 

laten opsturen. Deze actie loopt nog voort tot en met 2021.  

• Er is een begin gemaakt met het benaderen van meerdere platforms 

zoals webshops die een liefdadigheids-optie hebben ingebouwd waarbij 

mensen als zij producten afnemen kunnen kiezen voor donatie aan 

bijvoorbeeld ons.  

 

 

10. PR. 

• Er is geen nieuwsbrief uitgebracht. Wel in februari 2021 terugkijkend op 

2020. De website is bijgewerkt en ge-update.  De kwartaalverslagen 

van ASSN zijn op de website te vinden. De financiële jaar-

verantwoording over 2020 wordt in februari 2021 op de website 

gepubliceerd. Zo ook het dit activiteiten jaarverslag van 2020. 

• Sinds najaar 2016 heeft de Stichting ook een facebook pagina om nog 

meer bekendheid sneller via de sociale media netwerken te creëren en 

zo ons draagvlak te vergroten. 

• In-cassant ID bij de bank opvragen is aangevraagd. Dit is voor het 

plaatsen van een donatie knop en voor het drukken van automatische 

machtigingskaarten die ook op de website digitaal zal komen. 

 

11. Netwerk. 

• De Stichting staat in contact met de Nepalese Federatie in Nederland 

NFN sinds 2017. In 2020 is de Nepal congres dag niet doorgegaan 

i.v.m. corona. Erg jammer want de voorzitter was uitgenodigd om te 

spreken over ons werk. 

 

12. Bestuurlijke zaken. 

• Vanaf de zomer hebben we een nieuwe webmaster genaamd Remco 

Zijlstra. Hij heeft e.e.a. verder ingevuld. Wij zijn zeer blij met zijn 

bijdrage en input. 

• Nog steeds zijn wij op zoek naar 2 of 3 mensen die mee kunnen helpen  

met het maken van presentaties, met fondswerving, documentaire 

maken etc. en een secretaris die de administratieve werkzaamheden 

etc. kan verwerken. 
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• Concluderend zijn niet alle doelen benoemd in het Activiteitenplan 

2020, behaald. 

 

Namens Stichting Free The Beloved Nepali Daughters,  

 

Ruchama Bloemendaal, Voorzitter. 


