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Verslag van de activiteiten van de Stichting in het jaar 2015  

 

Enter 16-01-2016 

 

Activiteiten verslag n.a.v. Activiteiten plan 2015. 

 

Ondersteuning projecten in Nepal: 

 

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. 

 

1. Basisondersteuning. 

Met de € 2000,00 van de algemene basis ondersteuning aan ASSN, Butwal, heeft 

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

besteed. In 2015 is het werk van preventieve controle om trafficking, (vrouwenhandel) 

te onderscheppen uitgebreid, omdat het percentage trafficking hoger is geworden 

rondom m.n. busstations. Ook zijn er nieuwe posters en pamfletten gemaakt en alom 

verspreid. 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 te bevonden. 

 

2. Mikrokredietproject. 

De vrouwen van de eerste groep die mee hebben gedaan aan het naaimachine/ 

kleding project op basis van een lening, om inkomen te genereren hebben alles terug 

betaald. De tweede groep die in 2014 is begonnen is nog bezig. Met het geld van de 

eerste groep zijn er weer anderen in 2015 van start gegaan. Enkele verslagen over 

de positieve impact en goede resultaten van deze inkomens genererende methode 

zijn te vinden in de kwartaalverslagen van ASSN.  In kwartaalverslag 3 zijn 2 

impactverhalen aan de hand van gerichte vragen te lezen. Hierdoor krijgen we steeds 

meer inzicht in de duurzaamheid van de projecten. 

 

3. Grace Shelter Home, Het opvanghuis. 

In dit jaar bleven we de €  3000,00 handhaven als bijdrage in de kosten van dit 

opvanghuis. 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 

enkel vrouwen die opgevangen moeten worden. In 2015 is besloten om gerichtere 
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sponsoren te vinden om meer plaatsen te kunnen garanderen. Wij ondersteunen tot 

nu toe nog 2 plaatsen. 

 

Activiteiten in Nederland. 

 

4. Wij krijgen tot nu toe geen bruikbaar foto materiaal aangeleverd van ASSN van 

producten die ze in de naaiateliers maken om mee naar de Nederlandse fairtrade-

achtige winkels te kunnen gaan en we hebben dit daarom losgelaten. Wel is 

onderzocht hoe de wegen leiden en wat er zoal bij komt kijken om goederen in te 

voeren en aan welke voorwaarden er voldaan moet worden. Mogelijk kunnen we hier 

in de toekomst iets mee. 

 

5. Een standaard brief om te kunnen versturen naar serviceclubs en andere mogelijk 

geïnteresseerden voor ondersteuning van onze projecten is gemaakt.  

Deze wordt het komend jaar 2016 actief ingezet. 

6. Er zijn 2 wandeldagen voor sponsorloop georganiseerd geweest in de maand juni 

2015. Met veel succes en enthousiasme bracht deze actie iets meer dan €500,00 op. 

Tevens hebben wij besloten om dit jaarlijks te gaan organiseren. 

 

7. Er zijn 3 nieuwsbrieven uitgebracht en 2 verschillende dankbrieven verstuurd. Verder 

zijn er ook meerdere brieven, oproepen, verslagen uitgebracht n.a.v. de 

aardbevingsramp die Nepal trof. Ook is de website iets aangepast. 

Kwartaalverslagen van ASSN zijn vanaf november 2015 op de website te vinden. De 

financiële jaarverantwoording over 2015 wordt in februari 2016 op de website 

gepubliceerd. 

 

8. N.a.v. de aardbevingen van 25 april 2015, heeft ASSN een appel gedaan op onze 

krachten om mee te helpen met noodhulpverlening in de vorm van spoed donaties te 

geven. Dit hebben wij gedaan. Er is meer dan € 4000,00 overgemaakt omdat er 

n.a.v. deze situatie veel noodhulp donaties binnen kwamen. Daardoor is er ook meer 

betrokkenheid en draagvlak gekomen. Ook heeft de Stichting medewerking verleend 

aan een nood container vol met ingezamelde goederen voor de mensen in nood in 

Nepal. Zoals dekens, kleding, tenten etc. 

 

9. Annelies ter Huurne stopte als secretaris, de functie is tot op heden vacant. 

 

Namens Stichting Free The Beloved Nepali Daughters,  

 

Ruchama Bloemendaal, Voorzitter. 


