
    

         
         

Stichting Free The Nepali Daughters                                                          
               Van Uitertstraat 4, 7468 ED Enter 

 
Enter,   januari 2021 

 
Aan alle lezers van onze nieuwsbrief    

 
Betreft: Nieuwsbrief 16: Samen Volhouden! 

Beste vrienden van Free The Beloved Nepali Daughters, 

In deze nieuwsbrief leest u over de ontwikkelingen van de projecten in Nepal en ons 
Stichtingswerk hier om dit te ondersteunen.  
 

Nepal – ASSN 
Projecten. 
Het gaat goed met de projecten.  
Maar ook in Nepal sloeg de pandemie van Covid-19 toe.  
De coronacrisis daar had tot gevolg dat alles in militaire 
lock-down kwam. Dus dat je de hele dag de deur echt 
niet uit mocht. Pas eind augustus 2020 begonnen enkele 
activiteiten weer langzaam op te starten. Zie de 
kwartaalverslagen van ASSN zelf op onze website. 
Goedkeuringen van de overheid om verder te gaan met 
hun projecten zijn wel weer verkregen voor dit komende jaar van 2021. Gezien de 
economische crisis als gevolg van de coronacrisis in Nepal heeft ASSN en de Stichting 
samen besloten in 2021 geen investering voor het micro-credits project te doen maar te 
concentreren op de basis activiteiten zoals preventie en rescue van het trafficking en 
Grace Shelter Home en vocational training. Er is nog steeds wekelijks telefonisch 
contact tussen de voorzitter van ASSN Dhr. Yubaraj en voorzitter van St FTBND. 
Ruchama. 
Hier uit blijkt dat ze de moed niet hebben laten zakken. Met complete lock-downs 
hebben zij tijdens de 11-jarige burger-oorlog en de 11 jaar daarna al vaak te maken 
gehad. Ook mondkapjes zijn al heel veel jaar in gebruik wegens de lucht vervuiling. 
Goede tests en behandelingen met beademingen zijn er te kort in Nepal en geen 
financiële hulppakketten voor de gewone man of vrouw. Maar de veerkracht om te 
overleven is groot. De nood is echter erg hoog en m.n. de cijfers van de kinder- en 



vrouwenhandel zijn daardoor weer gestegen. Zelfs Save The Children en Unicef hebben 
er hun rapporten overgeschreven. Ook Tère des Hommes doet vaker een oproep om 
kinderuitbuiting en vrouwen uitbuiting te stoppen. 
Daarom blijven we volhouden om hoe dan ook het verschil voor tenminste 1 persoon te 
maken. 
ASSN heeft noodhulp aangeboden voor de covid-19 slachtoffers en ook via onze 
noodhulp actie is daarvoor wat ondersteuning binnen gekomen. Ze bleven met de 
maatregelen in acht nemend contact met de vrouwen in de omgeving houden en met 
hun staf medewerkers en ze hebben via whatsapp en facebook, groepjes gevormd die 
elkaar ondersteunen.  
 
Vanaf 25-02-2021 staat er op onze pagina 
https://www.freethebelovednepalidaughters.org/projecten een PowerPoint presentatie 
over ASSN. 
 
Financiële ondersteuning. 
Voor 2020 konden we het donatie bedrag van €.10.000 nog halen. 
We waren ook zeer dankbaar dat de Chr. Basisschool de Akkerwal een schooljaar lang 
meedeed om geld in te zamelen voor het Poor-fund van de school van ASSN.  
Voor 2021 is het bedrag van 10.000 Euro niet mogelijk. 
We staan er financieel niet zo goed voor. €. 7200,-- te kort. 
Doordat er nu wat minder sponsoren zijn en doordat het vinden van nieuwe sponsoren 
in coronatijd moeilijker was. Bovendien kost dit fondsenwerven veel tijd. Die tijd hadden 
de bestuursleden helaas niet voldoende. Maar we zijn toch nog blij met 2 nieuwe vaste 
sponsoren. Waardoor we vol blijven houden. 
Meer m.b.t. Meehelpen bij oproep tot meedoen. 
Dankjewel aan allen die in 2020 een bijdrage hebben geleverd aan het werk van de 
Stichting d.m.v. ASSN in Nepal.  
 



Bestuurs-nieuws 
Namens de Stichting willen we Remco Zijlstra van harte welkom heten, Remco is onze 
nieuwe Web-Master en heeft al heel wat mooie updates en upgrades doorgevoerd. 
Welkom Remco en prachtig wat je allemaal al hebt neergezet op de website! 
Remco stelt zichzelf voor: 
 
Beste lezers, ik ben Remco Zijlstra, ik ben 30 jaar, getrouwd en trotse vader van 4 
dochters. We wonen in Vriezenveen. Ik werk als planner bij een 
expeditiekantoor in Wierden. Sinds september 2020 ben ik de 
nieuwe webmaster van deze stichting, Ruchama is namelijk een 
goede vriendin van ons en ik heb het op mijn hart gekregen van 
God om haar hier mee te helpen. Ik vind het in mijn vrije tijd dan 
ook zeer leuk om creatief bezig te zijn op de computer, 
waaronder dus de website van de stichting regelmatig te 
updaten d.m.v. verslagen, foto's en nieuwe pagina's te 
ontwerpen. Het meehelpen bij de stichting geeft mij voldoening 
omdat ik dan mijn verkregen talenten in mag zetten. 
Zie onze website. 
www.freethebelovednepalidaughters.org 
 
2020 en 2021 
Het jaarverslag 2020 zal in februari op de website komen, ons financieel jaarverslag ook 
en ons jaarplan is per mail op te vragen. Wij zullen in deze maand januari de Re 
commitment letter met ASSN  vernieuwen. Ons commitment is wat we in kas hebben, 
en nooit meer. Daarom hopen we dit jaar meer en meer stabiele inkomsten te 
genereren. Zodat in de 2e helft van het jaar toch nog een hoger bedrag  gedoneerd kan 
worden. 
 
Hou het in de gaten. 
We willen in 2021 onze Stichting bij bol.com registreren, zodat we via deze partij geld 
kunnen genereren. Bij je aankoop kun je dan onze Stichting aanvinken. Zo ook bij 123 
inkt.nl bij inleveren van lege cartridges. Misschien ken je nog wel meer bedrijven online 
die dit in hun webshop hebben in gebouwd, laat het ons weten. Ook krijgen we dit jaar 
een doneer knop op de website. Zo kun je onze website doorsturen en is het sneller en 
makkelijker online te doneren. 
 



Met ons meedoen? 
 We hebben als Stichting iemand nodig die op project basis mee wil helpen aan 

het maken van een documentaire. Er is mooi beeld materiaal vanuit een 
veldbezoek opgenomen, maar nu willen we er graag een mooie documentaire 
van laten maken. Lijkt je dit iets of ken je iemand die dit zou willen doen? Email 
ons. Er is een kleine vergoeding mogelijk. De indeling is er al en beeldmateriaal is 
al ruwweg geselecteerd. 

 Verder zijn we op zoek naar een vervangende secretaris die ook actief kan en wil 
zijn om meer fonds-wervende aanschrijvingen te doen i.s.m. de voorzitter. Dit is 
wel een bestuursfunctie. Een profiel is bij ons op te vragen. Mail 
nepalidaughters@gmail.com of bel 06-24898358 Voor meer info. 

 Het meehelpen zoeken naar sponsoren of donoren kan ook op incidentele basis. 
Je kunt ideeën doorgeven of de link leggen tussen ons en diegene(n) die iets 
zouden kunnen betekenen voor ons. Denk ook aan fondsen die als doel hebben 
liefdadigheidswerk te steunen. Denk aan onze Stichting voor te dragen bij je 
werkgever om als goeddoel te worden aangemerkt bij de kerstacties, kerst giften. 
Vaak start dit selectie proces al in februari. 

 Bekendheid geven aan het werk van de Stichting helpt om ons draagvlak sterker 
te maken. Ken je schrijvers of radioprogramma-makers of podcast beheerders, of 
iemand van regionale TV? Maak dan de contact met hen en ons om zodoende 
ons werk in Nepal meer onder de aandacht te brengen. We hopen op meer 
betrokkenheid en daardoor ook meer financiële inkomsten voor ondersteuning 
aan ASSN.  

 Verder zijn we opzoek naar mensen die ook hun kennis en kunde willen delen 
met het meedenken van projecten. Zo wil ASSN meer gaan doen met 
bijvoorbeeld moestuinen opzetten voor kleine ondernemers en de vrouwen van 
het project in het algemeen om gevarieerder en gezonder eten aan hun gezinnen 
te geven maar ook voor de verkoop. Wie daar meer kennis van heeft kan het met 
ons delen, zodat dit bij ASSN terecht komt en dit aan de vrouwen aangeleerd kan 
worden. 

 Voor de lange termijn plannen die ASSN heeft. Namelijk het bouwen van een 
multifunctioneel gebouw, dat als gezondheids-post, opvanghuis voor de vrouwen, 
trainingsplaats voor de dagactiviteiten en kantoor, dienst zal doen is zeker 
100.000 Euro nodig. Dit is mogelijk met St. Wilde Ganzen maar wij moeten dan 
wel de eerste 50.000 Euro zelf fondswerven. Voor deze campagne hebben wij 
ook een minimaal 2 tal mensen nodig die dit met ons willen doen. Er is al contact 
met Wilde Ganzen maar door Corona staat het even on-hold, tot wij genoeg 
mankracht hebben om er mee door te gaan. 

 



Nepal bezoek 
Mocht je Nepal willen gaan bezoeken, na de covid-crisis, overweeg dan eens een 
bezoek te brengen aan het project dicht bij Butwal, Zuid-Nepal. Daarbij is het mogelijk 
om producten mee te nemen van hier naar daar en andersom. Zeg dit voort aan mensen 
die naar Nepal toe reizen. Het maakt het project levend in vele gesprekken en het is ook 
best interessant om een project van dichtbij te zien en mee te maken. Daarbij draag je 
een steentje bij m.b.t. beeldmateriaal maken, veldonderzoek doen of materialen heen en 
weer meenemen. Dit is mogelijk ook interessant voor stagiaires. Deel dit zoveel als 
mogelijk. Neem contact op met de voorzitter voor het overleggen en verdere uitwerking.  
 

Presentatie 
Wil je ons uitnodigen voor een presentatie over het werk van de Stichting in 
samenwerking met ASSN in Nepal? E-mail of bel dan naar de Stichting om e.e.a. te 
plannen.  
Kan ook via beeld techniek of via email. 
 

Wintersale voor Nepal 2020! 
In december 2020 begonnen we onze winter actie: zie ook op onze website en 
facebook.  

 
Yak-wollen Nepalese 100% fair-trade sjaals en mutsen.  
Echt warm door fleece voering. 
Gemaakt door vrouwen van het micro credit project van  
Stichting Free The Beloved Nepali Daughters i.s.m. ASSN te Nepal. 
Nu extra korting: 
Set: Sjaal en muts  € 25,00 
En andere artikelen, zoals dames tassen met ritssluiting. 

 
Bestellen: 

 Zie www.freethebelovednepalidaughters.org en kies je cadeau! 



 Noteer het artikelnummer dat op de foto van het product staat. 

 Betaal het bedrag + € 5,00 verzendkosten als je het niet zelf kunt ophalen. 

IBAN: NL65 RABO 0121 5436 68 

T.N.V. St. Free The Beloved Nepali Daughters. 

O.V.V. Wintersale voor Nepal 2020 Micro Credits. 

M.V.V. artikelnummer. 
   4. Stuur een whats-app naar 06-24898358. 
      -Vermeld artikelnummer,  
      -naam, adres, pc en woonplaats, of meld wanneer je het komt ophalen op de  
      ophaaldagen.  
      -Vermeld ook betaaldatum. 

 Ophaaldagen: Woensdagen, vrijdagen zaterdagen van 10:00 uur t/m 18.00 uur.  
                        Zondagen: ‘s middags, tijden in overleg via whats-app. 

   Van Uitertstraat 4, 7468 ED Enter.  
                             Gratis verrassing! Tot ziens. 

 
 

Jars of Hope actie 
Het is mogelijk om bij een winkel of ander soort bedrijf waar een balie met een kassa 
staat, te vragen of bij hen een donatie pot, voor een goed doel, mag staan, zoals van 
onze Stichting. Meestal is dit voor 3 tot 6 maanden. Jij draagt dan zorg voor het contact 
tussen deze winkel/bedrijf en jezelf en de Stichting en het bijhouden en storten van de 
inhoud op de rekening van de Stichting. Met jou belasting voordeel! Lijkt je dit een leuk 
idee? Om ook iets te doen als sponsor actie? Neem contact op via email of telefoon. De 
potten, met stappen plan en verdere instructies voor diegenen die dit initiatief willen 
nemen, staan klaar.  
 

Markten 2021 
I.v.m. de covid-19 waren alle markten afgezegd in 2020. 
Wil je de Stichting op een markt vertegenwoordigen dit jaar? Of heb je een markt idee?  
Wij helpen met de aankleding enz. van de kraam. Contact ons. 
 

Facebook actie 
www.facebook.com/nepalidaughters “like” ons en deel ons,  
om meer bekendheid te krijgen en ondersteuners te vinden voor de vrouwen in Nepal.  
 
 
 



Sponsor Wandel of Fietstocht 2021 
In 2020 was er geen sponsor wandeltocht noch fietstocht vanwege, alweer, de corona-
crisis. 
Voor 2021 zoeken we mensen die of een sponsor wandeltocht of fietstocht, liefst 2 in1, 
willen organiseren met ons, met in achtneming van de corona- maatregelen. 
 

Beste nieuwsbrieflezers, 
Dank voor alle ideeën, bijdragen, groot en klein, financieel of op wat 
voor wijze dan ook.  
Wij waarderen alle hulp enorm. 
Laten we samen volhouden om een verschil te maken.  
Jouw input is wel 100x de inzet waarde! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur en webmaster van Stichting Free The Beloved Nepali Daughters, 
 
Ruchama Bloemendaal, Voorzitter. 
Margot Vlutters, Penningmeester 
Remco Zijlstra, Web-Master. 

 

 

 

 

 

Telefoon 0547-785258/06 24898358 / email nepalidaughters@gmail.com /  
www.freethebelovednepalidaughters.org 

KvK -nr  08 17 76 89    / bank IBAN NL65 RABO 0121 5436 68       /  ANBI-erkenning    

De stichting geeft financiële en praktische steun en hulp aan meisjes en vrouwen in Nepal die als 
slachtoffer van vrouwenhandel in de prostitutie of andere vormen van uitbuiting zijn terechtgekomen. 


