
  

Stichting 
Aan alle lezers van onze nieuwsbrief Free The Beloved Nepali Daughters
     Van Uitertstraat 4, 7468 ED Enter

Enter,   april 2017 

Betreft: Nieuwsbrief 13: Sponsoracties

Bijlage : Informatie over de sponsorwandeltocht 2017

Beste vrienden van Free The Beloved Nepali Daughters,

In deze nieuwsbrief leest u over enkele sponsoracties en nieuws uit Nepal.
Per dit jaar zullen er 2 nieuwsbrieven per jaar uitkomen. Alle andere tussendoor updates zullen op
de website komen te staan of per incidentele mailing. De volgende nieuwsbrief zal begin 
december uitkomen.

Nepal – ASSN
Het gaat goed met de projecten. Goedkeuringen van de overheid om verder te gaan met hun 
projecten zijn weer verkregen. Er is een nieuwe sponsor gevonden die het mogelijk maakt dat het 
Grace Shelter Home weer een eigen leef- en therapie setting kan krijgen. Het laatste 
kwartaalverslag staat weer in zijn geheel op de website.

Nepal bezoek
Onze penningmeester Joop en een aantal anderen zijn momenteel in Nepal op trektocht. Zij zullen
de voorzitter van ASSN in Kathmandu ontmoeten en hij zal een aantal materialen aan Joop 
overhandigen die hier in Nederland verkocht kunnen worden. 

Presentatie
Zondag 2 april 2017 werd er een presentatie over de projecten met een workshop gehouden met 
medewerking van Het Kookatelier. De resultaten van de workshop zijn veelbelovend en wij gaan 
als Stichting daarmee verder om ons draagvlak te vergroten. We willen Het Kookatelier hartelijk 
bedanken voor de gastvrijheid en de lekkere Nepalese hapjes en aan de deelnemers: Enorm 
bedankt voor jullie bezoek, meeleven, steun en meedenken! 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. 

Spontane actie van Gea



Gea, een van onze ondersteuners hield een presentatie met foto’s over haar trektocht in Nepal 
van 2012 voor een groep wandelaars in Drenthe.
Zij heeft spontaan een collecte mogen houden en de opbrengst was een verrassende 260,-  Euro
Dit soort acties zijn het voorbeeld van dat we dit werk samen dragen. Gea, enorm bedankt voor je 
prachtige initiatief. 

Tassen actie Hola Jola
Jola betekent tasje, en hola betekent misschien in het Nepalees. Dus “tasje misschien?”
Door de tassen actie van vorig jaar zijn de dames die een naaiatelier hebben, via het micro-credit 
project van ASSN, extra gestimuleerd en enthousiast geworden om zelf hun eigen stijl tas te 
ontwerpen en te maken. Er zullen er in mei, oktober en december een aantal naar Nederland 
komen. Deze tassen komen op de website te staan en zijn dan te bestellen per e-mail. De 
instructies zullen er dan bijstaan. 

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 en 
jezelf en de Stichting en het bijhouden en storten van de inhoud op de rekening van de Stichting. 
Lijkt je dit een leuk idee? om ook iets te doen als sponsor actie? Neem contact op via mail of 
telefoon. De potten, met stappen plan en verdere instructies voor diegenen die dit initiatief willen 
nemen, staan klaar. 

December 2017 kerst markt actie
Wij gaan weer op de kerstmarkt in Enter, dorpsplein met een kraam staan met producten uit Nepal
en informatie over ons werk in Nepal. Wil je meehelpen? Laat het weten. Info over datum volgt op 
de website en via Facebook begin december.

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 tocht.
Onze jaarlijkse sponsorwandeltocht is op zaterdag 10 juni 2017 zie bijlages voor de uitgebreide 
informatie. Hartelijk welkom. Wij hopen jullie daar te zien.

Beste nieuwsbrieflezers dank voor alle ideeën, bijdragen, groot en klein, financieel of op 
wat voor wijze dan ook. Wij waarderen alle hulp enorm.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Free The Beloved Nepali Daughters,

Ruchama Bloemendaal, Voorzitter.
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Bijlage:

Aan de vaste lezers van onze Nieuwsbrief 
en andere vrienden en familie Stichting 
                                                                 Free The Beloved Nepali Daughters
     Van Uitertstraat 4, 7468 ED Enter

Enter, april 2017

Betreft: Sponsorwandeltocht 2017

Beste vrienden van Nepali Daughters en (andere) wandelliefhebbers.

Dit keer sturen we aan onze vaste lezerskring, maar ook aan andere vrienden en familie een 
uitnodiging voor onze derde sponsor-wandeltocht op zaterdag 10 juni 2017. De tweede 
sponsorwandeltocht vorige jaar was ook weer een succes met een opbrengst van meer dan         
€ 600,- voor onze projecten in Nepal en daarom organiseren wij dit jaar weer een mooie tocht. 

De sponsorwandeltocht voor Stichting Free The Beloved Nepali Daughters. 

Draag je onze Stichting een warm hart toe en hou je van wandelen? Dan nodigen we je graag uit 
om met ons mee te lopen! We hebben ook nu weer een prachtig gebied gevonden, waar we twee 
wandelingen hebben uitgezet. Verderop in deze brief vind je alle verdere informatie over de 
wandeltocht. Noteer de datum en meld je gauw aan! 

Wie weet: een nog grotere opkomst dan vorig jaar met als resultaat een nog grotere opbrengst 
voor onze projecten in Nepal! 

Nieuwe lezer:

Hoor je via deze brief nu voor het eerst van onze Stichting? We zijn een Stichting, die financiële 
en praktische steun en hulp biedt aan meisjes en vrouwen in Nepal die als slachtoffer van 
vrouwenhandel in de prostitutie of andere vormen van uitbuiting zijn terechtgekomen. Heb je 
belangstelling? We nodigen je graag uit om onze website te bezoeken: 
www.freethebelovednepalidaughters.org. Hier vind je alle informatie over onze projecten en over 
onze Stichting. Je kunt je hier ook aanmelden voor onze nieuwsbrieven, die 2 keer per jaar per 
mail worden toegestuurd aan mensen die daar prijs op stellen. En we treden graag met je in 
contact als je meer wilt weten van onze activiteiten of ons in ons werk wilt steunen. 



Tot slot: 

We verwelkomen je heel graag op 10 juni 2017 in Holten. Wij hopen op een gezellige wandel dag, 
met leuke gesprekjes en contacten met oude en nieuwe bekenden. Natuurlijk beantwoorden we 
onderweg of in de rustpauze tussen de beide wandelingen ook graag vragen over onze Stichting 
of over onze projecten. 

Je kunt ons ook meehelpen om deze sponsorwandeltocht tot een succes te maken door deze brief
in je eigen kring door te sturen aan andere mensen met een wandelhart. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting Free The Beloved Nepali Daughters, 

Ruchama Bloemendaal
Voorzitter

Zie INFORMATIE SPONSOR - WANDELTOCHT 
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Stichting
Free The Beloved Nepali Daughters

INFORMATIE SPONSOR - WANDELTOCHT 

Wanneer: op zaterdag 10 juni 2017. 9:30 uur. 

De routes: Wij hebben twee prachtige wandelingen uitgezocht in de buurt van Holten.    
De eerste wandeling is 8 km lang (incl. pauze ca. 2,5 uur) en loopt van Grand 
Cafe De Biester, Holten. Via delen van de zuurbergroute terug naar de 
startplaats. De tweede wandeling is ca 8 km (ca. 2,5 uur lopen) en loopt voor 
een klein deel door de Holterberg route. De routes zijn ook begaanbaar met 
een buggy.

Vertrekpunt : Het vertrekpunt voor beide wandelingen is: 
Grandcafe De Biester, Stationstraat 10, 7451 BH Holten. 
Het is gelegen aan het treinstation Holten. Wanneer je alleen met de 
middagwandeling mee wilt lopen, vragen we je om 13:00 uur bij Grandcafe De
Biester aanwezig te zijn.

De wandeldag: Voor de ochtendwandeling verzamelen wij ons vanaf 9:30-10.00 uur op de 
parkeerplaats van Grandcafe De Biester. Wij vertrekken om precies 10.00 uur.
We zijn rond 12.15 uur weer terug bij De Biester. Tussen 12:15 uur en 13:30 
uur is er tijd voor lunchpauze en de sponsor inleg betaling. 

Om 13.30 uur vertrekken wij voor de middagwandeling. Deze duurt ongeveer 
2,5 uur. Ons plan is om als groep te gaan wandelen zodat wij ook onderling 
contact kunnen hebben. Mocht je echter liever op eigen gelegenheid lopen, 
dan zijn er beschrijvingen van de routes beschikbaar. 

Consumpties: Consumpties bij de horecagelegenheden zijn voor eigen rekening. 

Horeca: Er zijn onderweg horecagelegenheden, maar de pauzes onderweg zijn 20 
minuten tot een half uur, dus misschien is het raadzaam je eigen brood en 
drinken mee te nemen. Tussen de middag is er een stop van anderhalf uur bij 
Grandcafe De Biester, waar je natuurlijk wel een lunch kunt bestellen. 

Sponsorbijdrage: De sponsorbijdrage is € 15,- per dag. Het maakt niet uit of je een halve dag of 
de hele dag meeloopt. De opbrengst komt helemaal ten goede van onze 
projecten in Nepal. We vragen je je bijdrage contant en gepast mee te nemen 
op de wandeldag. De bijdrage kun je inleveren tussen 12.15 en 13.30 uur bij 



Ruchama Bloemendaal, de voorzitter, die bij het Grandcafe De Biester zal zijn
tussen de middag. Als je het sponsorbedrag te hoog vindt is het misschien 
een idee om je ook zelf te laten sponsoren door familie of vrienden? 

Aanmelding: Aanmelding kan tot uiterlijk 03 juni 2017 door een mailtje naar 
nepalidaughters@gmail.com met daarin 
- je naam 
- of je een dagdeel of beide dagdelen meeloopt 
- het aantal personen dat je aanmeldt 
- je (mobiele) telefoonnummer. Dat laatste is voor eventuele noodgevallen ook
op de dag zelf. 

Aantal deelnemers: Wij kunnen de belangstelling voor deze actie niet goed vooraf inschatten. Als
zich meer dan 25 deelnemers aanmelden gaan wij ons splitsen in twee 
groepen. 

Maximum: Als maximum aantal wandelaars gaan wij uit van 50 personen. Als het 
maximum aantal deelnemers is bereikt ontvang je daarvan binnen enkele 
dagen bericht. 

Afzeggingen: Mocht je je hebben aangemeld maar later alsnog verhinderd zijn, dan zou het 
fijn zijn als je ons dat tijdig laat weten via e-mail van de Stichting, whatsapp of 
tel.nr. Ruchama.

Organisatie: Bestuur Stichting Free The Beloved Nepali Daughters 
Je bereikt ons via ons mailadres nepalidaughters@gmail.com. 
Tijdens de wandeldagen zijn wij telefonisch bereikbaar: 
Ruchama Bloemendaal, opgave, inleg en andere vragen: 06 - 24898358 
Joop Hegeman, wandeldag en route leiding: 06 - 45739321 
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