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Betreft:    Nieuwsbrief 9: Licht geven.  

 

Beste Vrienden van Free The Beloved Nepali Daughters, 

 

In deze nieuwsbrief schrijven we over de huidige situatie in Nepal,  de ASSN 

projecten en de plannen voor 2016. Verder een indrukwekkend verhaal van een 

vrouw wiens leven positief is veranderd mede door de interventie van ASSN.  

 

Nepal nu. 

De nieuwe grondwet van 20-09-2015 is een lichtpuntje; er kwam een officieel einde 

aan het tijdperk van de Maoïstische opstand die van 1996 tot 2006 zo’n 15.000 

levens eiste. Echter de druk die de etnische groepen in met name het zuiden 

opvoeren, omdat ze zich niet voldoende meegenomen voelen in dit proces, is zeer 

blokkerend geworden voor de voortgang en wederopbouw van Nepal. Demonstraties 

en protesten die soms gewelddadig zijn en levens eisen, komen nu bijna dagelijks 

voor. Er zijn handelsblokkades langs het gehele grensgebied van Nepal met India en 

vele langdurige stakingen in alle sectoren van het land. Dit alles legt Nepal lam. Het 

tekort aan brandstof maakt dat mensen dagen in de rij staan met hun motor of auto 

of jerrycan. De meeste mensen zijn genoodzaakt om te gaan lopen. Ook alle hulp na 

de aardbeving wordt hierdoor gehinderd. Zelfs het waterzuiveringssysteem in 

Kathmandu kan nu niet verder werken en daarmee zijn de gevaren voor ziektes door 

besmet water reëel. Mensen koken weer op hout omdat er bijna geen gas meer is. 

Het eten van rauw voedsel is weer toegenomen. Ook in het gebied waar ASSN  

opereert hebben zij  veel last van deze tekorten en blokkades. Soms lijkt de situatie 

op een nieuwe ramp. Een zware donkere tijd voor Nepal met niet of nauwelijks 

lichtpuntjes. 

Maar toch zijn het zulke organisaties als ASSN die hun schouders er onder blijven 

zetten om te  helpen, te geven, op te bouwen en om voor elkaar te zorgen. Ze blijven 



positief en prikkelen het bewustzijnsniveau van de mensen om hen in te laten zien 

wat de gevaren van trafficking, geweldsacties, HIV/AIDS, drugs etc. zijn. Al deze 

grote thema’s worden meegenomen opdat het bekende lichtje gaat branden in de 

mensen om hen helderheid en duidelijkheid te verschaffen  betere keuzes te kunnen 

maken. Dit geldt ook voor Shristi, waarover in het vervolg van de brief meer.  

 

ASSN. 

Vanaf november 2015 plaatsen wij de originele kwartaalverslagen op onze website 

onder menu kopje Nepali Daughters, Projecten. We zijn blij te melden dat ASSN zich 

zodanig ontplooit dat zij visie blijven ontwikkelen en goed op huidige situaties 

reageren, zoals het  controle preventiewerk dat zij hebben uitgebreid naar het 

Buspark van Butwal, één van de grootste busstations van Nepal. Ook daar is 

gebleken dat vrouwenhandel ( trafficking) enorm is gestegen.  ASSN speelt er direct 

op in door ook daar preventie teams in te zetten. Zij gaan met vrouwen in gesprek 

om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van vrouwenhandel. 

Verder laat ASSN in het jaarplan voor 2016 zien dat ze nog meer zouden willen 

aanbieden aan vrouwen met name op het gebied van werk, training en inkomen 

genererende initiatieven om hen zo een beter toekomstperspectief te geven. Wij 

houden dit gegeven in ons bestuur warm en overleggen wat mogelijk is met 

betrekking tot steun. De financiële ondersteuning voor 2016 voor ASSN  is begroot 

op € 6000, Dit is opgesplitst in € 3000,- voor het Grace Shelter Home (hetzelfde 

bedrag als in 2015) en € 3000,- voor het preventie werk van “Border en Buspark 

Control en Awareness Raising Activiteiten”. Dit  bedrag is met € 1000,- verhoogd, 

omdat ASSN  nu inspeelt op de nood in en rondom het Buspark. Daarbij blijft het 

mogelijk voor sponsoren om, los van onze begroting voor komend jaar, ook 

geoormerkt te kunnen doneren. Een voorbeeld: De kosten voor één opvangplek in 

het Grace Shelter Home zijn € 1500,- (= volledige kost en inwoning en therapie om 

weer op eigen benen te staan). Wij blijven 2 plaatsen van het Grace Shelter Home 

financieren, maar onze wens is om dit met nieuwe sponsoren te kunnen gaan 

uitbreiden. 

 

Activiteiten 2016 

Om de plannen en visie meer draagvlak en draagkracht te geven gaan we ook in 

2016 op zoek naar sponsoren en gaan we een aantal acties opzetten. We willen 

opnieuw een sponsor- wandeltocht organiseren in de periode eind mei/ begin juni; 

we informeren u hierover in april. Verder gaan we een filmavond organiseren waarin 

we de doelgroep onder de loep nemen. Tenslotte willen we mee gaan doen aan een 

kerstmarkt. 

Overeenkomstig de voorschriften die voor ANBI-instellingen gelden, zullen wij begin 

2016 het jaarverslag en de financiële verantwoording over het jaar 2015 op onze 

website plaatsen. 



Ook in 2016 blijven we ”licht” schijnen op de problematiek van mensenhandel, 

gedwongen prostitutie en wat wij daaraan kunnen doen.  Ideeën en artikelen 

daarover zijn welkom.  

Helpt u ons in 2016 ook weer mee om dit licht door te geven? 

 

Shristi. (naam fictief) 

Shristi is één van de vrouwen die geïnterviewd werd om de effectiviteit van de 

projecten te onderzoeken. In het originele kwartaalverslag van november, nu op de 

website, staat daarnaast ook nog een prachtig verhaal van Sita Nepali. 

 

“Ik ben Shristi van Maranthana, Pyutan in Nepal. Ik heb ouders, twee broers en twee 

zussen. We zijn een gezin van zeven personen. Mijn ouders werkten als arbeiders en 

als gevolg van onze slechte financiële situatie kon ik niet naar school en kon ik ook 

geen werk vinden in het dorp waar ik woonde. Daarnaast had ik ook geen 

vaardigheden geleerd. Op een bepaald moment kwam er een “sister” die regelmatig 

naar India ging. Zij overtuigde mij dat ik een goede baan in India zou kunnen vinden 

en ook goed eten zou kunnen krijgen en mooie kleren zou kunnen dragen. Ik was 

pas 16 jaar oud en ik wilde dit alles graag; ik had het verlangen om er mooi uit te zien 

net als andere meisjes. Ik had besloten met haar mee te gaan op zoek naar een 

baan en een luxueus leven. Toen we de grens met India bereikten zei ze tegen mij 

dat ik alleen moest gaan. Ze vertelde me ook dat er politie zou staan en mensen van 

ASSN die de reis zouden kunnen verstoren en ons zouden ondervragen. Ze 

instrueerde mij om te zeggen dat ik ging winkelen in India en dat ze mij zou treffen 

een eindje verderop. Ik deed me voor alsof ik zou gaan winkelen, ik liep verder en 

daar waren de stafleden van ASSN. En ze vroegen mij: ”Waar ga je naar toe?” En ik 

zei: ”Ik ga winkelen.” Ik had een tas vol kleren bij me en zij vroegen me: “Waarom 

neem je een tas met kleren mee als je gaat winkelen?” Ik kon geen antwoord geven 

en ik begon te huilen. Ze zeiden tegen me: “Huil maar niet.” Ze vroegen mij mijn 

persoonsgegevens en waar ik vandaan kwam en waar ik naar toe zou gaan. Ik heb 

ze toen alles verteld. Ze zeiden tegen me: “Je bent nog zo jong en je moet niet op 

zo’n manier op reis gaan.” Ik zou het slachtoffer kunnen worden van meisjes- en 

vrouwenhandel. Toen hebben ze besloten om mij te beschermen en mocht ik bij 

ASSN blijven. 

Ik heb toen gedurende 6 maanden training van ASSN gehad om verschillende 

vaardigheden te leren. Gedurende die 6 maanden hebben ze ook in mijn 

levensonderhoud voorzien. Na deze trainingsperiode ben ik teruggegaan naar huis. 

Later kwam er een meneer van ASSN in mijn dorp en hij investeerde wat geld om 

ervoor te zorgen dat ik mezelf zou kunnen redden. Hij kocht, op basis van een soort 

lening, een naaimachine en bijbehorend gereedschap zoals naalden, schaar en 

strijkijzer en ik ben een naaiatelier gestart. Nu doe ik dit werk en heb ik ook anderen 

meisjes getraind die in moeilijke omstandigheden verkeerden. Ik verdien 12000,-- 

Roepies per maand en heb het geld terugbetaald aan ASSN. Dit was een deel van 

het Microkredietproject. Ik ben ASSN heel dankbaar dat ze mij hebben geholpen.  



 Ze hebben mij vooral zelfvertrouwen gegeven. Dit hebben ze kunnen doen met de 

hulp van Free The Beloved Nepali Daughters. Heel erg bedankt.” 

Zo ziet u hoe alle projecten met elkaar samenwerken om één leven weer licht te 

geven. Dit is dus waar we het voor doen. 

 

Ons festival seizoen. 

Eens een keer iets anders geven met kerst? Of nog kerstkaartjes/e-kaartjes nodig? 

Op de websites van INF (International Nepal Fellowship) www.inf.org/gifts  en NLT 

(Nepal Leprosy Trust) www.nlt.org.uk  staan originele cadeautjes waarbij u 

Nepalezen ondersteunt. Met beide organisatie heeft de voorzitter destijds in Nepal 

goed samengewerkt.  

Uw reactie, tips, ideeën en advies over hoe wij het doen en hoe het beter zou kunnen 

is altijd zeer welkom. Ook hoe we de financiële draagkracht kunnen vergroten. E-mail 

ons maar.  

Wij danken u van harte voor uw steun en belangstelling in 2015.  

Graag wensen wij u een lichtgevende feestmaand toe en een veilig en gelukkig 

2016. 

Met vriendelijke groet, 

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

 

 

Ruchama Bloemendaal, voorzitter. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Telefoon 0547-785258 / 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. 
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