
Activiteitenverslag  

 Tijdens het bezoek van de heer Hooft Graafland en de heer de Stoppelaar in het 
najaar van 2014 aan Nepal. Is een bezoek gebracht aan Hamro Gaun, het project 
van Stichting Veldwerk. Verder is er een bezoek gebracht aan de Stichting Kiran 
Namaste, dit is een Stichting die zich richt op alleenstaande Nepalese moeders en 
hun kinderen. Het gaat om alleenstaande moeders uit de lage en midden kasten en 
hun kinderen in de leeftijd vanaf drie  jaar. Begin 2015 hebben we besloten om een 
bijdrage te leveren aan een scholingsproject wat door Stichting Kiran Namaste ter 
plekke begeleid wordt. In mei 2015 is de jaarlijkse prijsuitreiking gepland. De bijdrage 
aan de kinderen van de staff van het Summit Hotel zal in 2015 geheel worden 
afgebouwd.  
 

 In mei 2014 werd de jaarlijkse prijsuitreiking verricht. Circa 150 kinderen van de staff 
ontvingen prijzen om hen te stimuleren om hun best te  doen op school.  
 

 

 Tijdens het bezoek (mei 2013) is er een vergadering van de Nepalese commissie die 

de belangen behartigt van het NF in Nepal bijgewoond. Tijdens deze vergadering 

hebben de heer Hooft Graafland en Mw Rutten aangekondigd dat er in de toekomst 

veranderingen gaan komen. Dat de continuïteit niet gewaarborgd kan worden en dat 

we bezig zijn met het bekijken hoe we in de toekomst verder gaan. Er is één van de 

restaurant medewerkers van het hotel ernstig ziek en besloten wordt zijn vrouw een 

gift te doen van € 500, dit bedrag is tijdens de ceremonie aan haar gegeven, dit 

bedrag is betaald uit de “Nood Pot” van het NF in Nepal. 

 

 Na 10 jaar kijken we terug op een succesvol project waar het scholingsniveau tussen 

meisjes en jongens compleet vervaagd is. Dit was aan de start van ons project onze 

doelstelling aangezien in het verleden alleen de jongens naar school gingen. Tijdens 

de prijsceremonie was duidelijk te zien hoeveel meisjes naar school gaan.  

 

 

 Er is ook een bezoek gebracht aan een project van Stichting Veldtwerk, Hamro Gaun. 

Een woongemeenschap aan de rand van de Kathmanduvallei waar wezen en 

gehandicapte kinderen onder andere opgevangen worden en scholing genieten. In 

het verleden hebben wij een Geitenproject gesponsord van dezelfde stichting. Dit 

bezoek had als doel om te kijken of wij als NF opnieuw een bijdrage willen gaan 

leveren aan één van hun projecten.  

 

Financiële verantwoording (jaarverslag). 

De bijdrage aan de schoolkosten van de kinderen van de staff werden verminderd.    In totaal 
werd aan de Staff Welfare Commissie een bedrag van € 2.250,- betaald. Tika Ram ontving € 
240,- Aan de stichting Veldwerk werd een bedrag van € 5000,-- geschonken. 


