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1

Profiel Suvadra

1.1

Suvadra: hoe het begon

In september 2002 zegt Joyce van Rijen haar baan op en verkoopt haar huis om er een jaar
tussenuit te gaan. Als ze 9 maanden les heeft gegeven op een school in Boudhanath in Nepal is ze
verliefd geworden op het land en de mensen en besluit ze om terug te keren, niet om les te geven
maar om vijf maanden te werken aan een project voor kinderen met de spierziekte van Duchenne.
Daar ontmoet ze Krishna, en het klikt zo goed tussen hen dat ze elkaar tijdens het festival Tihar tot
broer en zus verklaren. Daar komt ook de naam van de stichting vandaan: Suvadra, zus van
Hindugod Krishna. Hun focus: mensen die het in de Nepalese maatschappij het aller moeilijkst
hebben: gehandicapte kinderen.
1.2

Swarga: een plek om thuis te komen

Op 1 januari 2006 gaat het Kindertehuis Swarga in Bhaktapur van start. Swarga betekent hemel in
het Nepalees. Het kindertehuis is er voor kinderen met een lichamelijke handicap, een plek waar ze
zichzelf kunnen zijn ondanks hun handicap, waar gezorgd wordt voor onderdak, medische zorg,
voedsel, scholing en waar nodig fysio- en spraaktherapie. Kortom Swarga is een plek waar deze
kinderen een kans krijgen om een toekomst op te bouwen. De kinderen blijven over het algemeen
totdat hun schoolperiode is afgelopen. Buiten Swarga om worden kinderen ook incidenteel
geholpen: eenmalige hulp in schrijnende gevallen.
In 2008 wordt de maximale capaciteit qua huisvesting bereikt: 15 kinderen. Besloten wordt om een
tweede tehuis te laten bouwen, dat beter geschikt is voor kinderen met zware fysieke beperkingen
en waar ook gastenverblijven zijn om eigen inkomsten te verkrijgen. Zo ontstaat in 2012 ruimte
voor in totaal 30 kinderen.
1.3

Overdracht tehuis en focus op projecten

Het beheren van een kindertehuis in Nepal vergt veel inspanning van de stichting Suvadra, die de
Nederlandse leiding van het tehuis verzorgt. Daarom is besloten om het dagelijkse beheer van het
tehuis over te dragen aan de Nepalese stichting Swarga Foundation Nepal. Hierdoor heeft de
stichting geen personeel meer in dienst en ook geen vaste kindertehuis verplichtingen meer.
Sindsdien heeft Suvadra zich volledig gericht op projecten. Een voorbeeld daarvan is financiële
steun om het verzorgen van thuislessen aan lichamelijk gehandicapte kinderen mogelijk te maken.
In 2018 is besloten om de activiteiten van stichting Suvadra geleidelijk aan over te dragen aan
andere organisaties en de eigen activiteiten af te bouwen.
1.4

Missie

De missie van de stichting Suvadra is: helpen zodat lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal later
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door het geven van medische zorg, de kinderen te
leren omgaan met lichamelijke beperkingen en te zorgen dat opleidingen worden gevolgd die een
perspectief bieden op een zelfstandige toekomst.
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2

Projecten

2.1

Schoolsupport

Op dit moment ondersteunt Suvadra 29 kinderen bij hun onderwijs, door hun schoolgeld te betalen
en ondersteuning, zoals vergoeding voor huisvestingskosten, te bieden. Hierdoor kunnen de
kinderen ondanks hun lichamelijke beperkingen toch opleidingen volgen. Waar mogelijk stimuleren
wij kinderen om een vervolgopleiding te doen en werk te vinden.
2.2

Duwakot

Bij dit project verzorgen twee leraressen met zeer beperkte mogelijkheden een aantal geestelijk
gehandicapte kinderen door het geven van dagbesteding.
2.3

Door-to-Door

Dit project wordt uitgevoerd door de Nepalese stichting Voice for Equal Opportunities, waarbij
Suvadra de kosten voor het merendeel betaalt. Meerdere leraren en leraressen bezoeken
lichamelijk gehandicapte kinderen die niet naar school kunnen. Thuis worden dan lessen gegeven,
elke dag voor een paar uur. De kinderen doen de gewone schooltoetsen.
2.4

Hostel

De stichting Voice for Equal Opportunities heeft sinds enkele jaren een klein hostel in Bhaktapur
voor de kinderen die door hun handicap niet thuis kunnen verblijven maar op deze manier toch een
fijne en veilige woonomgeving hebben. Daarnaast krijgen ze onderwijs aan huis via het Door-toDoor project (zie 2.3). Suvadra steunt de opzet van dit hostel voor een periode van 3 jaar.
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Toekomst stichting Suvadra

De activiteiten van de stichting Suvadra in Nepal worden geleidelijk afgebouwd. Dit is ook al
kenbaar gemaakt bij de Nepalese stichting Voice for Equal Opportunities. In de komende tijd wordt
bekeken op welke wijze dat op een goede manier kan worden gedaan. Denkbaar is dat nieuwe
bestuursleden de bestuurstaken overnemen. Mocht dat niet lukken dan wordt het volgende
afbouwschema gehanteerd:
 Door-to-door: wij ondersteunen dit project nog twee schooljaren
 School support: wij blijven de huidige groep ondersteunen totdat de kinderen klas 12
hebben gehaald. Voor sommigen betekent dit nog 1 jaar ondersteuning, voor anderen nog
10 jaar.
 Duwakot: nog een schooljaar mee door gaan.
 Hostel: volgens afspraak Voice for Equal Opportunities ondersteunt Suvadra het hostel
gedurende 3 jaar. Het eerste jaar is voorbij zodat de ondersteuning nog 2 jaar zal
plaatsvinden.
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Financiën

De financiële situatie van de stichting Suvadra maakt het mogelijk om het volledige afbouwschema
te realiseren, mede dankzij de giften van de vaste donateurs.

Bijlage: samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting Suvadra bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Joyce van Rijen
Penningmeester: Ad Grool
Secretaris:
Harm Rademaekers
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