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        Kathmandu, 26 december 2018 

 

#Givehope 

Nepal is een mooi land. Aardige mensen, een prachtige cultuur en een adembenemend en zeer 

afwisselend landschap. Kijk je wat scherper zie je ook de hardheid van het land. Minderbedeelden 

en mensen met een beperking hebben een zwaar leven, vol met ontberingen. Als je in Nepal 

geboren wordt met een handicap dan heb je, vanuit het geloof in reïncarnatie, in je vorige leven 

iets fout gedaan. Dit wordt bestraft in je huidige leven in de vorm van een handicap. Jammer dan, 

vette pech. Hopelijk meer geluk in een volgend leven. Niemand die zich echt druk om jou maakt. 

Geen perspectief, geen hoop. Bikkelhard. Want je wordt dagelijks geconfronteerd met de beperking 

van je lichaam in een fysieke en sociale omgeving die geen of - als je geluk hebt - een beetje 

rekening met je houdt.  

In de afgelopen weken heb ik alle 45 kinderen en jongeren die Suvadra ondersteunt bezocht. Ik 

heb met hen gesproken over de dagelijkse dingen van het leven. Soms emotionele gesprekken die 

mij diep raakten. Ik heb hun handen vast gehouden om mijn steun beter over te kunnen brengen. 

Ik heb een aai over de bol gegeven, een schouderklopje, een compliment, een knuffel of een 

stevige omhelsing. Kleine dingen, maar zo belangrijk! Warmte geven, hoop geven. Hoop op een 

beter bestaan. Niet in een volgend leven, maar hier en nu. Dat is waar Suvadra zich hard voor 

maakt. En daarbij hebben we uw hulp en steun meer dan ooit nodig. Want er is veel te doen. Ik 

neem u graag mee. 

Voice for Equal Opportunity (VEO) 

In Nepal werken we samen met VEO, een organisatie die zich hard maakt voor mensen met een 

beperking. VEO wordt gerund door Suman Palikel en Sabit Bajracharya. Twee toppers die beiden 

zelf een handicap hebben. Hun inzet is zeer groot en ze vergen veel van zichzelf. Ze hebben hun 

zaakjes goed op orde, werken gedegen, nauwgezet en transparant en hebben veel contacten in 

Nepal in de wereld van mensen met een beperking. VEO en Suvadra versterken elkaar. Als wij 

vanuit Suvadra niet in Nepal zijn, regelen Suman en Sabit voor ons de dagelijkse zaken. Sommige 

projecten doen we in gezamenlijke financiering. Met Suman en Sabit heb ik in de eerste week van 

mijn verblijf in Nepal alle lopende zaken doorgesproken en me op de hoogte laten brengen van de 

situatie en bijzonderheden van alle individuele kinderen. 

Hostel 

Een aantal maanden geleden hebben we in Bhaktapur een hostel geopend voor drie ernstig 

gehandicapte meiden: Rabina, Amita en Ramila. Deze meiden krijgen 24-uurs zorg en begeleiding 

van Suvadra door twee begeleidsters die we in dienst hebben. Ze krijgen onderwijs aan huis en er 

wordt dagelijks voor hen gekookt. Drie lieve meiden die afhankelijk zijn van onze zorg en hulp. 

Alleen redden ze het niet. Het hostel is mooi en schoon en de drie meiden voelen zich er goed 

thuis. Ik heb ze elke dag bezocht, voordat het onderwijs aan huis startte. Ik bracht dan wat fruit 

mee en kletste met hun over van alles en nog wat. Amita wilde graag een selfie met mij maken, 

zodat ze die op Facebook kon zetten. Het had heel wat voeten in aarde voordat ze de foto goed 

genoeg vond haha. Ik heb geloof ik wel vijftien pogingen gedaan. Een echte schat die Amita. Ook 

de andere twee meiden zijn toppers en rekenen op ons.  

Suvadra financiert het hostel het eerste jaar zo goed als volledig. Voor het tweede en het derde 

jaar hebben we co-financiering afgesproken met VEO, zodat het hostel niet alleen afhankelijk is 

van Suvadra. Het hostel is een financieel intensieve vorm van ondersteuning door Suvadra. Uw 

hulp en bijdrage in de financiering van het hostel is zeer welkom. Daarmee kunnen we continuïteit 

borgen, want de drie meiden kunnen echt nergens anders heen. 

Dagopvang Duwakot 

Sinds enkele jaren ondersteunt Suvadra de dagopvang voor zeven mensen met een verstandelijke 

handicap in Duwakot, vlakbij Bhaktapur. Deze dagopvang wordt begeleid door twee dames 

waarvoor ik veel respect heb, want de deelnemers zijn niet allemaal even gemakkelijk. Petje af 

voor deze dames die er dagelijks voor staan, zes dagen per week. De deelnemers maken het goed, 
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krijgen dagelijks een gezonde lunch van ons en worden met spelmateriaal geprikkeld in hun 

dagbeleving en ontwikkeling. Als ik er ben worden er prachtige tekeningen voor mij gemaakt. Ik 

probeer met elke deelnemer een gesprekje aan te gaan. Dat lukt maar ten dele, want het 

begripsniveau van deze mensen is zeer beperkt. Ook voor dit project is uw hulp meer dan welkom. 

Met uw bijdrage kunnen bijvoorbeeld spelmaterialen gekocht worden en kunnen mogelijk meer 

mensen met een verstandelijke beperking deelnemen. 

Door to door education 

Nog steeds verzorgen onze eigen leerkrachten onderwijs aan huis voor negen kinderen en jongeren 

die door hun handicap het huis niet uit kunnen. Elke dag gaan ze bij elke leerling op bezoek, zodat 

ze de noodzakelijke dingen kunnen leren en hun algemene ontwikkeling kan groeien.  

Schoolsupport 

Suvadra ondersteunt 37 kinderen en jongeren met een beperking die een reguliere school 

bezoeken. Ondersteunen wil zeggen dat wij het schoolgeld betalen (indien mogelijk samen met de 

ouders), zo nodig aanpassingen doen aan gebouw of klas, eventueel verblijf in een hostel betalen 

en periodiek een voortgangsgesprek hebben met de betreffende leerkracht. Deze 

voortgangsgesprekken worden gedaan door Suman en/of Sabit.  

Het is goed om te zien en te horen van de leerkrachten en de principals die ik gesproken heb, dat 

‘onze’ kinderen het goed doen op school. Hun resultaten zijn in veruit de meeste gevallen prima. 

Op elke school heb ik specifiek gevraagd naar de mate waarin de kinderen geintegreerd zijn en ook 

bekeken hoe dit in de praktijk gaat. Hiertoe heb ik klassen bezocht en tijdens de lunchpauzes 

bekeken hoe met elkaar omgegaan wordt. Dat ziet er goed uit. Geen alarmerende dingen gezien.  

Suvadra ondersteunt ook leerlingen op de dovenscholen van Kathmandu en Bhaktapur. Ook deze 

leerlingen heb ik bezocht. Met behulp van een doventolk heb ik met hen gesproken. De leerlingen 

beheersen gebarentaal. Steeds weer opnieuw indrukwekkend om te zien. Op beide scholen heb ik 

veel betrokkenheid en warmte ervaren en een hele prettige en veilige sfeer.  

Ik heb tijdens de schoolbezoeken vele ambitieuze leerlingen gezien met mooie dromen voor de 

toekomst. Hoop op een betere toekomst. U kunt ze deze hoop geven door Stichting Suvadra te 

ondersteunen. Daarmee draagt u direct bij aan het realiseren van de dromen van deze kinderen. 

Ondersteunen kan op velerlei manieren. Natuurlijk kunt u een financieel bijdragen aan Suvadra 

door eenmalig of periodiek geldt over te maken. Ook is het mogelijk om bij te dragen aan een 

specifiek project zoals het hostel of de dagopvang. Of door sponsor te worden van een individueel 

kind; wij zorgen er dan voor dat u op de hoogte blijft van situatie van het kind en van de 

voortgang op school. Ook zullen we u regelmatig een actuele foto verstrekken van het betreffende 

kind. De kinderen die een sponsor hebben schrijven ook periodiek een brief aan de sponsor om zelf 

te omschrijven hoe het gaat.  

Namaste, 

Harm Rademaekers                                                                                                                                 

Bestuurslid Stichting Suvadra 

 


