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NEPAL
Eind oktober / begin november ben ik samen met mijn broer en ‘bouwju’(schoonzus) naar
Nepal gegaan. Het grootste doel was nu toch een keer vakantie vieren in Nepal, het land laten
zien aan bouwju, want foto’s en verhalen leven meer wanneer je daadwerkelijk in Nepal bent.
Gezichten zien bij al die verhalen is mooi. Daadwerkelijk Nepal beleven door de geuren  en
beelden is mooi. Daarnaast konden een aantal ‘werkzaamheden’ toch niet uitblijven, dus er is
zeker weer wat te melden!

VOICE FOR EQUAL OPPORTUNITIES
De afgelopen maanden zijn de mannen en vrouwen van deze sympathieke stichting en wij van
Stichting Suvadra druk bezig geweest met het plannen van een nieuw project. Het moet heel 
duidelijk gezegd worden dat het plan van de Voice afkomt en wij ze alleen ondersteunen 
hierbij, op financieel gebied, maar ook zeker adviserend. Het plan was ambitieus, een hostel 
opstarten voor lichamelijk gehandicapte kinderen / volwassenen. Veel gesprekken zijn gegaan 
over het feit dat dit opstarten een nieuwe langdurige verantwoordelijkheid met zich 
meebrengt. We hebben toegezegd om in het eerste jaar 80% te financieren en in het 2e en 3e 
jaar ongeveer 50%. De bedoeling is dat ze in deze periode andere financieringsbronnen gaan 
aanboren, zodat ze niet afhankelijk van onze stichting worden. Na de 3 jaar houdt onze 
support op.

Het plan kwam omdat Amita, een student van het door-to-door project zonder ouders kwam te
zitten en haar familie niet in staat is om voor haar te zorgen. Vader is dementerend en woont 
tegenwoordig in een bejaardentehuis en moeder is aan de gevolgen van een nierziekte 
overleden.

In Nepal hebben we een heuse openingsceremonie gehad, waarbij ook de kinderen, nu nog 
twee, werden voorgesteld; Amita en Ramila.

SCHOOLSUPPORT

In dit kader delen we mede dat we gestopt zijn met de support aan Bimal Lamichanne, een 
dove jongeman die we al ongeveer 10 jaar steunen. Hij kreeg de mogelijkheid nog om te 
beginnen aan zijn bachelor, maar zijn motivatie hiervoor was ver te zoeken. We hopen dat hij 
verder goed terecht komt.

GOED NIEUWS

Wat zijn we met zijn allen trots!!! Shova, al jaren zo goed bezig op school en in haar 
persoonlijke ontwikkeling, heeft een baan gevonden bij een Amerikaans 
dataverwerkingsbedrijf. Het mooie is dat ze thuis kan werken en zo’n 20 uur per week hieraan
kwijt is. Na haar studie kan dit uitgebreid worden. Dit is zo belangrijk voor haar 
zelfvertrouwen. Van haar eerste salaris heeft ze een klein feestje gehouden voor haar familie. 
Je weet dat het moeilijk is voor iemand als Shova in Nepal, dus dat ze nu deze kans heeft 
gekregen is natuurlijk fantastisch. Helemaal zelf verdiend door voor allerlei tests te slagen en 
indruk te maken tijdens het sollicitatiegesprek.



EENMALIGE HULP

- We hebben de operatie aan de benen van Prachi Prajapati betaald. Dit is al eerder 
gebeurd, maar vanwege haar toestand heeft ze meerdere operaties nodig.

- We hebben boeken gegeven aan de bibliotheek van de school van Bishal Shrestha.

- Medische kosten voor Roshani Lama.

ACTIES

- Op zaterdag 28 oktober mochten we in het kader van Ladies Day bij de Karwei in 
Etten-Leur staan met onze spullen. Ria van der Logt, Harm en zijn dochter Jasmijn 
hebben een hele dag geprobeerd om de Nepalese spulletjes en de mooie spullen van 
Ria te verkopen. Helaas was het niet zo druk, maar toch is er nog wel wat verkocht.

- 10 december staan we weer op de kerstmarkt van Het Anbarg in Etten-Leur. Van 10 tot
4 zijn jullie van harte welkom!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!! Voor onze projecten in Nepal, mail naar 
info@suvadra.com voor meer informatie!!!

Groetjes,

Joyce, Harm en Ad
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