
ONZE CONTACTGEGEVENS


Bestuur		 Sjef van den Broek (voorzitter)

	 	 Anja Meerman (secretaris, penning-

	 	 meester) 

	 	 Heleen van Vlaardingen (adviseur)

	 	 Toob Meerman (adviseur)


Secretariaat	 Heernisseweg 19

	 	 4461 PR GOES

E-mail	 	 projectennepal@zeelandnet.nl

Website		 www.projecteninnepal.nl

Facebook	 http://www.facebook.com/	
	 	 stichtingprojecteninnepal

KvKdossiernr.	 65729501

Fiscaalnr.	 RSIN 856234461

RaboBanknr	 NL70RABO0309161851	


Telnr.	 	 Anja en Toob:   0113213698  	
	 	 	             0631228110

	 	 Heleen en Sjef: 0118634320 	
	 	 	             0654762072


UW DONATIE


WIJ NODIGEN U UIT OM ONZE STICHTING TE 
STEUNEN DOOR DONATEUR TE WORDEN 


DIT KAN DOOR HET PERIODIEK OF ÉÉNMALIG 
OVERMAKEN VAN UW BIJDRAGE OP ONZE 

REKENING BIJ DE RABOBANK T.N.V. STICHTING 
PROJECTEN IN NEPAL TE GOES 

NL70RABO0309161851 

Veel mensen zijn bereid bij te dragen aan ’n vorm 
van ontwikkelingswerk 


Uitgangspunt is dat er geen geld aan de strijkstok 
blijft hangen, zodat elke euro besteed wordt aan het 

doel waarvoor gedoneerd is


Daar staan wij helemaal achter en we voldoen dan 
ook met alle plezier aan deze voorwaarde


Al onze activiteiten worden uitgevoerd op vrijwillige 
basis 

STRUCTURELE EN DUURZAME 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


IN NEPAL 
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ONZE DOELSTELLINGEN

De projecten die wij in Nepal opzetten en financieren 
hebben een aantal zaken gemeen. Allereerst het 

hoofddoel: Het verbeteren van de levenskwaliteit van 
mensen in Nepal. Wij willen dit echter op een 

verantwoorde wijze doen, daarom hebben al onze 
projecten de volgende uitgangspunten:

Duurzaamheid 
Dit wil zeggen dat we gaan voor verbetering 
van de kwaliteit van leven op de lange termijn. 
Wij focussen op (bijzonder) onderwijs, 
zelfredzaamheid, zorg, sanitatie en CO2 
neutraal koken. Waarbij wij ook groot belang 
hechten aan behoud van de natuurlijke 
leefomgeving.

 
Transparantie 

Meer dan 98% van alle donaties gaat naar 
Nepal. 

Continuïteit 
Onze projecten zijn gebaseerd op lange termijn 
denken. Je wilt voorkomen dat kinderen op 
straat komen te staan of hun school niet 
kunnen afmaken (Down Syndrome Society 
project). Ten aan zien van onze sanitatie en 
rookvrij koken projecten streven wij naar een 
goede geografische en etnische spreiding.

Local ownership 
Het is voor ons van belang dat projecten 
worden geadopteerd door de lokale 
gemeenschap of lokale instellingen met als 
inzet dat ze op termijn qua kennis en middelen 
hun uiteindelijke doel zelf kunnen blijven 
realiseren. Alleen zo kunnen we zorgen voor 
een duurzaam resultaat. We werken met lokaal 
projectmanagement en gebruiken alleen lokaal 
vakmanschap en lokale producten.

ONZE PROJECTEN 

Down Syndrome Society Kathmandu Nepal 

Stichting Projecten in Nepal steunt de dagopvang en 
therapie aan kinderen die lijden aan het syndroom van 
Down en/of kinderen met een geestelijke beperking. 
Naast muziek- en fysiotherapie is de opzet om de 

kinderen zelfredzaam te maken en een waardig leven te 
bieden.

Anderzijds wordt er voorlichting gegeven om mensen 
meer inzicht te geven in het ziektebeeld en de 
mogelijkheden van deze kinderen om (deels) te 

integreren in de maatschappij.

ONZE TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Alle bestuursleden van Stichting Projecten in Nepal 
hebben jarenlange ervaring opgedaan met het realiseren 

van de bouw van toiletten, biogas-installaties en 
rookvrije kooktoestellen. 

Dit soort projecten zouden wij in de toekomst graag 
weer willen ondersteunen, maar zijn mede afhankelijk 

van de donaties die onze stichting ontvangt.
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