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Beste lezer (Familie, vrienden, collega’s, kennissen en andere geïnteresseerden),  
2018 was een druk jaar in het Community Health Centre Dhadagaun en voor de stichting. In deze 
nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen maanden en kijken we vooruit naar het komende jaar.  
 
Nieuw bestuurslid Martine Brendel 
Vorige nieuwsbrief berichtten wij het vertrek van Nienke Manson en Mandy Reemnet uit het bestuur 
van Stichting Zorg voor Nepal. Inmiddels is Martine Brendel per september toegetreden tot het 
bestuur. Hieronder stelt zij zich voor. 
 

 
 

 



“Mijn nicht Simone is al enkele jaren penningmeester bij de stichting Zorg voor Nepal, dus de 
verhalen over Nepal en het mooie werk dat zij en haar vrienden Konstantin en Melanie daar doen, 
krijg ik al enkele jaren mee. Recentelijk gaf Simone aan dat ze op zoek waren naar nieuwe 
bestuursleden en vroeg ze of ik interesse had. Hoewel ik geen achtergrond heb in de 
gezondheidszorg, dacht ik wellicht toch een bijdrage te kunnen leveren aan de stichting, ook vanuit 
de ervaring die ik vanuit mijn huidige werk heb opgedaan.  
Ik werk als bestuurssecretaris bij de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, waar ik de 
bestuurder van vier zelfstandige voortgezet-onderwijs-scholen ondersteun bij, onder meer, het goed 
laten verlopen van de planning-&-control-cyclus en het voldoen aan de Governance Code.  
De reden waarom ik ja heb gezegd op de vraag of ik bestuurslid wil worden bij Stichting Zorg voor 
Nepal, is dat ik het interessant vind om iets totaal anders te doen, waarbij ik de ervaring vanuit mijn 
huidige werk wellicht kan inzetten, en tegelijkertijd heel veel nieuwe dingen kan leren. Daarnaast zie 
ik het als een goede aanleiding om vrijwilligerswerk te doen, en iets te betekenen voor mensen in 
een ander deel van de wereld. Ik ken Nepal niet, maar uit de verhalen en de foto`s die ik heb gezien, 
lijkt het me een prachtig land, en wie weet zal ik het land in de toekomst eens bezoeken. 
Ik woon samen met mijn vriend José en mijn zoontje Casper (4) in Amsterdam.” 
 
 
Verloskundige in opleiding 

 
De laatste nieuwsbrief berichtten wij ook over onze (medewerkers 
van het Community Health Centre Dhadagaun, de lokale raad en 
Stichting Zorg voor Nepal) zoektocht naar een kandidaat ANM. 
Auxiliary Nurse and Midwife. ANM is een functie waarbij de focus 
ligt op verloskunde en moeder- en kindzorg. Echter de opleiding 
omvat tevens ‘reguliere’ geneeskundige taken.  Deze vrouw zou 
dan de moeder- en kindzorg kunnen verbeteren en als back-up 
dienen als Prem uitvalt door bijvoorbeeld ziekte. Wij waren op zoek 
naar een vrouw uit de omgeving van het centrum met het liefste 
een Tamang-achtergrond. Tijdens ons bezoek was er slechts één 
serieuze kandidaat. Zoals gezegd maakte zij een sterke en positieve 
indruk op ons. Haar naam is Kopila Tamang. Inmiddels heeft zij de 
toelatingstoets gehaald en is zij gestart met de opleiding. Wij 

wensen haar veel succes met de opleiding en geloven dat zij een aanwinst zal zijn voor het centrum 
als zij is afgestudeerd.  
 
30.000 patiëntbezoeken  
Inmiddels heeft het Community Health Centre meer dan 30.000 consulten verricht sinds de 
oprichting in 2003. Meest voorkomende problemen waarmee patiënten zich melden zijn diarree, 
luchtweginfecties en ongevallen. 
Het laatste jaar zien we een flinke toename van het aantal patiënten. Het afgelopen fiscale Nepalese 
jaar (wat loopt van medio juli -medio juli) werden er meer dan 700 extra consulten gedaan (2406) in 
vergelijking met het jaar ervoor. Een duidelijke verklaring hiervoor hebben we niet. Of dit een 
positief of negatief signaal is, is alleen te beoordelen aan de hand van demografische gegevens 
(bevolkingsgroei e.d.) waarover we niet beschikken. Subgroepanalyse laat zien dat met name 
kinderen onder 10 jaar oud verantwoordelijk zijn voor de toename aan patiënten. Echter er is geen 
duidelijke relatie met ziektebeeld waarmee zij zich presenteerden, geslacht of dorp waaruit zij 
kwamen.  
Wel laat deze patiëntaantallen zien dat er een duidelijk behoefte bestaat aan de door het centrum 
geleverde zorg.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Sint Michaël College 
Ook dit jaar vindt er in het Sint Michaël College een kerstmarkt plaats waarvan de opbrengst naar 
onze stichting gaat. Vorig jaar was het een geweldige dag. Leerlingen konden zich op vele activiteiten 
inschrijven waarvan de opbrengsten naar ons doel gingen. Ook dit jaar zijn er weer vele activiteiten 
en zullen wij wederom een ‘trauma-training’ geven zoals wij dit ook jaarlijks in Nepal doen. Wij 
hopen op wederom een fantastische dag. Opbrengsten willen wij aanwenden voor ‘acute zorg’. Niet 
alleen voor ongevallen maar ook bijvoorbeeld bij een bevalling die misgaat, een kind met een 
ernstige longontsteking of hersenvliesontsteking enz enz. Hiervoor is een betere samenwerking met 
de overheid en omliggende ziekenhuizen, veel extra training en materialen nodig. Ook andere Health 
Centers uit omliggende regio’s die willen participeren in de trainingen willen wij de mogelijkheid 
bieden. 
 
Werkbezoek 2019 
In februari 2019 zullen wij wederom naar Nepal afreizen om daar ter plaatse boekhouding te 
controleren, nieuwe plannen te maken met het personeel, de Raad die het officiële bestuur van het 
centrum vormt en de lokale politiek. Hierbij zullen we -zoals eerder gezegd- met name kijken hoe we 
‘acute zorg’ kunnen verbeteren. Tevens zullen wij de jaarlijkse training geven met betrekking tot 
ongevallen.  
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AVG 
Zoals bij velen bekend, is op 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
ingegaan. De Stichting Zorg voor Nepal vindt privacy belangrijk en neemt een aantal maatregelen om 
te voldoen aan te wetgeving: 

- De donateurs ontvangen binnenkort een brief waarin ze geïnformeerd worden over welke 

gegevens van hen verwerkt worden en wat hun rechten zijn op het gebied van privacy. 

- Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief (afgezien van de donateurs1 en degenen welke een 

schriftelijk verzoek hebben ingediend voor het ontvangen van de nieuwsbrief) wordt 

toestemming gevraagd voor het in bezit hebben van hun emailadres en het versturen van de 

nieuwsbrief. 

- Er wordt gewerkt aan een privacyverklaring voor op de website. 

- Er wordt een privacyreglement opgesteld dat op de website wordt geplaatst. 

Vragen over de AVG en de manier waarop Stichting ZVN ermee omgaat, kunnen worden gesteld door 
een email te sturen naar info@zorgvoornepal.nl. 
 
Donaties 
Wij bedanken u voor uw interesse en bijdrage en wij hopen dat u ons ook in de toekomst blijft 
steunen. Wij zijn ons zeer bewust van de waarde van uw geld en zullen hier uiterst nauwkeurig mee 
omgaan. Wij geloven dat het Community Health Centre in Dhadagaun een grote bijdrage levert aan 
de gezondheid van de mensen in de omgeving van Dhadagaun. Uw steun en donatie kunnen wij zeer 
goed gebruiken en is noodzakelijk voor het draaiende houden van het Community Health Centre en 
al zijn projecten. Denk daarbij onder meer aan het betalen van de kosten van salaris, medicatie en 
gezondheidskampen.   
  
Uw geld komt aan, daar is geen twijfel over mogelijk. Wij hebben geen betaalde coördinatoren en 
geen betaalde tussenpersonen. Kortom er is geen strijkstok. Onze stichting heeft een ANBI-status, 
om dit te verkrijgen moet ten minste 90% direct naar het doel gaan. Wij zijn helaas afhankelijk van 
kosten van betalingsverkeer en het bekostigen van de (voor de ANBI verplichte) website, anders was 
bij ons 100% naar het doel gegaan. Door de ANBI- status zijn giften onder bepaalde voorwaarden van 
de belasting aftrekbaar. Zie website belastingdienst.   
  
Informatie   
Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de situatie ter plaatse en in het 
bijzonder van de activiteiten van de hulpverleners aldaar. Mocht u aanvullende informatie willen dan 
kunt u ons bereiken op onderstaand e-mailadres.   

 

Namaste en dank voor uw interesse/steun  
Namens het Bestuur van Stichting Zorg voor Nepal,  
Konstantin Prekpalaj - voorzitter  
Melanie Aveloo          - secretaris  
Simone Kleijn              - penningmeester  
Martine Brendel         - algemeen bestuurslid 
E-mailadres:                info@zorgvoornepal.nl  
Website:                      www.zorgvoornepal.nl  
Facebook pagina:       Zorg voor Nepal  
Stichting Zorg voor Nepal KvK-nummer: 6346 5779  
Rekeningnummer:  NL52RABO0304961493 t.n.v.: Stichting Zorg voor Nepal  

                                                           
1 Voor structurele donateurs is het vanzelfsprekend dat zij geïnformeerd willen worden over de activiteiten van 
de Stichting, en is toestemming vragen niet nodig en niet verplicht. 
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