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VOORWOORD 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Hatemalo Nepal over 2013, een 

intensief jaar waarin hard werd gewerkt om onze projecten te kunnen realiseren. 

In het voorjaar van 2013 heeft Hatemalo Nepal veel aandacht besteed aan twee 

projecten: 

- Het kippenproject: het mee financieren van een nieuwe kippenboerderij  

in Touchal. 

- Het studentenfonds. 

 

In mei 2013 is het secretariaat verplaatst naar Utrecht en vanaf oktober 2013 

is Hatemalo Nepal behalve in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Twello,  

en omgeving ook actief in Utrecht. 

- Op 27 juli overleed onze actieve adviseur Adwin Hoogeslag. 

Adwin was vanaf december 2012 actief betrokken bij onze stichting.  Zijn 

enthousiasme en humor zullen we blijven herinneren.  

- Wijziging van het bestuur.  

Per 1 oktober heeft voorzitter Jos Bosch zijn werkzaamheden bij onze stichting 

beëindigd. Tot het bestuur traden toe Marian Groenewold, voorzitter en Wim 

Huisman, penningmeester. Marloes Tichelaar verzorgt de financiële 

administratie. 

- Voorlichting. 

We zullen proberen zoveel mogelijk nieuws over Nepal en de projecten 

doorgeven via onze website www.hatemalo.eu, de Hatemaloflits en de media.  

We hebben ons verzekerd van bijdragen van sociaal werkers en studenten uit 

Nepal.  

- Vooruit kijken 

We willen onze activiteiten in december 2015 beëindigen. In het voorjaar van  

2014 zal het bestuur de plannen voor Bhutan bespreken, waar onze secretaris 

Menno van der Geugten actief is. Zijn projecten zullen gefinancierd worden door 

afzonderlijke acties in Utrecht en omgeving. Om ons werk zo goed mogelijk te 

doen stellen wij kritische vragen of/ en discussies met onze donateurs en andere 

geïnteresseerden zeer op prijs. 

 

- Bestuur Stichting Hatemalo Nepal 

Marian Groenewold, voorzitter   

Wiel Palmen, vice-voorzitter en projectleider Nepal 

Menno van der Geugten, secretaris en projectleider ( kinderen Nepal en Bhutan) 

Wim Huisman, penningmeester 
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Onze projecten 

 

01 Studenten 

Stichting Hatemalo wil jongeren financieel ondersteunen bij hun studie of bij 

het opstarten van bedrijfjes. Dat heeft in dit kalenderjaar geresulteerd in  

een kleine startsubsidie voor materiaal voor een beginnende fotograaf en de 

studiefinanciering van drie studenten. 

02 Kinderen met een ernstige verstandelijke beperking in Palanchok 

In 2013 hebben we na bezoek van Wiel Palmen aan Nepal gekozen mee te  

werken aan de financiering van de bouw en inrichting van een tehuis voor 

vierentwintig kinderen met een beperking, Mentally Challenged Rehabilitation 

Centre in Palanchok, Dhulikel Kavre district. 

03 Werkgelegenheid 

Begin 2013 hebben wij met de familie Signel de kippenboerderij kunnen 

realiseren. Medio augustus  brak de vogelgriep in Nepal uit en de   

kippenboerderij werd geruimd. Een van de vrienden van Hatemalo Nepal  

schonk direct 1000 euro, waardoor er na de verplichte wachttijd weer  

kippen gekocht konden worden. 

04  Groentekas  

Een experiment is de bouw van een kleine groentekas. Veel gezinnen wonen op 

gehuurde grond, smal toegemeten. De vrouwen verbouwen tomaten en wat 

groenten, die zij met plastic beschermen  tegen ongewenste weersinvloeden. Een 

kleine kas zou soelaas kunnen bieden. 

05  Senioren 

Steun kreeg ook een Nepalese sociaal werker voor zijn activiteiten voor 

senioren. In April 2014 zal een bezoek gebracht worden aan enige voorzieningen 

van senioren. 

 06. School Banjara 

Dank zij een eenmalige gift van een donateur kon de vraag van een middelbare 

school in Banjara worden ingewilligd 
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07 Bhutan 

In oktober 2013 heeft het bestuur afgesproken om ook de mogelijkheden te 

onderzoeken om vanaf 2015 actief aan de slag te gaan in Bhutan. Secretaris 

Menno van der Geugten heeft een bijzondere band met Bhutan. In december 

2013 startte hij  met twee projecten in Bhutan en voor 2014 staan er twee 

projecten in de planning waar het team in Utrecht zich mee bezig gaat houden. 

- In december 2013 is het project gepresenteerd aan bezoekers van de 

Utrechtse Bazaar. Rangers uit Royal Manas National Park hebben dringend 

schoenen, slaapzakken en regenpakken nodig om hun werk goed te kunnen 

doen, namelijk het beschermen van een van de mooiste natuurparken van 

Bhutan waar nog Tijgers en andere roofdieren vrij leven. 

- In  zuidelijk Bhutan is veel armoede. We willen  kinderprojecten  van 

Bhutanese organisaties steunen 

Zie op www.bhutanwelfare.org voor meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhutanwelfare.org/
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Verslag  Wiel Palmen van bezoek april/mei 2013 
 

Touchal 

Het was een groot succes om geld bij elkaar te sprokkelen voor een kippenfarm  

in Touchal.  Prashuram Sigdel was werkeloos geworden. Hij was  sjouwer in Nala. 

Dat werk hield op. Een kippenfarm was zijn wens.  Hij kon de helft van het 

bedrag lenen van de Bank. Hatemalo Nepal zou de andere helft bij elkaar 

proberen te sprokkelen. We organiseerden een grote actie: Koop een kip. Voor 

zestig cent kon men een kaartje kopen met wat gegevens van de actie. Het ging 

erg snel.  Voordat we het wisten  hadden we 2500 euro bij elkaar. En toen kwam 

de strop: de vogelpest  in Kathmandu en wijde omgeving. Kippen vergast, de 

stallen leeg, Prashuram geen geld en wij geen geld. Maar als de nood hoog is, is er 

een redder. Hij wil nooit genoemd worden, maar is zo langzamerhand een van de 

grootste sponsoren. In een paar dagen werd 1000 euro overgemaakt en konden 

weer kippen gekocht worden. De boerderij floreert.  

 

Palanchok 

Het was ergens in april 2013 dat Rajin, Sushant en Wiel een bezoek brachten 

aan een huis voor vierentwintig kinderen met een ernstige verstandelijke 

beperking in Palanchok ,Dhulikhel Kavre district. 

Vanaf de weg was het een kwartiertje lopen naar het huis. De ligging was 

grandioos, de huisvesting, ook naar Nepalese normen, bar en boos. Een toilet en 

een douche voor deze vierentwintig kinderen, een primitieve keuken , terwijl de 

rook de kinderen naar buiten deed vluchten. De slaapzaal was te klein. Overdag 

gaan de kinderen naar een leegstand klaslokaal, een kwartier lopen: kaarsen 

maken en enveloppen plakken. Deze kinderen zijn afkomstig uit een paar dorpen 

rond het centrumdorp Nala, ongeveer 30 kilometer van Kathmandu.  

De meeste kinderen die in het huis verblijven kunnen niet in de dorpen blijven 

wonen, (agressief, naakt rondlopen enzovoort) .De begeleiding is weliswaar 

minimaal, maar van een grote toewijding. Tien minuten lopen van het kinderhuis 

ligt een groot stuk land, geschonken door een vermogende Australiër. Op deze 

grond moet de nieuwbouw komen.  

Uit de weekkrant Voorster Nieuws TWELLO: 

Rond de kerstdagen is de actie ‘koop een steen’ gehouden. 

 - Stichting Hatemalo Nepal in Twello is een kerstactie begonnen met als doel 

een huis te kunnen bouwen voor 24 kinderen met een ernstige verstandelijke 

beperking in Nepal. De actie heet ‘Geef een steen’ 

Een ‘steen’ (een visitekaartje met informatie) kost 60 cent, tien stenen kosten 5 

euro, een deur 10 euro en een deel van de muur 50 euro. De bouw- en 

inrichtingskosten bedragen samen circa 40.500 euro. Burgemeester Jos Penninx 

verrichtte onlangs de aftrap van de kerstactie. Hij nam de eerste ‘steen’ in 
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ontvangst. “Kennisnemend van de situatie in Nepal dacht ik: wat goed dat we in 

Nederland verantwoordelijkheid hebben genomen maar ook: waar hebben wij het 

nu met de crisis over als ik die beelden uit Nepal zie?”, aldus de burgemeester. 

 

 

 

 
Kerstactie 2013 

 

 

 

 

 

Nog voordat 2013 voorbij was konden we drie kleine projecten afsluiten: 

a. De school in Banjara 

I n maart 2012 en april 2013 bezocht Wiel Palmen het dorp Banjara  en de basis- 

en middelbare school. Het gebouw is pas drie jaar oud en ligt er mooi bij. De 

directeur: I would like to remind you some of the technological issues which you 

noticed in my school. I am really happy with your advises and your support. I am 

planning to improve some of those very soon. Some of the technological and 

financial problems are the main reasons where I could not improve my school as 

you advised.   Though the school is running privately we never have intention of 

collecting profit and make it as business. We established this school not for our 

own business profit, our mission was to crate job for ourselves from where we 
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can do the social work providing education to the poor children equally how other 

children get education in the competitive society.Scholarship from our salary 

does every year are main sources supporting children in the society through our 

school. So, I would like to focus on as you pointed some the educational materials 

which we have to improve and add as needed. My intention is not to ask you to 

provide financial support to my school. 

Any kind if support by which our student can utilize them as their educational 

tools are my requests to you to support if you are heartily wish to do it.I would 

like to include some of the plans I am going to maintain within this year which 

gives some ideas to you to choose and involve as your interests 

Deepshikha High School  Baluwa7, Kavre, Nepal  Badri Acharya Principal. 

 

b. De kleine groentekas in Touchal  

De kas in Touchal is bedoeld voor het kweken van groente voor enige families en 

kan gezien worden als een experiment. Mocht dit slagen dan zou dit project 

uitgebreid kunnen worden. Het voedsel is zeer eenzijdig en vitaminen en 

mineralen arm. 

 

c. Een ouderen project in Kathmandu 

Het aantal ouderen groeit in een alarmerend tempo. Deze toenemende 

vergrijzing van de bevolking is een ontwikkelingsvraagstuk: armoede, 

analfabetisme en slechte gezondheidszorg. 

Nepal moderniseert in een snel tempo. Hiermee komen ook de familieverbanden 

onder druk te staan. Door de migratie van jongeren naar de steden bouwen 

jongeren daar een eigen bestaan op, en na hun huwelijk gaan deze jongeren niet 

meer bij hun ouders inwonen. Steeds meer senioren zijn op zich zelf aangewezen. 

Ze  zijn op den duur  niet in staat voor zichzelf te zorgen en hebben geen 

middelen om te voldoen aan de basisbehoeften.  De overheid geeft aan iedereen 

boven de 70 jaar Rs 500  roepies = 3,70, terwijl voor een beetje voedsel en 

onderdak Rs 5000 ( 5000 roepies = ongeveer 40 euro).  

De gemiddelde inkomsten voor een gezin is Rs 10.000 (onderwijzer en 

maatschappelijk werker verdienen ongeveer Rs 14000  per maand). 

Sociaal werkers zoals Dikesh Maharjan proberen  de ouderenzorg in kaart te 

brengen en opvang  van behoeftige ouderen te realiseren.  Er is geen instantie 

die hen daarvoor betaald. Dikesh heeft het over ‘extreme armoede en 

kwetsbaarheid van ouderen’ 

 

d. Onze studenten    

Dank zij de bijdragen van de stichting Hatemalo Nepal  kon Rajin twee jaar 

studeren, zodat hij de schoolachterstand, opgelopen door gebrek aan geld, kon 

inhalen en kon hij worden toegelaten tot een van de universiteiten in Melbourne.  
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Sushant doet het goed en gaat in september zijn derde jaar in. In 2015 heeft  

hij zijn bachelor. 

Dan is er de zeventienjarige Bhairav, afkomstig uit Jumla, een van de armste 

regio’s. We kunnen op een bescheiden manier hem helpen. 

De ouders van Sairov wonen hoog in de bergen, zijn ziekelijk en straatarm. Om 

zijn studie te bekostigen werkt hij en als er wat geld is studeert hij. Ook heeft 

hij de zorg voor zijn ouders.  Voor onze studenten hebben we ‘de 

varkentjesactie’  gestart: doe twee euro in het spaarpotvarkentje, elke keer na 

de wekelijkse boodschappen. Twee keer per jaar gedurende twee jaar wordt het 

varkentje geleegd tot en met december 2015. 

 

Verder werden bezocht een kinderziekenhuis, werd gelogeerd bij vier Nepalese 

families, werden contacten gelegd met enige vooraanstaande Nepalezen Al deze 

contacten moeten gezien worden als een oriëntatie en eerste kennismaking en 

zullen in 2014 worden gecontinueerd. 
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Onze activiteiten in 2013 
 

Studentenproject  

Via email, vrienden en familie zijn er verschillende donateurs bijgekomen die ons 

studentenproject steunen. Maandelijks doneerden zij 5 of 10 euro per maand.  

 

 
 

Markten, Acties, Evenementen 

Samen met enthousiaste betrokken medewerkers stond het bestuur op    

verschillende markten en plekken. In januari 2013 organiseerde  

Hatemalo het concert van de Hoop en de  kippenactie. Na terugkomst uit Nepal 

presenteerde Wiel Palmen de gedichtenbundel ‘Look at Me` feestelijk in de 

Martinuskerk, Bussloo en waren we op verschillende plekken in Twello aanwezig 

zoals bij het Klompenfeest, het  125 jarige jubileum van de Martinuskerk, bij de 

schaatsbaan in Twello en in Utrecht op de Bazaar.   

In augustus organiseerden wij een boeken verkoop.  

PR 

Regelmatig kwam onze nieuwsflits uit. Daarnaast is er via facebook en onze 

website veel actie gevoerd om aandacht te vragen voor onze projecten.   

Aandacht voor Hatemalo Nepal was er in de weekbladen Voorster  Nieuws en 

Deventerpost. RTV Utrecht besteedde aandacht aan Hatemalo op Radio M met 

onze actie op de Utrechtse Bazaar . In december maakten we feestelijk onze 

nieuwe website bekend. Met ruim 300 bezoekers eind december 2013 en 

honderden likes en reacties op onze facebook pagina merken we dat we door  

vele mensen online gevolgd worden.  
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Aanvragen subsidie 

 

1. Louisastichting                                        in behandeling 

2. Elizen BV Twello                                       gehonoreerd 

3. Karunda Foundation, Arnhem                   afgewezen 

4. INVRA Wezep                                      verzonden 

5. Santheuvel Sobbe         afgewezen 

6. Zozijn Wilp          geen reactie  

7. Kattendijke/Drucker        in behandeling 

8. Kinderfonds Dusseldorp        in behandeling 

9. Madurodam               verzonden 

10. Voeten in de aarde         gehonoreerd 

11. Veritas Loge IOOF        in behandeling 

12. Wasco Twello                    afgewezen   

  

 

Wat hebben we in 2013 bereikt 

 

- Studentenproject Student Sushant, en Rajin konden dankzij onze 

donateurs verder gaan met hun studie, met als hoogtepunt het nieuws dat 

student Rajin geselecteerd werd om te gaan studeren in Australie. 

Momenteel studeert Rajin in Melbourne en we hopen snel over hem via 

onze website en facebook pagina te kunnen informeren. 

- Kippenfarm  Dankzij steun van vele donateurs hebben wij het project 

kippenfarm kunnen realiseren. Begin 2014 bezoekt Wiel de kippenfarm 

zelf en zal er verslag worden gedaan via onze website en facebookpagina. 

Honderden kippen lopen momenteel rond op de farm. 

- Kleine projecten  

In 2013 hebben we drie projecten succesvol kunnen afronden: groentekas, 

seniorenproject en de school in Banjara. 

- Naamsbekendheid en verleggen van grenzen. 

Hatemalo bereidt haar werkgebied uit. Naast de Stedendriehoek 

Deventer, Zutphen, Apeldoorn, Twello ( gemeente Voorst) is Hatemalo ook 

actief in Utrecht en in 2014 in Amsterdam. Met een nieuwe website in 

2013, een uitgebreide groep die ons volgt via onze facebook pagina en 

verschillende succesvolle activiteiten verleggen we langzaam onze grenzen. 
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Bestuur en medewerkers 

Wim Huisman, penningmeester 

Wiel Palmen, vice-voorzitter  

Marian Groenewold, voorzitter 

Menno van der Geugten, secretaris  
 (tot 1 oktober 2013 was Jos Bosch penningmeester) 

 

 
Naast het bestuur zijn ook betrokken bij Stichting Hatemalo in 2013: 

Marloes Tichelaar, financiële administratie 

Martien van Strien, Hatemalokrant en ondersteuning PR 

Lieke Kooyman, ondersteuning en PR 

 
Een uitgave van Stichting Hatemalo Nepal                                     Februari, 2014                                                                                          

www.hatemalo.eu          Vormgeving: MennoDesign 

www.bhutanwelfare.org      www.mennovandergeugten.nl

     

facebook.com/hatemalonl  

facebook.com/bhutanwelfare 

Rabobank: 15.79.70.922 tnv Stichting Hatemalo Nepal IBAN: NL72RABO0157970922 

Kamer van Koophandel: 50.98.01.73. 

ANBI Fiscaalnummer: 82.30.25.305. 

 
Stichting Hatemalo heeft twee actie teams die activiteiten, acties en evenementen organiseren:  

Team Twello,  Nicolaas Maesstraat 23, 7391 AP Twello tel: 057127291 /  06 27028796 

Team Utrecht,  Salamancapad 183, 3584DX Utrecht tel 06-45387266 

 

http://www.hatemalo.eu/
http://www.bhutanwelfare.org/

