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Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immate-
rieel  steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werk-
gelegenheid en onderwijs in de meest brede zin van het woord.  
Daarnaast geven wij informatie over Nepal via plaatselijke cor-
respondenten  (studenten en sociaal werkers). 
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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Hatemalo januari 2012- juli 2013. 
Hierin geven we aan het verloop van de stichting tot en met juni 2013. 
Cruciaal in dit verslagjaar was het bezoek van Menno van der Geugten, secretaris en Wiel Palmen, oprichter van Ha-
temalo en adviseur  in maart/april 2012.  Na terugkomst vond er een  veranderde opzet van de projecten, wat een 
bestuurswisseling tot gevolg had. In maart 2013 verliet Sabine Harmsen het bestuur vanwege haar stage-tijd. In juni 
van hetzelfde jaar overleed na een ziekbed onze adviseur Adwin Hoogeslag, 42 jaar oud. Het is de gebruikelijke slot-
zin: we zullen hem missen.  
 
Bij Adwin is dat een harde werkelijkheid. Hij heeft in de korte tijd dat hij als adviseur bij ons was, veel goede ideeën 
aangedragen. In juni 2013 trad Wiel Palmen aan als bestuurslid. 
 
Het bestuur werkt toe naar blijvende contacten. Zo zijn we trots te vermelden de contacten met boekhandel Een 
Tweede leven, die  Hatemalo als tweejaarlijks project geaccepteerd heeft en de  vrijmetselaarsloge Apeldoorn, die  
Hatemalo heeft geadopteerd.  
 
Alle projecten zijn er op gericht om eind 2015 de activiteiten van de Stichting kunnen beëindigden.  
Vermeld dient te worden dat Stichting Hatemalo Nepal geen eigen projecten start, maar inhaakt op wat de bevol-
king  (onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid) vraagt. 
Door samen een krans van handen te vormen ( de betekenis van het woord ‘Hatemalo’) geloven wij dat we een ver-
schil kunnen maken. Samen met onze Nepalese studenten en vrienden. 
 
Bestuur Stichting Hatemalo Twello Juli 2013 
Wiel Palmen,Jos Bosch, Menno van der Geugten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De organisatie gegevens 

Stichting Hatemalo Nepal 

Bezoekadres         Postadres 

Nicolaas Maesstraat 23       Salamancapad 183  

7391 AP Twello        3584DX Utrecht 

palme060@gmail.com       secretaris@hatemalo.nl 

Kamer van Koophandel: 50980173     secretaris@hatemalo.eu 

Website: www.hatemalo.nl 

Facebook:facebook.com/hatemalonl 

Rekening nummer: 15.79.70.922 tnv stichting hatemalo Nepal 
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1 De stichting 
Stichting Hatemalo Nepal heeft een enthousiast bestuur en team wat vooral actief is in de regio Twello, Apel-
doorn en Deventer. Het secretariaat is gevestigd in Utrecht.  
In juni 2013 was het  bestuur als volgt samengesteld:  
Jos Bosch Voorzitter/penningmeester  Jos Bosch 
Wiel Palmen bestuurslid  
Menno van der Geugten, secretaris 
Sabine Maria Harmsen,  bestuurslid (tot maart 2013) 
 Adwin Hoogeslag ,adviseur  (tot juni 2013) 

 
Vrijwilligers: 
Gemma van der Linden 
Lieke Kooyman 
 
 
 
 2 Bestuursvergaderingen  
Het bestuur vergaderde zes maal.  Er was veelvuldig  onderling contact via de sociale media als het uit-
werking van bestuursbesluiten betrof. De stichting heeft daarvoor een eigen facebookpagina. 
 
3. Hatemaloteam in Nepal 
Om Nepalezen meer bij het werk van Hatemalo te betrekken is een dependance opgericht bestaande 
uit drie studenten in Kathmandu. Het bestuur wil hier verder vorm aan geven door een aantal projecten 
gezamenlijk met het team in Nepal te gaan uitvoeren. 
 
 

2 DE ORGANISATIE 

Pagina 3 

JAARVERSLAG STICHTING HATEMALO NEPAL 2012 -2013 



4 4 

 4 

3  A C T I V I T E I T E N  E N  B E S L U I T E N  

JAARVERSLAG STICHTING HATEMALO NEPAL 2012 -2013 

Het bestuur zag zich als voornaamste taak weggelegd te zorgen voor naamsbekendheid, en acties te 
houden voor de projecten, waarvoor steun gevraagd werd 
Naamsbekendheid 
Om naamsbekendheid te krijgen werd er hard gewerkt aan een website waarbij vooral het doorgeven van rele-
vante informatie op de voorgrond zou staan. Daarnaast werd een facebookpagina aangemaakt. Ook verschenen 
er regelmatig artikelen in het weekblad Voorster Nieuws en was Hatemalo te horen op de Lokale Omroep 
Voorst. Twee maal werd er een Hatemalo nieuwsbericht verstuurd en werd een begin genaakt aan de Hatemalo 
krant die twee maal per jaar verschijnt. 

Terugblik projecten 20012-juni 2013 
Jongerenconcert in Twello september 2012 

Het jaarlijkse jongerenconcert , het Schimmel & Plante Voorst: collecte bestemd voor Stichting Hatema-
lo. 

Titus loopvereniging heeft zich ingezet tijdens een hardloop wedstrijd en een sponsorloop georganiseerd. 
2012 

Kerstactie: koop een kip  ( voor de kippenfarm) 
Nieuwjaarsconcert   

Actie 300 euro (donateurs die een maandelijks bedrag storten tot en met december 2015. bestemd voor de 

studenten 

Studentenhuis Imadol Kathmandu  

De zes studenten hebben hun diploma’s behaald. Een student heeft via de stichting Little World Nepal , LWN 
France,  een studiebeurs gekregen en studeert als arts op de Filippijnen, een student heeft eveneens via  de 
Franse stichting een studiebeurs als maatschappelijk werker in Kathmandu. De andere vier studenten zijn 
naar hun dorpen teruggekeerd. Allen hebben een diploma. Hatemalo heeft dit project beëindigd 
Kippenfarm Touchal 

Met allerlei acties, zoals ‘Koop een kip voor zestig cent’is binnen redelijk korte tijd een kippenfarm voor 1000 
kippen gerealiseerd in het begrdorp Touchal ( 30 km van Kathmandu) 
Studenten 

Twee studenten studeren op volledige kosten van Hatemalo. Zie verder onder ‘Proejecten 
 

In haar laatste vergadering in juni 2013 heeft het bestuur de projecten vastgesteld  tot en met 2015. 
studentenfonds 
computercentrum  
steun huis voor kinderen met verstandelijke handicap 
bibliotheek LEO club Kathmandu 
basisschool  
kleine kas voor groente en tomaten 
aanleg tuin bezinningscentrum 

 



5 5 

 5 

Op doorreis naar Bhutan bezocht Menno van der Geugten secretaris in maart 2012 het studentenhuis Imadol in 
Kathmandu. Een maand later bracht Wiel Palmen bestuurslid en oprichter 6 weken in het studenthuis door tij-
dens zijn jaarlijkse bezoek . Het was de bedoeling te bekijken in hoeverre het nog nodig was het studentenhuis 
voor zes zeer arme studenten uit de bergdorpen te ondersteunen. Immers de opleiding van deze zes jonge men-
sen zou in juni 2013 met een diploma worden afgesloten. De leiding van het studentenhuis berustte bij de Nepa-
lese stichting Little World Nepal (LWN), die ook een samenwerking heeft met de Franse Little World Nepal Fran-
ce. 
Tijdens het verblijf van Wiel in Nepal  gebeurde het volgende 
a. LWN  vond dat  Hatemalo Nepal het gehele studentenhuis zou moeten financieren inclusief de studiekosten. 

Dit was onmogelijk. Hatemalo is een kleine stichting, die ook nog met haar activiteiten moest starten Wel had ze 

gezorgd voor een solarsystem, koelkast, laptop en de inrichting van alvast een kamer. De andere zouden volgen. 
 
Sociaal werkers wezen erop dat de urgentie lag in het creëren van werkgelegenheid vanwege de grote werke-
loosheid en armoede., twee van de belangrijkste oorzaken van het weglopen van jonge kinderen naar de steden. 
LWN besloot om in 2013 het studentenhuis te sluiten  vanwege gebrek aan financiering. Achteraf bleek dat LWN 
France zich vooral richtte op hulp aan een van de dorpen, waar ook Umesh Bomjan woonde, de voorzitter van 
LWN.  
 
Terug in Nederland berichtten beide heren om het studentenhuis en de oprichting van een voorziening voor  
straatkinderen van Kathmandu te verlaten en zich te richten op werkgelegenheid en onderwijs. 
 
Het toenmalige bestuur kon zich met deze wijziging  niet verenigen. De voorzitter, secretaris en een bestuurslid 
traden af. Menno van der Geugten nam het secretariaat over en Jos Bosch bleef penningmeester en werd voorzit-
ter. Gedurende dit verslagjaar trad Wiel Palmen  eveneens toe tot het bestuur. 
 

5. Tot slot 
Dit verslag wil een indruk geven van de werkzaamheden van stichting Hatemalo Nepal. 
Op zeer kleine schaal hopen we de leefomstandigheden van vooral kinderen en jonge mensen te verbeteren door 
vooral in te zoomen op onderwijs. 
 
Graag willen we in gesprek met iedereen die geïnteresseerd is in ons werk.  
 
Het bestuur van Stichting Hatemalo Nepal Twello juli 2013 
 
Jos Bosch, Menno van der Geugten Wiel Palmen 
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4 Bezoek bestuursleden aan Nepal 


