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Om te beginnen dit: 
Het was me het jaartje wel, 2015!  
Gaven we het jaarverslag 2014 de titel mee: ‘ Een zonnige toekomst voor Nepal.  
Jamais Vaincu – nooit overwonnen’, op onze kerstwens van 2015 staat: ‘er zijn er 
die weten waar ze naar toe moeten. En er zijn er die een handje geholpen 
moeten worden’. Een citaat uit ‘Ver weg in Europa’ van John Berger.  
‘Dit laatste beleidsplan (voor 2015) richt zich op het zoveel mogelijk behalen 
van de doelen gesteld in het laatste jaarverslag. Het activiteitenplan vraagt 
veel menskracht. Achter elk voorstel zal het bestuur medewerkers zoeken.  
In maart zullen de activiteiten weer op hun haalbaarheid getoetst worden, 
evenals in juli.’  
Dat schreven we aan het begin van 2015. We waren enthousiast. Eind december 
zouden onze doelen gehaald zijn. Wat overbleef waren onze studenten voor wie 
wij nog enige zorg hadden. 
En toen werd het zondag 24 april 2015.  
‘We hebben thuis niet meer. Maar ik ben niet bezorgd, want we hebben onze 
handen, onze geest die niet gebroken is. We zullen opnieuw een huis bouwen. Ja 
en we zullen weer lachen.’ 
Deze woorden schreef Sushant Sigdel, 22 jaar en student aan de Tribhuvan 
universiteit in Kathmandu aan het bestuur van Stichting Hatemalo Nepal als een 
eerste reactie op de aardbeving. 
Dus praten we niet meer over ophouden en menen wij dit jaaroverzicht en het 
nieuwe beleidsplan het motto mee tegen:  
                            Veerkracht. 
In de loop van dit  verslag  zal het de lezer duidelijk worden wat we met dit 
citaat bedoelen. 
 
Twello, januari 2016. 
Marian Groenewold-van Bers, voorzitter 
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Over het Bestuur: 
Het bestuur en de medewerkers. 
In dit jaaroverzicht bleef dit bestuur verder werken aan de realisering van de 
beleidsdoelen. 
Marian Groenewold, voorzitter  
Wiel Palmen, vice voorzitter en projectleider  
Menno van der Geugten, secretaris  
Wim Huisman, penningmeester 
Martien van Strien, vormgeving, nieuwsbrieven 
Marloes Tichelaar, financiële administratie 
Corine van Beek, ondersteuning projecten 
Aan de lijst van medewerkers kon worden toegevoegd 
Gemma van de Linden 
Albert Groenewold 
Sushant  Sigdel is de contactpersoon voor de projecten Frans Hamers Huis 
(MCRC), kippenboerderij in Tusal (Nala), koffieplantage(Kathmandu) en de Web 
Developers (Kathmandu)        
We namen afscheid van Corine van Beek. 
 
Het bestuur vergaderde vier keer, waarvan een maal met de vrijwilligers. 
De meest in het oog springende besluiten en activiteiten: 
Goedkeuring financieel verslag 2014 
Contacten met stichting Stef, Bisschop Bekkers Stichting, Bureau 
Internationale Samenwerking 
Evaluatie Beleidsplan 2014 en vaststellen Beleidsplan 2015 
Meer aandacht voor de website 
Besluit werkzaamheden stichting in december te beëindigen, uitgezonderd de 
verplichtingen naar 5 studenten (tot einde 2016). 
Samenstellen werkgroep Book Young Nepal 
Lezingen rond de docu The Only Son 
Voortgang  projecten 
De spaaractie ‘varkentjes’ 
Zoeken naar meer vrijwilligers, die taken van bestuur kunnen overnemen. 
Voorbereiden herdenkingsconcert aardbeving  op 24 april 2016.  
Voorbereidingen Klompenfeest 4-6 september 
Verslag  Nepal conferentie 
Samenwerking Stichting  Stef. 
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De aardbeving van 24 april 
Het gebeurde op zondag 26 april 2015. 
‘Vannacht slapen we buiten en het begint te regenen.’ 

Het was me de zondag wel. Bijna de hele dag de 
ene rampboodschap na de ander. De grootte van 
de aardbeving in Nepal is nauwelijks te 
bevatten. 
Stichting Hatemalo Nepal heeft projecten in 
Kathmandu en in dorpen gelegen in en om de 
Kathmandu Vallei (één project, een middelbare 
school in het district Jumla, West-Nepal, is 
niet getroffen door de aardbeving).  
Het dorp Tusal bij Nala is verwoest. Tusal. De 
kippenboerderij. Let op! Drie jaar geleden gestart: 
onze geslaagde actie ‘Koop een kip’ zorgde voor de 
start van de boerderij. Ieder de helft, wij en de 
eigenaar, die het geld leende bij de Bank.  
Nauwelijks bezig of de vogelpest sloeg toe in heel 
de Kathmandu vallei en daarbuiten. Dank zij een 
gift van 1000 euro van een goede vriend konden 

weer kuikens gekocht worden. Een paar maanden geleden een mail: er werd 
winst gemaakt.  
In Buchakot staat de champignon kwekerij van Nalindra.  Nalindra belde op met 
een brok in zijn keel dat ook deze ‘is broken’.  
In Panchakhal staan de school en de heringerichte speelplaats. De school heeft 
ook een flinke klap meegekregen. In dit dorp, prachtig gelegen, zou ons laatste 
grote project komen: een boerderij met tien koeien en een klein hotel. 
Palanchok. We zijn druk bezig met de bouw van een nieuw huis voor 
vierentwintig jonge mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Ze 
wonen tijdelijk in Palanchok. Het is nog onduidelijk hoe het huis en de bewoners 
er voor staan. 
Kathmandu. En het pas gestarte bedrijf van vier studenten die begonnen zijn 
met  het bouwen van websites is  ernstig beschadigd. Hier gaat het om de 
inboedel. Wij kunnen de dorpen niet opbouwen, maar wel zorgen dat de 
werkgelegenheid, hoe gering ook, weer op gang komt. De zestienjarige Saurav 
uit Judbela, district Rautahat, houdt mij bijna de hele zondag  van uur tot uur 
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op de hoogte. ‘We slapen op straat en nou begint het fucking te regenen ook 
nog.’ (Wiel Palmen) 
De volgende dag: 
Een rot ochtend achter de rug. Ik krijg nu de foto’s binnen van wat er over is 
van ons werk en via facebook en telefoon (moeilijk) hoe het met onze mensen 
daar gaat. Het is nog erger dan ik vermoedde. Ja, wat heb ik ook voor een 
voorstelling van de toestand daar. Alles wat ik eerder geschreven heb blijft zo. 
Ik weet nu ook dat het tijdelijke huis voor onze 24 gehandicapte jongeren in 
Palanchock ook een ruïne is maar dat de bewoners veilig zijn. Geen doden dus bij 
de families die betrokken zijn bij onze projecten. (Wiel ) 
Het ‘ kleine’ leed 
Nauwelijks heeft stichting Hatemalo Nepal zicht op de omvang van de gevolgen 
van  de aardbeving of het kleine leed dient zich aan: de kamers van onze 
studenten in Kathmandu zijn eveneens vernield, met hun meubeltjes, laptop. Aan 
kleding hebben ze wat ze op dat moment aan hadden.  Voor Ganesh is het 
helemaal treurig. Hij staat vlak voor de examens voor zijn master Social  Work . 
Op die laptop stond zijn afstudeerverslag. Manoj zou met zijn kappersopleiding 
beginnen. De 500 euro voor zijn opleiding was hard nodig. Het eigen geld ging op 
aan de eerste levensbehoeften.  
De reacties bleven niet uit. 
Negentien bedrijven, fondsen en stichtingen ( zie het Financieel Jaarverslag)  
en 243 particulieren  stortten een bijdrage. Er werd meegeleefd op onze mail, 
facebook , of toevallige ontmoetingen op straat. In het financieel verslag vindt 
u onze verantwoording   In oktober en november bezocht Wiel Palmen Nepal en 
de meeste projecten.  
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Er was ook vrolijkheid 
Januari 2014. We  starten onze ‘ Varkentjesactie’: na de wekelijkse 
boodschappen  ziet u dat er nog wel twee euro gespaard kan worden voor 
Nepalese studenten. Een varkentje als spaarpot.  
De actie zou duren tot december 2015.  We begonnen met vijftien deelnemers 
en met achtendertig deelnemers  gingen we over de finish.  Rond 5000 euro 
bracht deze actie op. 
Op zaterdag 5 juli werd het druk op het landgoed Klein Noordijk in Twello. 
Frederike Palmen, sopraan en Virginia Rousiamani, piano,  gaven een 
benefietconcert dat enthousiast werd ontvangen. De accommodatie was ons 
belangeloos ter beschikking gesteld. Mooi weer, zestig bezoekers en 
uitstekende wijn zorgden voor een ontspannen  ‘nazit’ met als extra zonnetje en 
gift van een van de bezoekers voor de aanschaf van een laptop voor een van 
onze studenten.  
Kleine aardbeving in Dorpstraat Twello 
Tijdens het Klompenfeest van 4-6 september  vond er een kleine ‘aardbeving’ 
plaats bij een van de laatste kramen van de grote braderie.  Daar stond de 
kraam van stichting Hatemalo Nepal. Ondanks storm en tegenwind  trok de 
kraam buiten verwachting ongeveer 300 bezoekers, die samen 482,26 euro 
doneerden. Elke dag hingen 100 enveloppen vrolijk te wapperen aan een touwtje, 
gespannen over de gehele lengte van de kraam. De gezellige en nuttige prijzen, 
voor één enkele euro in die enveloppen verstopt,  waren weer beschikbaar  
gesteld door:  
de ondernemers  Slijterij Bakker, Boekhandel Oonk, Kapsalon Korten, 
Snackbar Kokkie, Print&More, Café Titus, Gall&Gall, Etos, Limburgia 
Vlaaien, Lieferink Horesca en Curves.  
De collecte tijdens de oecumenische openluchtviering op Klompenzondag 
bracht   252,17 euro op.  
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Wat deden we voor onze vrienden en belangstellenden en wat kan beter 
 
De weekkrant Voorster Nieuws  en Dagblad De Stentor besteedden veel 
aandacht aan Hatemalo Nepal in het algemeen en aan de gevolgen van de 
aardbeving voor onze stichtingen.  
De Hatemalo Flits, nieuws over de stichting,  verscheen zes  maal, waarvan twee 
keer over de ramp. 
De website : pogingen deze te vernieuwen mislukten, deels door het vele werk 
dat de aardbeving bracht. Voor 2016 zal de website meer bij de tijd gebracht 
worden.  
Van de mogelijkheden die het Facebook kan bieden werd nauwelijks gebruik 
gemaakt. 
 
Er was nog meer 
 
Er werd een begin gemaakt met het samenstellen van onderwerpen voor het 
boek ‘ Mijn geschiedenis, mijn land’ . Hierin schrijven twintig jonge Nepalezen 
over hun plaats in het toekomstige Nepal. Een commissie onder voorzitterschap 
Bert Jansen , organiseert de presentatie in 2016. Andere leden zijn Peter en 
Rita Jonker, Bert Visser, Wiel Palmen ( samensteller van het boek).  Rita 
Jonker onderhoudt de contacten met de Nepalese co-autors en de vertaalgroep 
(Bert Rasing, Wim ter Hart, Leo Clasquin, Christa Bakker,  Bert Visser, Ria 
Jonker).   
Vormgeving: Arnold Veldhoen.  
Druk: Gildeprint & Boekengilde, Deventer. 
Het boek verschijnt in het Nederlands en in het Engels. 
Contacten gelegd met Bureau Internationale Samenwerkingen, 
vrijmetselaarsloge De Gulden Rede, Apeldoorn, Stichting Stef, Stichting 
Bisschop Bekkers, Stichting Himalaya Welfare Foundation, Stichting Maha 
Mata. 
Stichting Stef. De eerste  bijeenkomst was gepland op  zaterdag 25 april om 
12.00 uur in Euroscoop Tilburg als  de herstart van stichting Stef  met de docu 
The Only Son. 
Verder kijken op zondag. Vier bijeenkomsten  bij Wiel thuis  over 
uiteenlopende onderwerpen. Netto opbrengst voor onze stichting.  
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Beleidsplan 2016 en acties 
 
Veerkracht. 
Dat hebben we gemerkt in Nepal en uit de berichten uit dat land.  
Stichting Hatemalo Nepal staat nu op een kruispunt 
We besloten de meeste werkzaamheden einde 2015 af te sluiten. Toen kwam de 
aardbeving. We haalden genoeg geld op om de meeste projecten  weer op te 
bouwen. Maar na het bezoek van Wiel in oktober/november 2015 bleek er nog 
veel werk te doen. De aardbeving  en ook de problemen bij de grens met India 
hebben de ontwikkeling van Nepal en daarbij dus ook onze projecten achteruit 
gezet (mondjesmaat gas en benzine, geen postverkeer, geen medicijnen). 
Het bestuur heeft nu besloten zeker tot einde 2017 haar werkzaamheden voort 
te zetten met dezelfde veerkracht als de Nepalezen. 
1. Dat daardoor het bestuur versterkt  en  het aantal medewerkers uitgebreid  
moet  worden, mag duidelijk zijn.   
Bij het schrijven van dit beleidsplan is het bestuur met twee  kandidaten in 
gesprek. 
2. Als meest in het oog springende activiteit zal zijn een goed beeld door te 
geven over Nepal en onze projecten. Een kleine, handzame krant  ‘Hatemalo 
flitsen’ zal daarom vier keer in 2016 verschijnen. Het Nepalese nieuws wordt 
doorgegeven door vier Nepalezen, die toegezegd hebben . 
3. Het herdenkingsconcert op zondag 24 april 2016 
4. De uitgave van het boek  ‘Mijn geschiedenis Mijn land’  over de 
toekomstverwachtingen van jonge Nepalezen. 
5.  Lezingen door Wiel Palmen: ‘een andere kijk op samenwerking in landen in 
ontwikkeling’ 
6. Vriendenkring Hatemalo Nepal uitbouwen 
7. ‘ Reisbureau’. Bezoekers van Kathmandu en dorpen in de Kathmanndu vallei 
kunnen begeleid worden door Nepalezen. 
8. De projecten. Vanaf februari 2016 worden steeds twee  projecten  belicht. 
Welke acties worden/zijn ondernomen. 
9. Aanschrijven van fondsen 
10. Eigen activiteiten: lezingen, concert, verkoop van boek, vriendenclub, markt 
Twello (Klompenfeest) 
11. Oprichten van een comité van aanbeveling. 
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Jaarprogramma: 

Datum               Activiteit 
Januari             Hatemalo Flits 
Februari             Jumbo club actie 
Maart            Hatemalo Nieuws 
April                 Herdenkingsconcert, 24 april, ramp Nepal 
Mei                   Hatemalo Nieuws 
Juni   Zomeractie “neem een student mee op vakantie” 
Juli    
Augustus          Uitgave boek : jonge Nepalezen over hun toekomst. 

September        
Hatemalo Nieuws, Klompenfeest, flessen actie Albert Hein 
Twello, bezoek Nepal Wiel 

Oktober    
November    
December          Hatemalo Nieuws, kerstactie 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Financieel verslag  Stichting Hatemalo Nepal 2015 
 
Zoals u al heeft kunnen lezen was 2015 een behoorlijk intensief jaar. Na de aardbeving van 
25 april 2015 konden wij  rekenen op vele donaties van particulieren,  kerken, serviceclubs 
en bedrijven. 
Omdat adressen  ontbraken  konden we niet iedereen persoonlijk bedanken.. 
 
• Stichting Hatemalo Nepal heeft in 2015  ruim 34.000 euro ontvangen . 
Wij hebben hiervan ruim 25.000 euro  ontvangen in de periode april tot juni 2015. 
Daarnaast doneert een trouwe groep van vrienden regelmatig aan ons en konden wij 
rekenen op de steun van vele stichtingen, fondsen en bedrijven. 
 
• De volgende bedrijven , kerkgenootschappen en serviceclubs willen wij  noemen: 

Louisa stichting,  
Cognitieve leren,  
Elizen Vastgoed,  
Van Tricht Uitgeverij 
Yoost BV,  
Curves Twello,  
Bouwmanagement Sijm,  
Haagen Consult & Management, 

Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten Twello,  
Boekhandel Een Tweede Leven, 
Kampong Voetbal,  
Stichting Dova,  
Wasco Holding,  

Stichting Veldwijk,  
Lieferink BV,  
RK.Kerk Bussloo, 
Kapsalon Korten, 
Stichting Bisschop Bekkers, 
Veritas Loge Deventer,  
Calibe Rigging,  
Café Titus

• De volgende bedrijven hebben prijzen beschikbaar gesteld voor onze actie op het 
Klompenfeest: 
Slijterij Bakker,  
Boekhandel Oonk,  
Kapsalon Korten,  
Snackbar Kokkie,  

Print&More,   
Gall&Gall,  
Etos,  
Limburgia Vlaaien,  

Café Titus,   
Lieferink HorescaCurves. 

 
• Wij konden ook na de aardbeving rekenen op de steun van de volgende bedrijven: 

Sichting Groen & Mens, 
Bouwmanagement,  

Protestantse gemeente Twello,  
Humanistisch Verbond 

 
In 2015 heeft Stichting Hatemalo  Nepal verschillende activiteiten en acties georganiseerd 
zoals lezingen met de documentaire The Only Son,  het  concert en onze spaarvarkentjes 
actie . 
 
Iedereen die ons 2015 gesteund heeft zeggen wij dan ook het volgende Danjabad ! (dank u 
wel in het Nepalees).  U vindt onze jaarrekening op www.hatemalo.nl  onder ANBI. 
Met dank aan Marloes Palmen‐Tichelaar die ook in 2015 de financiële administratie voor 
haar rekening nam. 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De uitgaven in 2015. 
 
Studenten 
Aantal: zes. Het gaat om tegemoetkoming  collegegeld en aanschaf  laptops. 
Door de aardbeving  verloren drie studenten hun bezittingen. Dat kwam ons op extra 
uitgaven te staan. 
  
Frans Hamershuis , Mentaly Challenged Rehabilitation Center 
In 2015 heeft Stichting Hatemalo Nepal 4000 euro overgemaakt t. . 
Na de aardbeving is gebleken dat het huis was ingestort. 
Dank zij  de gift van de Bisschop Bekkers Stichting  en stichting Stef kon in een voorlopige 
huisvesting voorzien worden. 
   
Noodhulp 
Vrijwel direct nadat wij donaties ontvingen hebben wij diverse noodhulp acties gefinancierd 
die door onze Nepalese vrienden waren opgezet. Met noodhulp kunt u denken aan eerste 
levensbehoeften zoals eten, onderdak, kleding, maar ook slaapzakken en ander materiaal. 
 
School 
Voor de basis‐ en middelbare school In het dorp Panchakhal heeft onze stichting in 2013  
gezorgd voor lesmateriaal, inrichting lokaal en kleine speelplaats. De aardbeving  trof ook 
de school.     
 
Webwinkel 
Enige studenten zijn twee jaar geleden gestart met  de Innovative Info‐Tech, websites  in 
Kathmandu.  
De aardbeving heeft hun  hele bedrijf volledig vernield. 
 
Champignonkwekerij 
Twee jaar geleden heeft onze stichting gezorgd voor meer en betere middelen in het kader 
van het bevorderen van werkgelegenheid. De aardbeving heeft grote schade aan het kleine 
bedrijf aangericht. 
 
Kippenboerderij 
De stal moet worden opgebouwd. Gelukkig aren een week voor de aardbeving  de kippen 
verkocht, 
 
De kosten voor PR, drukwerk en kantoorbenodigdheden zijn verwerkt als 
activiteitenkosten. 
De bankkosten hebben wij specifiek vermeld in onze jaarrekening. 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Resultatenrekening Stichting Hatemalo Nepal 2015    
Het boekjaar is 1 januari 2015 tot 31 december 2015    
    
Activiteiten Inkomsten Nepal 2015  

 Inkomsten Uitgaven 

Donaties particulieren Aardbeving Nepal 13000,00   
Donaties bedrijven,stichtingen, kerken  Aardbeving Nepal 17000,00   
Acties 1800,00   
 Concert  300,00   
 Lezingen  150,00   
    
Balans inkomsten Hatemalo Nepal 2015 32250,00   
    
Activiteiten uitgaven Nepal projecten 2015    
Studenten   4000,00 

Kleine projecten   2000,00 

Noodhulp aardbeving   23000,00 

Ouderenproject   2000,00 

Ondersteuning van kleine startende ondernemingen   1000,00 

    
    

Organisatiekosten    

bankkosten 8%   145,00 

websitekosten   40,00 

drukkosten   50,00 

    
    

Totaal in/uit 32250,00  32235,00 

    
    
saldo 31 december 2015  €  15,00    
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Begroting 2016 
 
Projecten:     
Boerderij met educatie Panchakhal                   € 50.000  1) 
Frans Hamers Huis (MCRC)                              € 65.000  2) 
Coöperatie Coffee Kavre                                    € 5.000  3) 
Saar Nepal (ouderen) New Baneshwar            € 2.000  4) 
Champignonkwekerij Buchacot                         € 2.000  5) 
Studenten                                                              € 2.000  6) 
Kippenboerderij Tusal                                           € 1.000  7) 
PR kosten  €   500.‐   
Herdenkingsconcert                                                     €  1200.‐   
Uitgave boek Mijn geschiedenis, mijn land   € 2000.‐   
Kalender 2017                                                              €   100.‐   

 
Ad 1:  een fondsenwervingsplan moet nog worden opgezet 
Ad 2:  hiervoor zijn vier stichtingen  / fondsen om medewerking gevraagd. 
Met het bestuur van het Frans Hamers Huis is afgesproken dat de aanvullende financiën 
gevraagd worden aan de Nepalese overheid 
Ad 3. Er is alleen nog maar een plan. 
Ad 4. Hiervoor worden seniorenclubs benaderd 
Ad 5. Gevraagd is een groentekas  
Ad 6. Boeken en gedeelte collegegeld 
Ad 7. Verbouw schuur voor tijdelijke bewoning 
 
Begroting inkomsten: 
 
Giften                           € 1000.‐ 
Concert 24 april            € 1500.‐ 
Uitg. boek                      €   300.‐ 
Fondsen                         € 40.000 
Lezingen                       €  300.‐ 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Tot slot dat geen slot is. 
‘ Europa heeft geen nieuw IJzeren Gordijn nodig, maar de ijzeren wil om er 
samen uit te komen’ Aldus Jean–Claude Juncker, voorzitter Europees Parlement. 
Wij willen zijn woorden tot de onze maken. We zullen er uit komen. Wij voelen 
de veerkracht tot in onze vezels. Wij hebben de aardbeving niet veroorzaakt 
noch hebben enige schuld aan de schermutselingen aan de zuid grens van Nepal 
en India.   
U weet het nog:  
2015: Een zonnige toekomst voor Nepal. Jamais Vaincu – nooit overwonnen. 
2016: Veerkracht. Een logische gevolg van Jamais Vaincu. 
 
Twello, december 2015 

 
 
 
Stichting Hatemalo Nepal Wiel Palmen 
Adriaan van Ostadestraat 27 7391 BH Twello 
Telefoonnummer: 057-1272811 Mobiel:                 06-27028796 
email: palme060@gmail.com  facebook: http://facebook.com/hatemalonl 
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