
                       

 

                        

                         Activiteitenverslag 2020 

 

Inleiding 

Stichting Cross Borders Nepals is opgericht op 11 juli 2017. Voor u ligt het derde jaarverslag. 

Hieronder volgt, als gevolg van de Corona pandemie, een kort overzicht van de belangrijkste 

activiteiten in 2020. 

 

Het bestuur 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Van 1 januari 2020 tot 10 maart 2020:                              Van 10 maart 2020 tot heden: 

Jaap Jansens, voorzitter                                              Ans Bleeker, voorzitter 

Ans Bleeker, secretaris                                                Wim Rietveld, secretaris 

Susi Stemmler, penningmeester                               Susi Stemmler, penningmeester 

 

Het bestuur wordt ondersteund door: 

Bharat Wasti, coördinator in Nepal 

Frank Toonen, webmaster/adviseur 

Lia den Hartog en May Oudenhoven zijn actief ter ondersteuning van het bestuur. 

Het bestuur is tweemaal formeel bijeengekomen. 

 

Werving vrijwilligers  

De pandemie heeft helaas een ongunstig effect gehad op het gebied van vrijwilligerswerk in 

Nepal. Er zijn 7 vrijwilligers in 2020 naar Nepal geweest: 

 



 

Sivlia 4 weken bij Orchid Garden en Wies 4 weken bij  Orchid Garden in Kathmandu: 

 

 

 

Pien 10 weken bij AVM secondary school in Kathmandu: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad en Mechteld 4 weken bij Carina School in Kathmandu: 

 

Eva 8 weken bij Celebral Palsy Center in Kathmandu: 

 

Noa 10 weken bij Maitri Griha in Kathmandu Boudha: 

 

 

 



 

Er zijn in totaal twee informatiebijeenkomsten gehouden in 2020. Er zijn momenteel 2 

personen die hebben aangegeven graag naar Nepal te willen. 

Situatie in Nepal 

Nepal is zwaar getroffen door Corona. Er kwam al snel een strenge lockdown die heel veel 

mensen pijnlijk raakte en in grote problemen brachten. Mensen mochten zich niet 

verplaatsen en dat betekende voor velen geen vervoer naar hun werk. Geen werk is geen 

geld en geen geld is geen eten. Dus heerst er nog meer armoede en zijn er nog meer 

gezinnen die honger en kou lijden. En last but not least kwam er zeer zware moesson 

overheen. 

Hoewel niet de primaire taak van CBN zijn we gestart met een geld inzamelactie. De 

opbrengst van de inzamelacte heeft ertoe geleid dat Bharat Whasti, onze man in Nepal, veel 

goed werk kon doen om van het geld uit Nederland voedselpakketten te kopen met rijst, 

linzen en olie. In totaal zijn op deze manier 200 gezinnen geholpen. 

 

 

 



 

 

Daarnaast heeft Bharat in November van het geld uit Nederland in Prasauni aan zo'n 160 

schoolkinderen warme truien, mondmaskers en spelmateriaal kunnen uitdelen. 

 

 

 

 

 



Bharat is helaas zelf, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, ook getroffen door corona. Hij is flink ziek 

geweest maar is gelukkig weer goed hersteld. 

En door de Corona-situatie van dit moment, zowel in Nederland als ook in Nepal, is er op dit 

moment nog geen vooruitzicht om weer veilig naar Nepal te gaan. 

Samenvatting 

Door Corona zijn er weinig vrijwilligers naar Nepal geweest in 2020. We hopen vooral voor Nepal dat 

er in 2021 weer vrijwilligers naar Nepal kunnen gaan. Het is afwachten hoe de situatie door Corona 

zich zal ontwikkelen. We blijven hoopvol!! 

Het financieel verslag over 2020 staat inmiddels op de website van Cross Borders Nepal. 

Tot slot 

We willen iedereen bedanken die zich dit jaar heeft ingezet voor Nepal, hetzij door vrijwilligers werk 

te doen; hetzij door te doneren. Dhanyabad !! 

Waalre, 7 februari 2021 

                                                                            

                                                     

 

 

 

                                                                                                                            


