
 Activiteitenverslag 2021 

 Inleiding 

 Stichting Cross Borders Nepals is opgericht op 11 juli 2017. Voor u ligt het 4e jaarverslag. 

 Hieronder volgt, als gevolg van de coronapandemie, een kort overzicht van activiteiten in 

 2021. 

 Het bestuur 

 De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

 Ans Bleeker, voorzitterWim Rietveld, secretaris 

 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 nog steeds een ongunstig effect op het gebied van 

 vrijwilligerswerk in Nepal. Vanwege de crisis zijn er in 2021 helaas géén vrijwilligers naar 

 Nepal geweest. 

 Activiteiten 

 Om toch iets te doen voor Nepal zijn we in december gestart met de "warme truien actie". 

 Door een paar krantenartikelen, onder andere in De Schakel in Waalre en in het Eindhovens 

 Dagblad en aangevuld met meldingen op de website van CBN en FB is de ''warme truien 

 actie'' een groot succes geworden. 

 1 



 Bharat Wasti heeft ondertussen zo'n 400 warme truien/jacks (met het logo van Cross 

 Borders Nepal) kunnen uitdelen op meerdere scholen in koude gebieden. 

 Door de Corona-situatie van dit moment, zowel in Nederland als ook in Nepal, is er nu nog 

 geen vooruitzicht om weer veilig naar Nepal te gaan. 

 Samenvatting 

 Door Corona zijn er geen vrijwilligers naar Nepal geweest in 2021. We hopen vooral voor 

 Nepal dat er in 2022 weer vrijwilligers naar Nepal kunnen gaan. Het is afwachten hoe de 

 situatie door Corona zich zal ontwikkelen. We blijven hoopvol!! 

 Het financieel verslag over 2021 staat inmiddels op de website van Cross Borders Nepal. 

 2 



 Tot slot 

 We willen iedereen bedanken die zich dit jaar heeft ingezet voor Nepal door te doneren voor 

 de ''warme truien actie''. 

 Dhanyabad !! 

 Waalre, 15 januari 2022 
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