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Inleiding 
Stichting Cross Borders Nepal (SCBN) op 11 juli 2017 is opgericht. Voor u ligt het tweede jaarverslag 
van de stichting.  Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten. 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur was in 2019 als volgt: 
Jaap Jansens, voorzitter 
Ans Bleeker, secretaris 
Susi Stemmler, penningmeester 
 
Verder werd het bestuur van SCBN ondersteund door: 
Bharat Wasti, begeleiding in Nepal 
Frank Toonen, webmaster/adviseur  
Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers actief in de organisatie van SCBN:  
René Veldt, Lia den Hartog 
 
Het bestuur is formeel 4 keer  bijeen geweest.  
 
Werving en PR 
Informatiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers 
Op de informatiebijeenkomst wordt een presentatie gegeven van Cross Borders en de projecten 
waar je eventueel als vrijwilliger aan de slag kunt. 
Aan de orde komen o.a.: 

 Informatie over Nepal, land, mensen en cultuur 

 De werkwijze van Cross Borders 

 Overzicht van de beschikbare werkplekken 

 Wat wordt er van jou verwacht als vrijwilliger 
Natuurlijk is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 
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Kennismakingsbijeenkomsten 
Ongeveer 4 weken vóór vertrek zijn de vrijwilligers uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst. 
Hierin kunnen de vrijwilligers met elkaar kennismaken en krijgen ze de laatste praktische informatie. 
Ook wordt via Skype contact gelegd met Bharat Wasti, de begeleider van de vrijwilligers in Nepal. 
Vanwege praktische redenen worden de informatiebijeenkomst én kennismakingsbijeenkomst op 
dezelfde dag gehouden, respectievelijk ’s ochtends en ’s middags. 
In 2019 is dit op de volgende data gebeurd: 
12 januari 
23 maart 
25 mei 
6 juli 
28 september 
7 december. 
  
Overige PR activiteiten 
Om het werk van SCBN onder de aandacht te brengen van potentiële vrijwilligers heeft de stichting 
diverse activiteiten ondernomen zoals: 

- Runnen van de website www.crossbordersnepal.nl en de Facebookpagina 
(@stichtingcrossbordersnepal) 

- Drukken en verspreiden van diverse folders, postermateriaal 
- Verzorgen van persberichten en aankondigingen van de informatiebijeenkomsten. 
- Op 14 april heeft Cross Borders meegedaan aan de sponsortocht Voetprints voor Nepal. Bij 

het startpunt was een kraam ingericht en konden belangstellenden mondeling informatie 
krijgen over het werk van Cross Borders Nepal. 

- SCBN is lid geworden van de Nederlandse Federatie Nepal. Ans en Lia hebben de jaarlijkse 
bijeenkomst van de NFN in Bodegraven bezocht. 

- SCBN is opgenomen in de uitgave Nepalese Novellen. Dit boek biedt een kaleidoscopisch 
beeld van vijftig jaar Nepal-ervaringen van diverse sleutelfiguren. Het boek bevat ook een 
lijst van Nederlandse organisaties die op dit moment in Nepal actief zijn.  

 
Vrijwilligerswerk in Nepal 
In 2019 zijn in totaal 14 vrijwilligers afgereisd naar Nepal. De scholen waar vrijwilligers worden 
ingezet betreft  zonder uitzondering overheidsscholen. Dit betekent dat het beschikbare budget erg 
klein is. Dikwijls is er een combinatie met kinderopvang waardoor ouders de gelegenheid krijgen om 
te werken.   
Op het platteland is de situatie nog schrijnender en ontbreekt het volledig aan geschikte 
leermiddelen. Vrijwilligers assisteren bij het lesgeven en brengen met name het onderwijzen van de 
Engelse taal op een hoger plan. In een aantal gevallen wordt dit aangevuld met een investering in 
leermiddelen zoals schriften, potloden, schoolbord of computers.  
 
Het CP centrum is een revalidatiecentrum voor mensen  met een niet-aangeboren hersenafwijking. 
Door de inzet van vrijwilligers is er uitwisseling van expertise en een uitbreiding van het 
therapeutisch aanbod.   
   
Hier volgt een overzicht van de periodes en de werkplekken: 
  

http://www.crossbordersnepal.nl/
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Celebral Palsy Centrum 
Het CP Center is een revalidatiecentrum voor mensen met een aangeboren hersenafwijking. Door de 
inzet van vrijwilligers is er uitwisseling van expertise en een uitbreiding van het therapeutisch 
aanbod. Het CP Center wordt intensief ondersteund door Stichting Holland Building Nederland.  
(zie www.shbn.nl) 
  

 
 
 

 
 
 
Orchid Garden 
Orchid Garden geeft dagopvang en scholing aan kansarme kinderen in Kathmandu. De kinderen 
hebben de leeftijd van 6 maanden tot en met 6 jaar en zijn verdeeld over 4 klassen. Er zijn 4 
leraressen en 2 begeleidsters. Er zitten ongeveer 30 kinderen op de opvang en 80 kinderen volgen 
onderwijs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Naam Startdatum Periode 

Cecile 3 januari 8 weken 

Naam Startdatum Periode 

Silke 10 februari 4 weken 

Aniko 17 april 4 weken 

Léan 17 april 10 weken 

Lenneke 10 augustus 4 weken 

May 10 augustus 8 weken 

Lia 26 oktober 4 weken 

Eugenie 26 oktober 4 weken 

http://www.shbn.nl/
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(Orchid Garden vervolg) 
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Prasouni 
Prasouni ligt in de Terrai, het overgangsgebied en laagvlakte tussen India en Nepal. Het klimaat is er 
subtropisch en heeft een rijke flora en fauna met o.a. olifanten, rino's en krokodillen. Vanwege de 
hitte zijn er in de zomer vanuit Cross Borders geen vrijwilligers actief. Vrijwilligers kunnen bij diverse 
scholen terecht. Vrijwilligers ondersteunen bij het geven van het vak Engels en versterken de scholen 
in pedagogisch en didactisch opzicht. De extra inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers zijn een 
welkome aanvulling! Veel scholen in dit gebied hebben moeite om de basisvoorzieningen voor goed 
onderwijs te realiseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Naam Startdatum Periode 

Wilma & Marieke 10 februari 4 weken 

Myrthe en Thijs 25 oktober 4 weken 
(eerder gestopt) 

Cynthia & Maarten 25 oktober 4 weken 

Lia 26 oktober 4 weken 

Eugenie 26 oktober 4 weken 
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Nieuwe plekken voor vrijwilligerswerk 
Om de mogelijkheden in Kathmandu te verruimen zijn het aantal locaties voor vrijwilligerswerk flink 
uitgebreid! Zo zijn er contacten gelegd met een drietal middelbare scholen in de buurt van het 
vrijwilligersappartement. Verder kunnen vrijwilligers terecht bij  Maitri Griha, een dagopvang voor 
kinderen met een beperking. 
Opnieuw hebben we een Boeddhistisch klooster gevonden waar vrijwilligers kunnen assisteren bij 
het geven van les in de Engelse taal. Bharat heeft samen met Lia al deze werkplekken in november 
2019 bezocht. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe huisvesting voor vrijwilligers 
In oktober is het vrijwilligersappartement verplaatst naar een nieuwe locatie. Bharat, onze vaste 
begeleider in Katmandu, heeft in zijn nieuw huis een volledige etage voor vrijwilligers gerealiseerd.  
  
 
Tot slot 
We willen iedereen bedanken  
die –op welke wijze dan ook- heeft  
meegewerkt aan het succes  
van Cross Borders Nepal!  
 
Waalre 3 maart 2020 
  
 


