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Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, December 2012 

Namasté! 

Met trots stellen wij samen met Nilam 

Bastola de nieuwe Stichting Asian Heritage 

Nepal aan jou voor. Kortweg: SAHN. In deze 

eerste nieuwsbrief lees je meer over 

waarom SAHN is opgericht, wat SAHN gaat 

doen, wie wij zijn en hoe jij kunt helpen.  

Waarom  

In de bergen van Nepal leven veel mensen 

in omstandigheden die verre van ideaal zijn. 

Mensen zijn op zichzelf aangewezen, 

aangezien de overheid vaak niet aanwezig is 

in deze afgelegen gebieden. Zo is 

bijvoorbeeld de toegang tot (in onze ogen) 

‘gewone’ basiszorg niet gewoon: meerdere 

dagen moeten lopen voor het zien van een 

dokter is gebruikelijk. De bewoners van dit 

berggebied zijn erg afhankelijk van een 

goede gezondheid, aangezien zij veelal hun 

inkomsten verdienen door op de 

traditionele wijze land te bewerken. Om 

deze reden zet SAHN zich in voor de 

verbetering van de levensomstandigheden 

van de bergbevolking in Nepal. In het 

bijzonder richt SAHN zich daarbij op de 

gemeenschap in zuid Solu-Khumbu aan de 

voet van de Mount Everest. De focus ligt de 

eerste jaren op het faciliteren van het 

ziekenhuis in het dorpje Necha.  

 

Necha Community Hospital 

Hoe  

SAHN ondersteunt de activiteiten van de 

Asian Heritage Foundation (AHF) in Nepal. 

Deze stichting is opgericht door Nilam 

Bastola. Hij is geboren en getogen in Necha 

en is inmiddels een succesvol ondernemer 

in Kathmandu. Met de Asian Heritage 

Foundation wil hij graag iets terug doen 

voor zijn gemeenschap. Daarom heeft AHF 

samen met de lokale gemeenschap in 2010 

het Community Hospital in het dorp Necha 

opgericht. Naast het bieden van toegang tot 
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basale gezondheidszorg wordt er vanuit het 

ziekenhuis voorlichting gegeven aan de 

bevolking over gezondheidsrisico's en 

hygiëne. SAHN zorgt ervoor dat het geld en 

de middelen die in Nederland gedoneerd 

worden, op een verantwoorde wijze 

rechtstreeks terechtkomen in Nepal.  

Wat  

Het ziekenhuis is inmiddels samen met de 

lokale gemeenschap gebouwd en in 

gebruik. Het bedient 60.000 mensen, 

komend uit Necha en 18 dorpen rondom 

Necha. Voor hen is er nu (binnen maximaal 

6 uur lopen) toegang tot basale 

gezondheidszorg. AHF heeft zich de 

komende zeven jaar gecommitteerd aan het 

Community Hospital door het ondersteunen 

bij: 

 de infrastructuur (zoals het gebouw, 

elektriciteit, materialen en 

apparatuur), 

 het werven, opleiden en financieren 

van gekwalificeerd personeel zoals 

de dokter en verpleegkundigen, 

 het opzetten van trainingen en 

voorlichtingsprogramma’s, 

 managementadvies.  

Niet voor niets ligt het eigendom en de 

verantwoordelijkheid voor het ziekenhuis 

bij de lokale gemeenschap zelf: het is 

uitdrukkelijk de bedoeling dat de 

ondersteuning van AHF na zeven jaar wordt 

afgebouwd en de lokale gemeenschap het 

ziekenhuis zelfstandig laat draaien.   

Op onze website 

www.stichtingasianheritagenepal.weebly.com 

lees je meer over de lopende en 

toekomstige projecten van SAHN.  

 

 

In het ziekenhuis is een baby gezond ter wereld 

gekomen! 

Wie 

SAHN is een Nederlandse stichting met een 

Nederlands bestuur. Natuurlijk speelt Nilam 

Bastola, de Nepalese counterpart, een grote 

rol. Het bestuur bestaat uit de volgende 

leden: 

Pieter van Buul (1976) bezocht Nepal voor 

het eerst in 2003. Daar werd hij direct 

gegrepen door de schoonheid van het land. 

Samen met zijn echtgenote Annemieke 

Mencke probeert hij ieder jaar een bezoek 

te brengen aan Nepal. Niet alleen om het 

land verder te ontdekken, maar ook om  
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vrienden als Nilam op te zoeken. Door de 

jaren heen is Pieter diep onder de indruk 

geraakt van Nilam als initiator van 

verschillende projecten, maar vooral als 

stuwende kracht achter de Asian Heritage 

Foundation. De vriendschap met Nilam is 

daardoor een grote inspiratiebron voor het 

opzetten van Stichting Asian Heritage 

Nepal. Pieter is voorzitter.  

Annemieke Mencke (1980) heeft na haar 

afstuderen in 2003 enkele maanden in 

Nepal doorgebracht. Daar heeft zij Engelse 

les gegeven op een basisschool in een 

traditioneel dorp aan de rand van de 

Kathmanduvallei. In deze maanden heeft zij 

Nilam ontmoet en is de basis voor een 

mooie vriendschap gelegd. Toen Nilam 

tijdens hun laatste bezoek aan Nepal in 

2011 aan Pieter en Annemieke vroeg of zij 

een Nederlandse stichting ter 

ondersteuning van de Asian Heritage 

Foundation wilden oprichten, zijn ze daar 

na terugkomst mee aan de slag gegaan. 

Annemieke is penningmeester.   

Ingrid van Mulligen (1980) is door 

Annemieke en Pieter gevraagd om het 

bestuur te komen versterken. Zij heeft 

Nilam een aantal keer ontmoet en heeft 

veel bewondering voor zijn inzet voor de 

Nepalese bevolking. Daarom hoefde zij niet 

lang na te denken om de functie van 

secretaris van de stichting te vervullen. 

Nepal heeft zij nog niet bezocht maar zij 

heeft door eerdere reizen wel haar hart 

verloren aan Azië. 

En jij?  

Alle hulp is welkom! Zowel vanuit 

Nederland als in Nepal kan je je steentje 

bijdragen. Sowieso kunnen wij alle kleine en 

grote financiële giften goed gebruiken om 

het ziekenhuis te laten draaien. Daarnaast 

heb je misschien wel ideeën om in 

Nederland geld of materialen in te 

zamelen? Of wil je vrijwilligerswerk in Nepal 

doen? Neem dan contact met ons op. 

 

Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN) is 

opgericht op 29 december 2011,te Den Haag. 

De belangrijkste reden voor het oprichten van 

de stichting is het ondersteunen van de 

activiteiten van de Asian Heritage Foundation in 

Nepal (AHF). SAHN is volgens notariële akte 

opgericht en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. SAHN heeft de ANBI-status. Dit 

houdt o.a. in dat donateurs hun giften mogen 

aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. 


