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Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, november 2013 

Namasté! 

In deze tweede nieuwsbrief van de Stichting 

Asian Heritage Nepal (SAHN) informeren wij 

je graag over de activiteiten van de 

afgelopen maanden.  

Bezoek aan Nepal 

Afgelopen februari en maart hebben 

bestuursleden Pieter van Buul en 

Annemieke Mencke samen met hun 

dochter Nepal bezocht. Tijdens dit bezoek 

hebben zij veelvuldig met Nilam gesproken 

over de plannen en werkwijze van de 

Nepalese Asian Heritage Foundation (AHF) 

en de manier waarop SAHN deze kan 

ondersteunen. 

 

Op het kantoor van AHF te Kathmandu, met Nilam 

Bezoek Nilam aan Nederland 

Nilam heeft in januari en februari van dit 

jaar Nederland bezocht. Naast het 

onderhouden van zijn enorme Nederlandse 

netwerk van vrienden en zakelijke 

contacten was er tijdens zijn verblijf in Den 

Haag tijd om te spreken over het ziekenhuis 

in Necha en de stichtingswerkzaamheden 

van AHF en SAHN.  

Twee werelden 

Door zowel de overlegmomenten in 

Nederland als in Nepal heeft Nilam ons 

inzicht kunnen verschaffen in de Nepalese 

manier van werken in het ziekenhuis en de 

administratieve infrastructuur van Nepal. 

Omgekeerd hebben wij Nilam inzicht 

kunnen geven in de werkwijze van een 

Nederlandse stichting. Overall is de 

conclusie dat het samenbrengen van deze 

twee werelden nog een hele uitdaging 

vormt! Desalniettemin is het ons samen 

met Nilam gelukt de eerste prioriteiten te 

bepalen. Daarmee zijn we vervolgens aan 

de slag gegaan.   
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Koppelen netwerk Nilam - SAHN  

Nilam beschikt over een groot netwerk van 

enthousiaste Nederlanders die aangeven 

geïnteresseerd te zijn in de activiteiten van 

AHF / SAHN. Dit adressenbestand is de 

afgelopen periode gekoppeld aan het 

adressenbestand van SAHN. Inmiddels 

kunnen we daardoor rekenen op ruim 130 

belangstellenden.  

Opstellen format projectvoorstel 

Een andere activiteit in het kader van het 

afstemmen van werkwijzen, was het 

opstellen van een format voor een 

projectvoorstel. Omdat projectmatig 

werken in Nederland en Nepal verschillend 

is georganiseerd, zijn we blij dat we 

inmiddels in samenspraak met Nilam een 

eenduidige werkwijze rondom projecten 

hebben afgesproken.  

Brainstormmiddag Hoek van Holland 

De ‘harde kern’ van belangstellenden van 

AHF / SAHN heeft elkaar tijdens een 

zomermiddag in Hoek van Holland ontmoet. 

Hier is besproken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen, er zijn ervaringen 

uitgewisseld en er is gebrainstormd over de 

gewenste wijze van projectondersteuning in 

Nepal.  

 

 

Eerste project: Verstrekking medicijnen en 

laboratoriumbenodigdheden 

In het ziekenhuis is op dit moment een 

tekort aan medicijnen en 

laboratoriumbenodigdheden. Vanuit de 

Nepalese overheid worden medicijnen 

slechts sporadisch verstrekt, bovendien is 

het scala van deze verstrekte medicijnen te 

eenzijdig en dus niet toereikend (veel 

soorten medicijnen ontbreken). SAHN heeft 

in overleg met het ziekenhuispersoneel 

besloten te investeren in de aanschaf van 

een voorraad medicijnen en 

laboratoriumbenodigdheden. Tegen een 

kleine vergoeding kunnen patiënten deze 

zelf aanschaffen. De winst die het 

ziekenhuis vervolgens maakt op de verkoop 

van deze medicijnen wordt gebruikt om het 

ziekenhuis meer in eigen kosten te kunnen 

laten voorzien. Op deze wijze hopen we 

meerdere vliegen in een klap te slaan.  

 

De voorraad medicijnen in de apotheek  
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Verkennen samenwerking andere 

Nederlandse stichtingen  

SAHN wil daar waar mogelijk samenwerken 

met andere Nederlandse stichtingen die in 

Nepal activiteiten ontplooien. Zo kunnen 

we elkaar aanvullen en maximaal resultaat 

halen. Op dit moment zijn we met twee 

stichtingen verkennende gesprekken aan 

het voeren over een mogelijke 

samenwerking. Je moet dan denken aan het 

samen verwerven van fondsen of 

bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren 

van een ‘health camp’ in het ziekenhuis. We 

hopen dat deze gesprekken concrete 

afspraken op kunnen leveren. In een 

volgende nieuwsbrief komen we daarop 

terug.  

Bestuurswissel  

Vanaf de oprichting van SAHN in december 

2011 was Ingrid van Mulligen als secretaris 

lid van het bestuur. SAHN is na deze 

opstartperiode nu toe aan de volgende 

fase. Met het oppakken van diverse 

projecten verandert ook de focus en 

benodigde tijdsbesteding van de 

bestuursleden. Voor Ingrid viel dit samen 

met haar wens om meer tijd aan haar gezin 

te kunnen besteden. Daarom heeft zij 

besloten het bestuursstokje over te willen 

dragen aan een nieuw bestuurslid. Wij 

bedanken Ingrid voor haar energieke 

bijdrage aan het vormgeven van SAHN! 

Coby Kunst hebben we bereid gevonden als 

algemeen bestuurslid toe te treden tot het 

bestuur van SAHN. We zijn erg blij met haar 

komst! Pieter van Buul blijft voorzitter en 

Annemieke Mencke wordt naast 

penningmeester ook secretaris. Coby: 

‘Ik heb  in de loop der jaren met Nilam 

samen vele trektochten door de Himalaya 

ondernomen, waaronder naar Necha, het 

geboortedorp van Nilam. In al die jaren 

leerde ik daardoor het harde en zware leven 

van de Nepalese bergbevolking kennen. Ik 

zette mij al in voor AHF en doe dit nu ook 

graag via de Nederlandse stichting SAHN’.  

 

 

 

 

 

 

De dokter en verpleging aan het werk  

Dank!  

De afgelopen periode hebben we van vele 

nieuwe donateurs een mooie gift mogen 

ontvangen, die we rechtstreeks ten goede 

kunnen laten komen aan het ziekenhuis in 

Necha. We zijn erg blij met jullie steun en 

willen jullie bedanken voor het vertrouwen.  


