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We zijn de eerste maanden van 2019 al weer door. We kijken terug op een prachtig 2018 en zien al weer verder het 

nieuwe jaar in. Inmiddels hebben we ons jaarverslag 2018 klik hier en het beleidsplan / de begroting 2019 klik hier 

online staan. Zet alvast de volgende data in je agenda: 23 Juni Gezellig samenzijn op de wever 88 in Veldhoven en 10 

November ons jaarlijks benefiet diner. Toon wandelt ook dit jaar weer mee in de vierdaagse. Wil je ons “passief” 

sponsoren doe dan vanaf nu je online aankopen via onze link bij SponsorKlicks 

Het hostel in Dunggadara 

Het hostel bestaat al weer 1 jaar, opgestart 8 maart 2018. Er wonen 16 meisjes en 4 jongens en er zijn altijd 2 staff 

medewerkers aanwezig, namelijk Ani en Cook. 15 kinderen worden middels langdurige sponsorovereenkomst 

gesteund, echt geweldig. Via facebook, messenger en whatsapp is er regelmatig contact. Dit contact (filmpjes, foto’s, 

korte tekst berichtjes) van betrokken lokalen bewoners en lokale verantwoordelijken is alleen mogelijk wanneer zij 

vanuit Dunggadara, waar het Hostel en de school staat, even in headquarters zijn voor boodschappen, bankzaken of 

andere bezigheden. Headquarters heet eigenlijk Gamgadhi en is het headquarters van het district van Mugu. 

Gamgadhi is afhankelijk van je conditie en het weer 8-12 uur lopen vanuit het hostel. 

 

“Education is needed”. Er zitten nu ca. 130 kinderen 

op de naast het hostel gelegen private basis school.  

Laurens en Toon gaan in april ter plekke kijken of en 

welke ondersteuning het hostel en de school nodig 

hebben. Van belang elkaar te ontmoeten, face to face. 

De kosten voor deze bezoeken draagt de House of 

Dreams Foundation door een extra persoonlijke 

schenking  van de bestuursleden. 

Voor het hostel denken we aan uitbreiding van de 

eigen voedselvoorziening, spelmaterialen, e.d.. 

Zoals jullie weten heeft Dunggadara geen elektriciteit. Voor de school denken we aan elektrische voorziening (licht, 

accu, verwarming). 

Droomwens van Rama 

We hebben Rama de nodige fondsen ter beschikking gesteld om haar droom             

“to empower woman” te gaan verwezenlijken 

Rama weet als geen ander hoe meisjes, vrouwen vooral die in dezelfde omstandig-

heden hebben gezeten als Rama zelf de behoefte hebben aan support. En dit is 

precies wat Rama voor zich ziet met de oprichting van haar Driving school voor 

vrouwen. Naast lesgeven aan vrouwen om geld te verdienen gaat Rama  

soortgenoten (die ondermeer ook bevrijd zijn door de STOP organisatie en met wie 

ze jaren de catering voor de Delhi universiteit heeft gerund) helpen hun eigen 

bestaan op te bouwen.  

Dit doet Rama door hen te coachen, te helpen met huisvesting, het opzetten van 

eigen activiteiten en ook rijles te geven. Daarnaast heeft Rama veel ervaring met 

presenteren voor groepen en dit gaat ze inzetten om de “mindset” rond de 

achtergestelde en vaak ronduit discriminerende positie van de vrouw onder de 

aandacht te brengen. 

Inmiddels is haar lesauto geleverd en heeft de eerste klant zich gemeld. 
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file:///C:/Users/Toon/OneDrive/Nepal%20documenten/Financiel%20jaarverslagen/Jaarverslag%202018%20definitief%20%202019-02-10.pdf
file:///C:/Users/Toon/OneDrive/Nepal%20documenten/Financieel%20beleidsplannen%20en%20begroting/Beleidsplan%20HODF%202019%20Def%202019-02-23.pdf
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Nieuwe projecten 

We zijn niet actief op zoek naar nieuwe projecten maar laten ze meer op ons afkomen. Voorlopig is er rond het 

hostel en de school nog heel wat te verfijnen. Zo gaan we verder actief onderzoeken en de discussie aan om een 

meer verregaande samenwerking te bewerkstelligen tussen “onze” private school in Dunggadara en 

overheidsscholen in Mangri, Maha en omstreken. De bedoeling na streven van gratis door de overheid gefinancierd 

basis onderwijs vanuit vertrouwen en draagvlak van de lokale community.  

Wellicht is er ook ruimte om  onderwijs te realiseren voor volwassenen. Dit zou kunnen gaan over duurzame 

onderwerpen als hygiëne, alcoholmisbruik, omgang met afval, iedereen een eigen green house, inmaken van 

etenswaren.                     

Het groeiende probleem van benodigd stookhout om op te koken en de gevolgen van ontbossing van het landschap 

is een wezenlijk aandachtspunt. Lokale initiatieven komen langzaam op gang.  

In principe gaan we steeds een overeenkomst aan van één jaar met de projectleider van de lokale projecten.                 

Dit doen we om geen “valse hoop” te wekken en niet “passief afhankelijkheid gedrag” te steunen maar open, 

dienstbaar aan eigen community,  ondernemend gedrag en samenwerking te stimuleren.  

Sponsoren 

Natuurlijk kijken we, zeker voor wat betreft de kinderen in het hostel verder vooruit dan een jaar en daarom zijn we 

heel blij met de 15 langduriger sponsoren voor de kinderen. Nog 5 te gaan dus 😊. Voor toekomstige nieuwe 

projecten zoeken we nieuwe sponsoren. Mocht het zover zijn dan laten we je hier natuurlijk meer over weten. 

Een Tip: Iedereen die “online aankopen” boodschappen doet, koop vanaf nu via de link van Sponsorkliks,     klik hier  

 

Door op nevenstaande button te 

klikken sponsort het bedrijf waar 

je koopt de Stichting House of 

Dreams Foundation met een klein 

percentage van je aankopen. Klik 

bv bv op Coolblue klik erop, of 

Bol.com en doe je aankoop. 

 

 

Reacties op de nieuwsbrief zijn welkom. Bedankt alvast en zonnige voorjaars – groeten van het bestuur van de 

House of Dreams Foundation,   

Toon Keijzer, Joanne Wildenbos en Laurens van Thiel 

 

E-mail : contact@houseofdreamsfoundation.com 
FB : facebook.com/houseofdreamsfoundation 

Internet : www.houseofdreamsfoundation.com 
Phone : +31 6 53 14 26 88 Laurens van Thiel 

Bankaccount : NL 08 TRIO 0338 4016 60 House of Dreams Foundation / Geldrop 
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