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En toen was het weer April.  
Allereerst  willen we iedereen bedanken voor de gulle gaven aan House of Dreams Foundation. Wij zorgen dat deze  
goed besteed worden. Wij kunnen altijd meer sponsors gebruiken. Deze nieuwsbrief mag ook doorgestuurd worden 
naar anderen en vertel hen over onze goede doelen stichting. Voor de geïnteresseerde staat Jaarverslag 2019 en 
beleidsplan 2020 op onze website.  
 
We zitten in een bijzondere tijd. Het lijkt alsof niets meer hetzelfde wordt als eerst. 
Ieder nadeel heb zn voordeel zullen we maar zeggen. Zo’n Lock down zet menig 
mens aan het denken en niet in de laatste plaats over zichzelf en de plaats die je 
inneemt. Daarnaast zie en lees je verschillende gradaties van angst. Angst is een 
slechte raadgever EN het beschermd je ook. De kunst is afgewogen maatregelen te 
nemen. 
Omdat niets meer hetzelfde is en blijft als vroeger komen we er meer dan ooit 
achter dat verandering de enige constante is in de wereld en daar zullen we aan 
moeten wennen. Daarbij wie een gecompliceerd (luxe) leven leidt zal meer 
veranderingen ervaren als de boeren in Noord west Nepal. Omgang met luxe en 
vooral omgang met de dood wordt in Nepal heel anders ervaren dan hier. De dood is 
in Nepal veel meer onderdeel van het bestaan. Daar kunnen we nog iets van leren.  
 
Gelukkig zien we ook heel veel mooie dingen en creativiteit. Dattaraj, het schoolhoofd zit ook in Lock down in zijn 
eigen huis met vrouw en kinderen en verzorgd zijn boomgaard. 
 
Bezoek Nepal en het Hostel. 
De reis van 8-31 maart is verzet naar Augustus. Het is belangrijk er te zijn. We 
hadden ons echt verheugt iedereen te zien en 10 dagen in ons Hostel te 
blijven. Het leuke aan voorbereiden is dat je met de meest betrokkene 
contact probeert te krijgen. Zo bv Malla die we in mei 2019 ontmoet hebben 
in headquarters. Malla is ceviel ingenieur in dienst van overheid en druk met 
de energievoorziening, GSM masten en weg en waterbouw. Via facebook en 
messenger horen we dat er veel gaande is zoals: 

- Een brug bij Luhmsa (rechts) zodat we 
het eerste stuk wandelen naar het 
hostel met de jeep kunnen.  
- Dat er GSM masten geplaatst zijn in 
Mangri waardoor er meer (whatsapp) 
contact mogelijk is 
- Dat er aan elektriciteit gewerkt wordt 
in Mangri en Maha en Dungadhara 
daarna komt. 
- Dat er druk gewerkt wordt aan een schonere water voorziening (Foto links) 
 
We gaan zien hoe het loopt en hopelijk is de sfeer in Augustus dusdanig dat 
een bezoek gerechtvaardigt is. Het zal niet de eerste keer zijn dat een hele 
gemeenschap besmet wordt door een goedbedoelende bezoeker.  
 
Daarnaast is het belangrijk te weten in hoeverre we, immuun of niet, de 
besmetting door kunnen geven. Denkbaar is een gezondheidsverklaring voor 
je in het vliegtuig stapt 

https://houseofdreamsfoundation.com/wp-content/uploads/2020/03/Jaarverslag-2019.pdf
https://houseofdreamsfoundation.com/wp-content/uploads/2020/03/Beleidsplan-HODF-2020-1.pdf
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Nabij zijn voor wie ons nodig heeft 
Iedereen is zich toch meer dan ooit bewust van de ander en hoe gek het ook klinkt afstand creëert de ruimte voor 
nabijheid. Brenda van Osch schreef in het FD ”mensen zijn extra lief voor elkaar. Er wordt geknikt en gegroet, 
gewacht en geduldig gemanoeuvreerd en gemeden. Zoals motorrijders elkaar groeten als gelijkgestemde, bekijken 
wandelaars elkaar met zachte ogen: jij ook in dit schuitje, zet ‘m op”.  
De House of Dreams Foundation kijkt naar wie onze support het meeste nodig heeft. Dat is nu Rama.  
 
Rama heeft al zo veel meegemaakt als meisje in de hoerenhuizen van Delhi. Een beetje opgekrabbeld vecht zij nog 
iedere dag tegen HIV/TB en zoals zovele in de wereld voor haar bestaan. In 2019 heeft Rama zichzelf, en anderen die 
zij begeleid, op de rails gezet mede door de rijschool die zij heeft opgezet met de door de House of Dreams 
Foundation beschikbaar gestelde lesauto. Eind 2019 heeft iemand haar aangereden waardoor haar auto zwaar is 
beschadigd en Total los. Gelukkig verzekerd. Veel erger is ook dat Rama gewond is geraakt aan hoofd en been. 
Gelukkig was Sravan, de man van haar overleden zuster, in de buurt en die heeft Rama geholpen in en uit het 
ziekenhuis. Al haar Medische kosten zijn in januari voorgeschoten. Zij blijft net als heel India strikt in Lock down 
thuis. Wij zoeken donateurs om via de House of Dreams Foundation haar medische kosten te vergoeden. Vanwege 
Hiv en TB loopt zij meer risico dan anderen. Geen auto, geen inkomsten en de vaste kosten lopen door. Haar been is 
na 4 maanden nog steeds in het gips. Zij gaat omzichtig op zoek naar een andere dokter die haar wellicht kan helpen. 
Hier zullen we nabij zijn met ons hoofd, hart en middelen. Voel je geroepen Rama extra te sponsoren.  
 

Het Hostel 
Ook in Nepal is alles in Lock down. De kinderen zijn thuis. 
We betalen Ani en de kok gewoon door alhoewel dat zeker 
niet gebruikelijk is in Nepal en vragen hun voor extra 
onderhoud als verven en het dichten van kieren. Daarnaast 
is het denkbaar de dekens te (laten) wassen. Het is in Nepal 
heel normaal wat terug te vragen als je wat geeft. Iedereen 
maakt vandaag de dag lijstjes en is zich bewust van vaste en 
variabele kosten. Vervolgens waar kan ik besparen (zonder 
de ander tekort te doen) Dan blijft er een gat over en dat 
moet op een gegeven moment geheel of gedeeltelijk 
gedicht worden. 
 
Sponsors gezocht voor kinderen en Rama.  

En dan “last but not least”       We roepen mensen, die ons 
werk belangrijk vinden, op, middels een contract, een kind te sponsoren voor 5 jaar. Dit is belangrijk omdat kinderen 
eenmaal opgenomen in het Hostel vermoedelijk een hele schoolperiode daar verblijven en wij graag voor die 
kinderen een solide financiële basis hebben. Verder zoeken we sponsors voor Rama, wie door de coronacrisis en 
haar auto ongeluk geen inkomsten meer heeft, maar wel druk bezig blijft met womens empowerment in haar 
omgeving. 
 
Dan rest ons een lieve groet van het Bestuur van House of Dreams Foundation  
 
Hou vol en zet ‘m op 

 
Toon Keijzer, Joanne Wildenbos Laurens van Thiel 
 E-mail : contact@houseofdreamsfoundation.com 

FB : facebook.com/houseofdreamsfoundation 

Internet : www.houseofdreamsfoundation.com 

Bel : +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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