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 Nepal Winter Project Nieuwegein, december 2020 

Beste mensen, 

Zoals de meesten van jullie wel weten, zijn wij met onze stichting SonMar Namasté al sinds 2009 actief in 

Nepal. Inmiddels ondersteunen we daar 6 scholen met schoolmaterialen, schoolmaaltijden, salarissen van 

leerkrachten, computers. De samenwerking met de lokale contactpersonen is goed en stabiel. Op onze 

website www.stichtingsonmar.nl kun je er alles over lezen. 

Ook in Nepal heerst het Coronavirus en dat heeft uiteraard veel impact op het dagelijkse leven daar. Veel 

mensen zijn dagloners en hebben hun inkomsten zien wegvallen. Er is vanuit de overheid geen financiële 

steun zoals hier bij ons in Nederland. 

Een paar maanden geleden hebben we een ‘noodvoedsel project’ kunnen opzetten: voor alle kinderen en 

hun familie was er een pakket met rijst, linzen, olie, kruiden, en ook: desinfecterende gel, mondkapjes, zeep. 

Heel erg fijn dat we dit dankzij de bijdrage van veel mensen konden doen! 

De winter in Nepal is begonnen, en dat betekent dat het koud is. De afwezigheid van centrale verwarming 

zorgt ervoor dat het in de meeste huizen binnen net zo koud als buiten. We weten het uit ervaring!  

De wens is om aan elk kind een warme trui, een joggingbroek en een muts te kunnen geven.  

Dipak Chhettri is onze lokale contactpersoon en hij gaf aan dat de kinderen dit echt nodig hebben en dit dus 

heel erg welkom is! Ook is er weer geld nodig voor: schoolmaaltijden, lesmaterialen, zeep, desinfecterende 

gel en mondkapjes. Dipak is hiervan projectleider, dat betekent: contact met leveranciers, overleg en 

afstemming met ons, de materialen inkopen en verdelen op de scholen. 

We hopen dat jullie dit Nepal Winter Project willen ondersteunen door een bijdrage over te maken naar: 

bankrekening: NL72INGB0004558791, t.n.v. Stichting SonMar Namasté, Nieuwegein. 

Heel erg bedankt iedereen die onze stichting heeft gesteund en steunt! Dankzij jullie is dit allemaal mogelijk, 

samen maken we verschil voor heel veel kinderen in Nepal. 

Op de website www.stichtingsonmar.nl staan onze jaarverslagen en jaarrekeningen. 

warme groet namens de Stichting, 

Wim en Marjolein Kars, Sonja Verheijen en René Bontje 

vragen/tips/opmerkingen? Mail naar: marjoleinkars65@gmail.com 
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