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Nepal Winter 2021/2022 Project

Beste mensen,

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

mogelijk, samen maken we verschil voor heel veel kinderen in Nepal.

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.

In Nepal zijn de vaccinaties in volle gang: inmiddels is 29% volledig gevaccineerd. Er zijn twee grote golven

geweest, waarvan de laatste in de zomer. Momenteel is het aantal besmettingen ongeveer 200 per week.

De lockdown was lang en is nu achter de rug. Iedereen is zijn leven weer aan het vormgeven. Het toerisme

was geheel tot stilstand gekomen en dat heeft uiteraard diepe impact.

Onze winteractie van vorig jaar was een groot succes: alle kinderen kregen een pakket warme kleding. Heel

erg bedankt allemaal voor jullie donaties!

Dit jaar hebben we niet stilgezeten. Voor de zomer is er een sponsorloop geweest op een school in

Hilversum, en zo konden we alle kinderen voorzien van nieuwe schoenen.
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Onze stichting wordt dit jaar ook gesteund door een kerkelijke gemeente te Neede.

We sponsorden ook de aanschaf van nieuwe volleybal kleding.

Er is wekelijks contact met Dipak in Nepal, en zo kunnen we zeep, ontsmettingsgel en mondkapjes steeds

aanvullen.

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

Deze winter willen we graag geld inzamelen om meer laptops en printers te kunnen aanschaffen.

Dit gaat een groot verschil maken voor de ontwikkeling van alle kinderen! Veel lesmateriaal wordt dan

toegankelijk voor de kinderen en hun leerkrachten.

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

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

Wij zijn een ANBI stichting, en dus zijn giften aftrekbaar van de belasting. Het RSIN nummer is 821220913.

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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