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Een verslagje van Jan met zijn ervarigen
over 2018.
De jaarwisseling naar 2019 ligt alweer een paar weken achter ons. Toch wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om u namens onze Stichting nog een mooi en gezond jaar toe tewensen.
Het afgelopen jaar was zowel voor de stichting als mijzelf een bewogen jaar. Gelukkig voor mij dat dit
gegeven parallel loopt met alles wat wij doen voor Nepal. Alles bij elkaar opgeteld was het een succesvol
jaar.
We hebben met gedoneerde gelden 50 druppel kits kunnen aanschaffen om de boeren hun gewassen
bewuster van water te voorzien. Ook hebben we een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om in de
toekomst van voldoende water verzekerd te zijn. Verder in de nieuwsbrief komt dit onderwerp nog een keer
terug.
Door een mooie samen werking met de Prismascholen in Zeeland hebben we een zeer aanzienlijk bedrag
kunnen ophalen. Hiermee kunnen we met een project gericht op Praktichs Agrarisch Onderwijs gaan
beginnen. Ook hierop wordt later in de niewusbrief nog even teruggekomen..
Ook het meegaan van onze voorzitter Cecile en haar man in mei jl. heeft een onwisbare indruk bij mij
achtergelaten.
2019 zal dus het jaar worden het jaar worden van de opstart van het Praktisch Agrarisch Onderwijs. We
hopen met deze opleiding, die een totale looptijd gaat krijgen van 7 jaar, minstens 50 jongeren( jongens en
meisjes) op te leiden en tevens de huidige productie van groente en fruit met 25% te verhogen. We weten
dat het een zéét ambitieus plan is , maar wij geloven er in ! Op 3 februari ga ik weer naar het werkgebied om
de basis te leggen voor de uitvoering van ons mooie plan. We houden u natuurlijk op de hoogte.
Graag wil ik afsluiten met de opmerking dat elk klein gebaar, maakt niet uit in welke vorm, van wie dan ook er
altijd toe doet
Jan Dictus

Spinnen voor het goede doel bij Total
Body Workx in Rijsbergen
Samen met Total Body Workx in Rijsbergen
werd op 4 november as. een spinning
marathon georganiseerd.
In de middag zorgde we voor een Ierse
sfeer met een band die de Ierse
volksmuziek speelde. Hat was een gezellige
dag met de toch weer mooie opbrenst van €
425,--.

Jaarverslag 2018.

Annie Dictus vanaf 1 januari
2019 niet meer in het bestuur.

Wat hebben we dit jaar bereikt.
In de afgelopen tijd hebben we in het gebied waar
we werkzaam zijn een waterproject gerealiseerd. In
2018 zijn er nog een paar losse eindjes aan elkaar
geknoopt. Zo was er een dorp in het gebied dat nog
aangesloten moest worden aan het “waternet”. Dat
is in 2018 afgerond. Alle dorpen in het gebied
kunnen nu gebruik maken van het watersysteem.
Daarnaast hebben 50 druppel kits kunnen
aanschaffen om de boeren hun gewassen bewuster
van water te voorzien.
Ook hebben we een onderzoek laten doen naar de
mogelijkheden om in de toekomst van voldoende
water verzekerd te zijn. Dit geldt dan zowel voor
sanitatie, huishoudelijke doeleinden en irrigatie. Met
andere woorden hoe kan er meer water worden
gegenereerd. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.
Er is uitgekomen dat er mogelijkheden zijn. Echter,
het blijkt een veelomvattend project en ook de
kostende ervan blijken erg hoog. Voor een stichting
van onze omvang is dit project te hoog gegrepen. Er
wordt gezocht naar een oplossing. Dit betekent
overigens niet dat de inspanningen die al gedaan
zijn om de bewoners van het gebied te voorzien van
water voor niets zijn geweest. Het aangelegde
systeem kan ook in de toekomst blijven
functioneren.

Annie was vanaf de oprichting van de stichting lid
van het bestuur. Annie gaf vorig jaar aan te willen
stoppen met het bestuurswerk. Gelukkig blijft ze nog
wel actief voor de stichting. Ze zal dit dan met name
doen in de coördinatie van activiteiten die door de
Stichting worden georganiseerd. Een woordje van
dank aan Annie voor haar inzet voor de stichting is
hier zeker op zijn plaats. Dus Annie hartstikke
bedankt !

Op zoek naar een nieuw
bestuurslid.
Annie laat natuurlijk een plaats open in het bestuur.
We zijn daarom op zoek naar iemand die deze
plaats weer op kan vullen. Dus hebt u belangstelling
voor ons mooie werk in Nepal en wilt u het
opengevallen plaatsje in ons bestuur opvullen,
neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u ons steunen
Bent u geinteresseerd in een presentatie over ons
werk in Nepal.
Wilt u dat we meewerken aan een project op uw
school,vereniging of bedrijf,laat het ons weten.
Een financiële bijdrage aan dit agrarisch project is
altijd welkom.
Rekening nummer:NL03 RABO 0162343760.

2019 zal het jaar worden van de opstart van een
nieuw project. We gaan van start met een
praktische agrarische opleiding. We hopen met
deze opleiding, die een totale looptijd gaat krijgen
van minimaal 7 jaar, minimaal 50 jongeren( jongens
en meisjes) op te leiden en hopen dat daarmee de
huidige productie van groente en fruit met 25%
verhoogd kan worden.
In 2018 zijn we voornamelijk bezig geweest met het
verwerven van fondsen voor het Agrarischs
opleidings project dat hiervoor in het kort is
beschreven. We hebben hier met onze vrijwilligers
veel tijd en energie in gestoken.
Door een mooie samen werking met de
Prismascholen in Zeeland hebben we het prachtige
bedrag van € 12.765,-- kunnen ophalen. Hierdoor
kunnen het praktische agrarische onderwijs gaan
starten en alvast voor minimaal 2 jaar financieren.
We staan nu voor de uitdaging om dit verder uit te
bouwen.
Vanaf oktober tot nu hadden René en Jan om de 14
dagen overleg om het plan Agrarisch onderwijs uit te
werken . Daarbij is ook veel aandacht geschonken
aan de vraag hoe we op een goede manier de
mensen in ons werkgebied in Nepal onze plannen
kunnen voorleggen
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