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STICHTING TASHI DELEK
Stichting Tashi Delek is werkzaam in het district Solukhumbu in Nepal.
Op dit moment richt de stichting zich op de dorpen Mude, Mudepasal en Belidanda.
Iedere mens heeft recht op voldoende en gezonde voeding.
Hier hopen we met de lokale boeren samen aan te kunnen bijdragen.
Wij proberen er voor te zorgen dat de boeren uit het gebied door onze ondersteuning
meer kennis en kundigheid krijgen op het agrarische vlak en de toepassing daarvan.
Door het opzetten van coöperaties willen we bijdragen aan een goede
samenwerking en verantwoordelijkheid tussen de boeren onderling.
Ook willen we de zelfredzaamheid bevorderen, waardoor ze in de toekomst minder
afhankelijk worden van financiële ondersteuning.

Over vijf jaar :
•
•
•
•
•
•

Kunnen de bewoners biologische teelten uitbreiden en winstgevend maken.
Kunnen de bewoners zelfstandig compost opbouwen en toepassen.
Staat er een demofarm waar jonge boeren leren om nieuwe teelten toe te passen.
Zijn er 50 (vrouwelijke) jongeren opgeleid tot zelfstandig agrariër.
Wordt bronwater efficiënt opgeslagen zodat er het hele jaar door voldoende water is.
Kunnen de bewoners terrassenteelt toepassen rekening houdend met erosie en klimaatverandering.

HET PROJECT
Het plan dat nu wordt uitgerold behelst een tijdspad van 5 jaar. Het plan voorziet in een breed scala van kleine
projectjes. Te noemen zijn o.a. : training op het gebied theoretische en praktische land en tuinbouw kennis.
Training op het gebied van samenwerken, het aanleren van sociale vaardigheden, het omgaan met
mechanisatie, het verkopen van je producten.
Het projectplan voorziet er ook in om de positie van de vrouw in de gemeenschap te verbeteren. Op dit
moment is de vrouw in alle opzichten het werkpaard in de samenleving. Wij willen met een gerichte
benadering vanuit hun eigen cultuur daar proberen verandering en/of verbetering in aanbrengen.
Middels samenwerking met een Nepalese organisatie zijn wij er van overtuigd dat wij in 5 jaar tijd een
dermate verandering kunnen bewerkstellen dat de lokale mensen zichzelf omgeschoold hebben naar een
duurzame en gezonde samenleving.
Mede doordat wij gaan samenwerken met een Nepalese organisatie zijn wij er van overtuigd dat wij na 5 jaar
overbodig zijn!

De Samenwerking:
Om dit project een grote kans van slagen te geven werken wij samen met een Belgische en Nepalese
organisatie.
De eerstgenoemde is bij ons in de buurt in Nepal al werkzaam. Door met hen samen te werken kunnen
kosten gedeeld worden en meer mensen geholpen worden.
Door met de tweede genoemde organisatie samen te werken is met name de communicatie een stuk
makkelijker. Zij kennen de cultuur veel beter. Door elke maand in het gebied aanwezig te zijn is er controle
zijn de trainingen makkelijker te organiseren. Deze organisatie werk al een aantal jaren samen met een
zusterorganisatie uit ons land.

De boeren krijgen praktische
trainingen waardoor ze zich kunnen
specialiseren in het telen van Oyster
en Shitaake champignons.
Deze delicatesse zorgt voor een hoger
inkomen.
Uw impact

Door dit pakket maakt u het mogelijk
dat lokale boeren onafhankelijk worden.
Daarnaast leren ze meer gevarieerd te
eten wat ten goede komt aan de
algemene gezondheid.

Uw bijdrage

450 euro

SPONSOR PAKKET : CHAMPIGNON TRAINING

Doelstelling

Doelstelling

Uw impact

Boeren leren verantwoord om te
gaan met zaden waardoor
voorraden voor de komende jaren
verzekerd zijn.

360 euro

Sponsorpakket : zonnezaad droger

Zaden kunnen met behulp van dit
apparaat opgeslagen en gedroogd
worden. Op deze manier kunnen
zaadbanken voor meerdere jaren
opgebouwd worden.

Uw bijdrage

Wij willen de lokale bevolking kennis laten
maken met een uitgebreider groenten
assortiment. Door dit pakket wordt ook de
eenzijdigheid van voeding verbeterd.
Onderstaand assortiment is samengesteld
door onze adviseurs in Nepal.
Het gaat op jaarbasis hier om de volgende
soorten: komkommer, kallebassen, tomaten,
pepers, bonen, erwten, sla, knoflook, radijs,
wortelen, diverse koolsoorten, pompoenen,
spinazie, koriander, aubergine en okra.
UW IMPACT

Over 5 jaar is er voldoende diversiteit in
eetpatroon en kunnen de bedrijfjes
zelfstandig hun zaden inkopen op basis van
de opbrengsten uit de eerste leveringen aan
zaden

UW BIJDRAGE

40 euro per jaar
Duur : 5 jaar

SPONSORPAKKET : GROENTENZADEN

DOELSTELLING

De champignonteelt is in opkomst in Nepal.
Dit is voor ons gebied een nieuwe teelt. Op
de wekelijkse markten worden ze al
aangeboden maar deze groente moet
aangevoerd worden vanuit de Kathmandu
vallei wat 1 dag rijden is naar dit gebied.
Deze groente is vitaminerijk en dus een
aanvulling op de eenzijdige voeding.
Dit is exclusief het uitgangsmateriaal. De
tunnel wordt in eigen beheer gebouwd met
hoofdzakelijk lokale materialen.

UW IMPACT

Hiermee kan 1 gezin starten met een
commerciële teelt en een begin maken met
handel om zo hun gezin te voorzien van extra
inkomsten.

UW BIJDRAGE

Eenmalig 800 euro

Deelsponsering is mogelijk

SPONSORPAKKET : CHAMPIGNONTUNNEL

DOELSTELLING

UW BIJDRAGE

Er kunnen per jaar een tweetal champignon
soorten worden geteeld.
De boeren zijn nog niet zover doorontwikkeld
dat men zelf het uitgangsmateriaal kan
kweken. Hiervoor is men voorlopig
afhankelijk van leveringen uit Kathmandu.

UW IMPACT

Met een 1 kg zaad kunnen meerdere boeren
starten met champignonteelt.
De kennis die opgedaan wordt, zal later
leiden tot een extra verdiensten met deze
nieuwe teelt methode

Gedurende een periode van 5 jaar
2,50 euro per kg per jaar

SPONSORPAKKET : CHAMPIGNONZAAD

DOELSTELLING

Als je als boer of tuinder niet weet wat de
inhoudelijke conditie is van je grond, is dat
vergelijkbaar met dat je niet weet hoe gezond
je zelf wel/ niet bent.
De kwaliteit van de bodem bepaalt in grote
mate het slagen van de teelt. Daarom is van
het grootste belang de inhoudelijke kwaliteit
van je bodem te kennen. En deze kun alleen
te weten komen door regelmatig een
grondmonster te laten steken en
onderzoeken.
UW IMPACT

De boer leert de kwaliteit van zijn grond
kennen en ziet de verbeteringen in zijn
opbrengsten.
Hierdoor zal men meer kunnen verkopen.

UW BIJDRAGE

50 euro per grondmonster

SPONSORPAKKET : GRONDONDERZOEK

DOELSTELLING

De demoboerderij is opgezet om jonge
(vrouwelijke) boeren nieuwe teelttechnieken
aan te leren. Hiervoor huren wij een stuk
grond van 1 van de bewoners.

UW BIJDRAGE

175 Euro per jaar
Gedurende een periode van 5 jaar

UW IMPACT

Door zelf een stuk grond te beheren kunnen
wij teelten uitproberen die niet ten koste
gaan van hun eigen kostbare grond. De
bewoners en studenten kunnen hierdoor
ervaren wat dit voor hun manier van werken
betekent.

SPONSORPAKKET :GRONDHUUR DEMOBOERDERIJ

DOELSTELLING

Door middel van een microfinanciering
helpen we jonge boeren een start te maken
met een commerciële boerderij. Deze
financiering wordt alleen mogelijk gemaakt
als men de trainingen gevolgd heeft en
meegewerkt heeft aan de opbouw van de
modelboerderij. Deze financiering wordt in
termijnen terugbetaald en wordt weer
hergebruikt om nieuwe boeren in de
toekomst te financieren.

UW IMPACT

Een heel gezin kan een start maken met een
commercieel bedrijf. Zij zijn nu in staat om
niet alleen voor eigen gebruik te telen, maar
ook voor marktverkoop.

UW BIJDRAGE

4250 euro per boerderij
Deelsponsering is mogelijk

SPONSORPAKKET : MICRO FINANCIERING

DOELSTELLING

Onze stichting werkt samen met de Nepalese
Stichting ISARD.
Isard verzorgt in opdracht van Tashi Delek
een vijf-jarig trainingsprogramma voor 250
gezinnen.
Over vijf jaar is een gezin zodanig geschoold
dat ze een winstgevend, gespecialiseerd
boerenbedrijfje hebben.

UW IMPACT

ISARD zorgt ervoor dat gehele dorpen de
omslag gaan maken.
U zorgt ervoor dat een gezin deel kan nemen
aan de vijfjarige scholing.

UW BIJDRAGE

10 euro per gezin per maand
gedurende vijf jaar
Deelsponsering is mogelijk

SPONSORPAKKET : BEGELEIDING VANUIT ISARD

DOELSTELLING

Kuldoj Magar is een dorpsoudste uit het naburige
dorp. Hij is door ons aangewezen om als senior
projectmanager het project op juiste manier te
begeleiden.
Zijn activiteiten bestaan uit:
- Toezicht houden op onze demo boerderij
- Studenten aansturen
- Bewoners samenbrengen en motiveren
- Coördinatie met ISARD, onze Nepalese
trajectbegeleider.
Hij krijgt van de stichting een onkostenvergoeding
voor zijn werkzaamheden.
UW IMPACT

Een lokale vertegenwoordiger maakt het werken
vanuit Nederland een stuk makkelijker.
Een kritische persoon die geen direct belang heeft
bij dit project maar wel de smeerolie is voor onze
stichting.
Met uw bijdrage zorgt hij voor het succes van ons
project en kan hij het belang behartigen vanuit
Nederland en Nepal.

UW BIJDRAGE

35 euro per maand

Gedurende 1 periode van 5 jaar

SPONSORPAKKET : LOKALE PROJECTBEGELEIDING

DOELSTELLING

Dinesh Rana Magar is een jongeman die zich de
afgelopen jaren ingezet heeft om bewoners enthousiast
te maken voor het programma. Inmiddels werkt hij als
coach op de demoboerderij.
Zijn activiteiten bestaan uit:
- Werkzaamheden op demoboerderij
- Intensief contact met mensen binnen de stichting
- Contact onderhouden met ISARD (Nepalese
ontwikkelingsstichting)
- Het verder ontwikkelen van demoboerderij en actief
nieuwe plannen maken

Hij krijgt van de stichting een onkostenvergoeding voor
zijn werkzaamheden.
UW IMPACT

Samenwerken met een jonge boer met veel ideeën
helpt de stichting verder. Door zijn goede
beheersing van het Engels kunnen we goed met
hem communiceren en worden we voorzien van
juiste informatie.

UW BIJDRAGE

50 euro per maand
Gedurende periode van 5 jaar

Deelsponsoring is mogelijk

SPONSORPAKKET : COORDINATIE DEMOBOERDERIJ

DOELSTELLING

De lokale bevolking koopt op dit moment
eieren op de markt . De bedoeling is dat
we de mensen in het gebied gaan aanleren
om zelfvoorzienend te zijn in de productie
van eieren. Daarom willen we zowel
hybride kippen als lokale kippen gaan
houden. Tegelijkertijd willen een klein
gedeelte van de eieren uitbroeden om
totaal onafhankelijk te zijn van de markt.

UW IMPACT

Een eigen productiebedrijf op de
demoboerderij met directe opbrengsten voor
de studenten.

UW BIJDRAGE

Eenmalig 525 euro
Deelsponsoring is mogelijk

SPONSORPAKKET : KIPPEN OP DEMOBOERDERIJ

DOELSTELLING

De huidige grondbewerking bestaat uit het
omwroeten van de grond met ossen.

UW BIJDRAGE

Eenmalig 2250 euro

Deze manier van werken is voor mens en dier
zeer zwaar.
Met een tweewielige tractor kan de grond
dieper bewerkt worden en is ook veel
humaner.
Aangezien men niet vertrouwd is met
omgaan van mechanisatie zullen mensen
getraind moeten worden om zelf kleine
reparaties te kunnen uitvoeren.

UW IMPACT

Dit biedt de mogelijkheid om 1 boer als
loonwerker aan de slag te laten gaan.

Deelsponsoring is mogelijk

SPONSORPAKKET : TWEEWIELIGE TRACTOR

DOELSTELLING

Wij kunnen u helpen om uw maatschappelijke uitstraling te verbeteren
door o.a.
• Naamsvermelding/ logo te vermelden op onze nieuwsbrief.
• Naamsvermelding/ logo te vermelden op onze website.
• Naamsvermelding/ logo zichtbaar te maken bij onze evenementen.

Tegemoetkomingen voor sponsoren tot € 250,-

Tegemoetkomingen voor sponsoren vanaf € 250,-

• Foto van gesponsord pakket met uw bedrijfslogo.

• Foto van gesponsord pakket met uw bedrijfslogo.
• Boek van Jaques Hendriks: gek op Nepal

Uw voordelen

Donateurs van een ANBI mogen
hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.

TEGEMOETKOMINGEN VOOR SPONSOREN

Wat kunt u van ons verwachten

