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Hallo allemaal!
Er is weer een jaar voorbij! 2019: dit jaar was voor mij en Stichting Veldwerk een bewogen jaar.
In 2019 hebben wij de meeste van onze zelfstandig werkende projecten overgedragen: aan onze lokale
partners of aan de Nepalese overheid. Daarmee sluiten wij die projecten af en gaan onze lokale partners
zelfstandig en zonder onze hulp verder. Dat is mooi en het was vanaf het begin ons opzet
overeenkomstig onze doelstellingen, maar nu is het dan ook zover en dat voelt best een beetje raar.
Gelijktijdig verliep ons samenwerkingscontract met de Nepalese overheid en onze lokale Nepalese
partners, dus zij allen gaan zelfstandig verder met uitzondering van ons scholingsprogramma voor
studenten Education First Foundation (“EFF”). Vanuit Nederland krijgt EFF onze steun, want zij kunnen
niet zonder onze blijvende ondersteuning jongeren scholing geven, maar dat gaat gelukkig dus gewoon
door.
Door alle positieve ontwikkelingen is het Stichting Veldwerk kantoor in Nepal opgeheven, en dat is mooi,
want ook dat was ons streven vanaf het begin. Maar voor mij persoonlijk is dat even wennen, even
slikken, dat hiermee ook mijn volle werktijd in Nepal nu voorbij is.
Stichting Veldwerk gaat gewoon door, maar nu vanuit de basis Nederland en ik ga nu jaarlijks op bezoek,
als toerist. Maya zal, samen met het team van EFF blijvend monitoren vanuit Kathmandu, om te zien of
alles naar behoren gaat. Zo ziet ons werk van Stichting Veldwerk er in de toekomst uit waarbij ik me
realiseer dat ik mijn volle werktijd in Nepal moet gaan loslaten. Op deze wijze kan dat, trapsgewijs
beetje bij beetje waarbij Stichting Veldwerk blijft doen waar zij goed in is: duurzame ondersteuning
bieden nu met nadruk op scholing.
Niet onvermeld mag blijven dat dit najaar mijn levensboek “Het ging van een leien dakje, maar dan net
even anders” is gerealiseerd en uitgekomen, zie hiertoe onze website. Dat ik heb mogen presenteren op
de 23e november ten tijde van de viering van 20 jaar Veldwerk. Het was voor mij hierdoor een erg
indrukwekkende dag temeer door de grote opkomst van donateurs en hen die mij, en (het werk van)
Stichting Veldwerk een warm hart toedragen!
Een bewogen jaar dus voor Stichting Veldwerk en haar werkzaamheden in Nepal maar: 2020 staat
voor de deur, en ons leven, zo ook ons werk gaat door!
Voor u allemaal een fijne jaarwisseling, dank u wel voor uw steun in de afgelopen periode en keep in
contact.
20 jaar Stichting Veldwerk in Nepal, wij plakken er nog jaren aan vast, blijven jullie meedoen?
René
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20 jarig bestaan Stichting Veldwerk en boekpresentatie René Veldt
Op 23 november werd in de Witte Kerk te Heiloo het 20 jarig bestaan van Stichting Veldwerk gevierd. Op
deze dag presenteerde René Veldt ook zijn boek “Het ging van een leien dakje …”.
Meer dan 200 mensen die op een of andere manier
verbonden zijn met Stichting Veldwerk, kwamen
samen om dit te vieren. Speeches, waaronder van
burgemeester Hans Romeyn, werden afgewisseld
met muziek verzorgd door Hans Laduc, filmpjes uit
Nepal van onder andere het EFF en SVN team. En
natuurlijk ontbrak het niet aan een hapje en een
drankje, waarvoor dank aan gulle sponsoren die dit
mogelijk maakten. Het boek met verhalen dat René
schreef over zijn leven, werd met veel succes
onthaald.
René en het team van Stichting Veldwerk danken alle aanwezigen!
Wilt u het boek bestellen, dan kan dit via onze website.
Nieuws uit Nepal
Overdracht werk aan Education First Foundation
Ondertusssen is het werk voor het afsluiten van de
organisatie SVN in Nepal aan de gang en hiervoor is
eindevaluatie nodig door de overheid in Nepal (Social
Welfare Council Nepal). Zij gaan na of SVN de laatste
jaren gewerkt heeft volgens de overeenkomsten die
werden gemaakt met de overheid en of alle partners
op een correcte manier gebruik hebben gemaakt van
de fondsen. Het team dat hiervoor werd
samengesteld bezocht het projectgebied in Dhading
en had een bijeenkomst met het team van EFF. Ze
bezochten ook families die via SVN en EFF de
afgelopen jaar steun hebben gekregen. Deze
bezoeken verliepen vlot en het is nu wachten op het eindrapport en de definitieve instemming dat SVN
in Nepal zijn deuren kan sluiten.
Santosh, programma manager, en Maya, vertegenwoordiger SVN in Nepal, hebben de laatste maanden
veel samengewerkt met overblijvende partners SSSN in Dhading en EFF in Kathmandu om te garanderen
dat de projecten op een correcte manier kunnen worden verder gezet. Vooral partner EFF zal hierbij een
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belangrijke plaats gaan innemen en SVN Nederland zal zich in de toekomst vooral gaan inzetten om
kinderen toegang tot onderwijs te verzekeren in samenwerking met EFF. Gautam, project coördinator
van EFF, krijgt meer verantwoordelijkheden en zal nauwer gaan samenwerken met het bestuur in
Nederland. Dit blijft allemaal nauw in het oog gehouden worden door Maya, die enkele dagen per week
als vertegenwoordiger van SVN Nederland aan de slag blijft op het kantoor in Kathmandu.
Het einde van een mooie periode met mooie projecten waarbij vele kinderen, vrouwen en families
werden geholpen EN het begin van nog meer moois. We willen nogmaals allen die ons door de jaren
heen gesteund hebben van harte danken en hopen dat we ook in de toekomst op jullie kunnen rekenen
zodat Veldwerk kan blijven doorgaan met het werk in Nepal.
Projecten in Dhading
Er werd de afgelopen jaren hard gewerkt om de
projecten zelfstandig te maken of over te dragen aan de
overheid. Dit was een succes voor de health centra die
SVN gedurende vele jaren ondersteunde in Nalang en
Salang, 2 dorpen in Dhading. De overheid nam de
verantwoordelijkheid over en heeft een medewerker
aangesteld om de lokale gemeenschappen te voorzien
van basis gezondheidszorg. Door de nieuwe federale
structuur, werd ook het onderwijs hervormd en heeft de overheid beslist om ook de allerkleinsten naar
school te laten komen. Hierdoor werden de day care centra van SVN overbodig, volgens de ambtenaren
maar zij dachten er niet aan dat het niet altijd mogelijk is voor kleine kinderen om ver te lopen. Er
volgde veel overleg met de lokale bestuurscomités van de centra, SSSN en de overheid en sommige
centra werden overgenomen door de lokale school (zoals in Aprichhap en Paatle), andere comités
besloten om zelf verder te gaan met beperkte steun van SVN (zoals in Kamalabhaari en Amkot). Er is een
plan opgesteld waarin SVN nog tot 2022 steun biedt maar dit wordt jaarlijks minder en de lokale
gemeenschappen moeten dus zelf jaarlijks meer bijdragen voor het centrum.
Sinds 2 jaar ondersteunt SVN ook tiffin (middagsnack)
programma’s in 2 lokale scholen in het gebied. Dit project
wordt ook verder gezet in samenwerking met lokale partner
SSSN. Doordat de kinderen ’s middags een snack krijgen,
komen zij met meer regelmaat naar school waardoor hun
resultaten verbeteren.
In samenwerking met EFF en lokale partner SSSN, zullen
deze projecten verder gezet worden in Dhading. Voor 2020
zijn wij nog op zoek naar donors voor het tiffin programma
en het dagcentrum van Amkot. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met SVN in
Nederland.
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Hard werk loont
Onze partner Education First Foundation ondersteunt ongeveer 150 studenten. Deze kinderen komen
vaak uit gebroken gezinnen die dagelijks vechten voor hun bestaan. Via EFF krijgen deze kinderen de
kans om onderwijs te volgen en gaan zij een beter leven tegemoet. Hier het verhaal van Samjhana, die
ondanks een moeilijke kindertijd, er toch is in geslaagd om haar leven een andere wending te geven:
(geschreven door Gautam Maharjan, EFF programme coördinator)
“Hard Labor pays off
Samjhana Chaudhary (19) and her elder brother
(two years elder) are from Imarwa Phulbariya,
Saptari. They both have not much good memories
when looking back at their childhood. Samjhana lost
her left eye due to eye cancer when she was just one
year old. While her parents were working in the
field, the small baby was left at the side and some
sharp objects got into her eye. Instead of taking her
to the eye hospital, Samjhana was taken to the
traditional healer in the village. Due to lack of proper
treatment, the wound never healed and developed
into cancer. As a consequence, she lost her eye.
Their father, along with some other villagers, died in 2003 when an electric transformer exploded and
electrocuted him. Before her father passed away, he was doing quite well in the village working as a
contractor. The mother never could manage the loss of her husband and sole breadwinner on top of the
accident that happened to her daughter. She became ill and acting aggressively towards her children and
other family members. Instead of taking care
of household chores, she was roaming
around in the village and crying most of the
time. Nobody could come near her and there
was nobody to look after Samjhana, only 3
years old at that time, and her elder brother.
The brother was placed in a “relative’s”
house, where he was working and sent to a
local government school. Samjhana was
taken to Kathmandu and admitted in a
children’s home so she could have a chance
for a better life and education. Samjhana
was an eager student and did well in school. She also got an artificial plastic left eye.
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Samjhana did extremely well in her education. In 2015, she passed School Leaving Certificate SLC (now
called Secondary Education Examination SEE) with distinction, securing 82.38%. After SLC, she decided to
join ophthalmic course and was motivated to work in field of eye sight. She took part in the entrance
exam of 3 years diploma course in ophthalmic science in Lahan Technical School, Gramin Chowk. She was
able to secure 2nd position in entrance examination and got scholarship in education. Education First
Foundation (EFF) supported for her living and other expenses for her studies. During 3 years of course her
results has been always outstanding but due to her difficult background, she faced mental challenges
during her studies. She was in Kathmandu for check up and counseling and gradually, she improved and
managed to continue her studies.
She completed her three years diploma course in 2018 with good marks and completed her internship in
Sagarmatha Eye hospital for three months. After completion, she applied for several vacancies in
different hospitals and passed the entrance exams in all vacancies from hospitals but couldn’t got
selected through interviews. In December 2019, she got a job as an Ophthalmic Assistant in Ramkumar
Mahabir Kedia Eye Hospital in Parsa District, Birgunj. She is currently staying in a rented room that she
shares with one of her colleagues in Birgunj.
EFF is happy with her hard work and efforts, despite all the challenges that she has faced in her life. We
are wishing Samjhana a bright future.”
Er zijn nog veel kinderen in Nepal die een kans verdienen op onderwijs en een kans op een betere
toekomst. Voor meer informatie over het programma van EFF, kunt u terecht op onze website.

Volg het nieuws op onze webpagina en facebook-pagina om op de hoogte te blijven van de vooruitgang
van onze projecten.

Met warme dank aan allen die ons
werk hier in Nepal mogelijk maken!!!
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