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Het jaar 2018, waarin we als bestuur zes keer bij elkaar geweest zijn, stond in het 

teken van het installeren van een Raad van Aanbevelingen, het ontwikkelen van een 

nieuw onderdeel van onze stichting : Wacalea Reizen.  

 

Raad van Aanbevelingen 

Een Raad van Aanbevelingen is ingesteld met als doel goede ambassadeurs te vinden 

en tevens een raad die kritisch en opbouwend adviseert ten aanzien van onze doelen 

en acties. De leden zijn Joshua Kappen, eigenaar Swoop repair, met als doelstelling 

hergebruik van telefoons en Marina Starmans, Burgemeester van de gemeente 

Dongen. 

 

Wacalea reizen is een nieuw initiatief dat is ontwikkeld in de zoektocht naar nieuwe 

ideeën voor fondsenwerving en ondersteuning van onze projecten. Met onze reizen 

bereiken we naast steun en betrokkenheid voor onze projecten juist ook dat onze 

klanten/gasten direct in contact komen en uitwisseling hebben met de lokale 

Nepalezen; Watch Care and Learn. 

 

Financiering  

In het eerste kwartaal zijn we nog druk bezig geweest met het benaderen van 

Scholen, Rotary’s om het huidige project , de heropbouw van scholen met leem, 

plastic flessen en earth bags, in het aardbevingsgebied te steunen.  

Daarnaast zijn we bezig met het kiezen en beschrijven van een nieuw project welke 

we willen gaan ondersteunen.  

Verder hebben we op het gebied van sponsoring tientallen Rotary’s benaderd, maar 

helaas heeft dit niet tot resultaten geleid. Ook de poging om mee te doen aan een 

aantal schoolprojecten voor fondswerving voor Wacalea is niet gelukt. 

 

 

 



Bezoek Binod Kumar 

Eén van onze goede warme contacten, Binod Kumar, heeft een bezoek gebracht aan 

Nederland, oktober 2018 (niet door Wacalea gefinancierd).  Hij was samen met zijn 

dochter Karuna.  Hij was de inspiratie voor het eerste project van Wacalea. Hij is de 

eigenaar van het weeshuis dat wij hebben ondersteund. Ben je benieuwd naar zijn 

verhaal, dan kun je hier zijn zelf geschreven testimony vinden. 

We hebben een fijne ontmoeting met hem gehad. We hebben onder andere kunnen 

bijpraten over de ontwikkelingen van zijn projecten in Nepal. Het weeshuis is nu 

stabiel en hij kan zich nu focussen op andere onderdelen. Denk hierbij aan het 

bouwen van een waterput, hogere educatie voor zijn (wees)kinderen en 

bewustwording programma's wat betreft scholing en mensenhandel in west-Nepal. 

Het bezoek heeft voor ons als bestuursleden wederom aangetoond waarom we graag 

met Binod samenwerken. Hij inspireert en is betrouwbaar. Al zijn woorden en 

handelingen zijn gebaseerd op 1 uitgangspunt: de bevolking van Nepal helpen. Naast 

dat het prettig was om met Binod bij te praten, wilden we hem ook graag informatie 

geven die hij kan gebruiken wanneer hij terug is in Nepal. Daarom hebben we hem 

kennis laten maken met verschillende onderdelen van onze welvaartsstaat, te weten: 

● ouderenzorgsysteem, door een bezoek aan Brabantzorg in Oss; 

● ziekenhuis, door een bezoek aan Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch; 

● educatie, door een bezoek aan Radboud Universiteit in Nijmegen. 

 

Wisseling bestuur: 

Mascha Boender heeft het bestuur van Wacalea verlaten. Daarnaast zijn de functies 

van voorzitter en penningmeester gewisseld.  

 

Manon, voorzitter van onze stichting heeft in 2018 een periode in Nepal gewerkt en 

daar weer nieuwe contacten opgedaan waarmee we in de toekomst kunnen 

samenwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wacalea.com/cms/wp-content/uploads/Testimony-of-Mr-Binod-Kumar-and-Peace-child-Orphanage.doc
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Kosten 

In 2018 is er naast structurele kosten, zoals bankkosten en kosten voor de website, 

één uitgaaf geweest, dat was een diner van het Bestuur met Binod en zijn dochter uit 

Nepal. 

 

 

Namens het bestuur,  

 

Voorzitter,     Secretaris, 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Manon van den Heuvel     Lianne van Deurzen. 


