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Het jaar 2020, waarin we als bestuur vijf keer bij elkaar geweest zijn, stond in het 

teken van doorontwikkeling van Wacalea Travel. Met de oprichting van deze 

stichting, die in januari 2020 een feit was, beoogt Wacalea structureel inkomsten te 

genereren voor de projecten.  

 

Er is onderzocht of bedrijven de stichting via verkopen van reizen kunnen steunen.  

 

In 2020 is Wacalea gestart met het steunen van een GGZ initiatief in Nepal. In Nepal 

is er vrijwel geen zorg voor mensen met psychosociale problemen.  De stichting 

steunt de Nepalese organisatie KOSHISH. Zij heeft als doel een veilige plek creëren 

voor personen die psychosociale problemen hebben. Via de inkomsten vanuit 

sponsoring en de reizen steunt Wacalea foundation de bouw van een opvanghuis voor 

vrouwen met psychosociale problemen.  

De stichting heeft eerste stappen gezet om te onderzoeken of er GGZ professionals in 

ons land bereid zijn kennis te delen met KOSISH.  

 

Door de corona crisis zijn er geen inkomsten door de verkoop van reizen.  

Het bestuur heeft geprobeerd in het publiek van de vakantiebeurs contacten te leggen.  

Daarnaast is er via de nieuwsbrieven en de social media kanalen meer aandacht 

gericht op sponsorkliks, om via dit kanaal sponsoring op te halen.  

 

Het project voor een eigen waterput bij het eerder door ons gesteunde weeshuis, is in 

februari 2020 gerealiseerd. Daarvoor is in 2019 veel geld ingezameld door de 

Jenaplanschool Wittevrouwen in Utrecht. Dit bespaart het kinderhuis en gezinnen 



wonend daarom heen in Pokhara veel structurele waterkosten. Hiervoor is eerder 

10.000,- euro beschikbaar gesteld.  

 

Er is in 2020 veel geïnvesteerd in de vertaling van de website, zodat deze 

internationaal in het Engels beschikbaar is.  

 

In 2020 is 800 euro aan sponsorgelden ontvangen. Er is 100 euro gedoneerd voor 

voedselhulp ten tijde van Corona crisis.  

Er is in 2020 vooral geïnvesteerd in de oprichting van stichting Wacalea travel. Het 

doel van deze stichting is structureel inkomsten genereren voor de projecten in Nepal.  

De gereserveerde gelden zijn ingezet voor de organisatiekosten als website, 

bankkosten, telefoonkosten en grotendeels aan de oprichtingskosten van stichting 

Wacalea Travel.  

 

 

 

 

 

Namens het bestuur,  

 

Voorzitter,     Secretaris, 

       
 
 
 
 Manon van den Heuvel     Lianne van Deurzen. 


