Stichting Houses4Nepal
Notulen vergadering 11 september 2016
Aanwezig: Hanne Dikken, Susanne Dikken, Lian van Mourik
Agenda:
1. Bezoek Suman Khatri
2. Situatie in Nepal
3. Terugblik acties 2016, te plannen acties 2016
4. Wat verder ter tafel komt

1.en 2. Bezoek Suman Khatri
In augustus was Suman op bezoek in Nederland. Doel hiervan was de stichting een
impuls te geven en zijn gezinssituatie te bespreken. Hij heeft samen met Hanne diverse
contacten bezocht in Duitsland en Nederland om de stichting te promoten. Wij moeten
nog afwachten of dit de gewenste resultaten heeft gebracht.
De leefomstandigheden van zijn gezin worden steeds slechter. Door de enorme regen is de
grond bij zijn buren weggespoeld en dreigt dit ook bij hem te gebeuren. Er moet een
versteviging plaatsvinden. Dit moet een punt van aandacht blijven.
De rattenplaag is nog steeds niet verholpen.
De stichting heeft gelden ter beschikking gesteld om de bestaande waterput te repareren.
Dit is gelukt. De familie heeft voldoende water ter beschikking. Er is een monster
opgestuurd om te checken of de kwaliteit ook goed genoeg is voor drinkwater.
Wij hebben samen met Suman een plan opgesteld om met de bouw van het huis voor zijn
familie in december 2016 te starten. Hij zal na terugkomst een tekening laten maken.
Hierna moet de overheid de tekeningen goedkeuren en dan moet binnen twee maanden
met de bouw begonnen worden. Als dit conform plan gebeurd zullen Hanne en Jan in
januari 2017 naar Nepal reizen en polshoogte nemen. Zij zullen tevens mee helpen aan de
bouw om mankracht te besparen.
Suman zal de gelden ad euro 230,00 aanvragen. Dit bedrag is door de Nepalese overheid
voor ieder slachtoffer in Nepal toegezegd.
Wij hebben van Suman en zijn gezin een eigen bijdrage gevraagd. De stichting is van
mening dat dit mogelijk is. Samen met Suman hebben wij afgesproken dat hij, zijn vrouw
en broer samen een bedrag van 2.500,00 zullen bijdragen.
De stichting wil hiermee eigen verantwoordelijkheid bevorderen. Tevens denkt zij, dat
hierdoor een trots gevoel gekwekt kan worden waardoor het huis ook in de toekomst goed
onderhouden wordt.
3. Terugblik acties 2016, te plannen acties 2016
De paasactie bij Rabobank Randmeren was een succes.
Lian en Hanne waren op Koningsdag actief op twee verschillende locaties.
Hanne heeft in de afgelopen maanden op drie rommelmarkten gestaan.
Hanne zal 1 oktober (bij goed weer) nog een keer naar een rommelmarkt gaan.
Wij denken na over Sinterklaas en Kerst

5. Wat verder ter tafel komt
Lian geeft aan dat zij officieel wil stoppen als bestuurslid.
De functie voorzitter/penningmeester mag conform statuten gecombineerd worden.
De stichting zal uitkijken naar uitbreiding van het bestuur.
Hanne zal dit wijzigen bij de Kamer van Koophandel en doorgeven bij de bank.
Dronten, 11 september 2016

