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Inleiding

Stichting Houses4Nepal

Ons verhaal

Zaterdagochtend 25 april 2015 reden wij,
Susanne en Hanne Dikken, in een taxibusje door de straten van Pokhara, Nepal.
Precies op dat moment begon de grond
onder ons te schudden.
We bleken midden in de hevigste
aardbeving sinds 83 jaar in Nepal, terecht
te zijn gekomen. Gelukkig kunnen wij,
inmiddels gelukkig weer thuis, ons verhaal
navertellen. De mensen in Nepal, die wij
hebben leren kennen als de meest
vriendelijke en vrijgevigste mensen,
hebben vaak alles verloren.
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Suman, Manaraj en Tchiring zijn de
mensen die vier weken lang goed voor
ons hebben gezorgd en ons heel
dierbaar zijn geworden.
Deze lieve mooie mensen en hun
gezinnen hebben wij in ons hart
gesloten en ook hun huizen stonden
niet meer.

Inleiding

Stichting Houses4Nepal

Huidige situatie

In het vliegtuig wisten wij het: wij wilden helpen! Het doel
was een nieuw huis voor onze vrienden. De Stichting
Houses4Nepal werd opgericht. Inmiddels is met hulp uit
Nederland het eerste huis afgerond. Het is een prachtig
huis in de Everest Area voor het gezin van onze porter
Tchiring Salaka.
Sinds 2015 zijn we meerdere keren terug geweest in
Nepal. Noodzakelijk om de bouw van de huizen te
begeleiden, maar ook om meer van het land en de
mensen te ervaren. We leefden bij onze gids Suman Khatri
thuis en mocht de liefde van zijn familie ervaren. Tijdens
deze bezoeken heb ik kunnen zien onder welke armoedige
omstandigheden nog veel mensen in Nepal moeten leven.
Veel mensen ondervinden ook nu nog dagelijks de
gevolgen van de aardbeving:
• putten zijn verzakt, waardoor water niet drinkbaar en
schaars is;
• de stroom valt dagelijks uit
• medische verzorging is niet voor iedereen;
• Bijna alles is een stuk duurder geworden.

Van het via Giro555 ingezamelde geld is 90% aan
noodhulp uitgegeven en 10% aan wederopbouw. Mede
door gecompliceerde overheids-procedures en trage
politieke besluitvorming verloopt de wederopbouw
moeizaam. Dit hebben wij zelf ervaren en tijdens de
bezoeken ontstond er een nieuwe passie. Ons
oorspronkelijk doel was om onze gidsen te helpen weer
een dak boven hun hoofd te krijgen. Inmiddels is dit
uitgebreid en richten wij ons met kleinschalige projecten
op wederopbouw en ontwikkeling van de lokale
gemeenschap.
Daarmee zijn ook de missie, visie, strategie en
doelstellingen van de stichting veranderd. In dit
beleidsplan zijn deze veranderingen opgenomen.
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Visie & Missie
Stichting Houses4Nepal

Visie

Inhoud

Een wereld waarin iedereen een dak
boven zijn hoofd heeft, kan voorzien in
elementaire basisbehoeften en in staat
is om zelf zijn of haar leefsituatie te
verbeteren.

Missie

Stichting Houses4Nepal verbeterd op
duurzame wijze de leefsituatie van
mensen die in armoede leven in Nepal.
In samenwerking met de lokale
bevolking worden kleinschalige
projecten geselecteerd en uitgevoerd
of financieel ondersteund.
Alle projecten dragen bij aan een
structurele verbetering van de
leefomstandigheden van de hele
gemeenschap of een bepaalde groep
daarbinnen (bv. Kinderen, ouderen,
alleenstaande vrouwen).
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Ambities

Stichting Houses4Nepal

Organisatie

In de komende 4 jaar gaan wij de stichting verder professionaliseren op het
gebied van mens, techniek en organisatie. Dit is nodig om de continuïteit van de
activiteiten voor de lange termijn te waarborgen. Ambities voor de stichting zijn:
• Realiseren van een evenwichtige samenstelling van het bestuur en vrijwilligers,
een team waarin alle benodigde disciplines aanwezig zijn.
• Ontwikkelen (marketing) materiaal om ons verhaal beter te vertellen.
• Structuur brengen in processen en samenwerking.
• Verbeteren informatievoorziening naar donateurs (nieuwsbrief, website, social
media).

Projecten
In de komende 4 jaar blijven wij in Nepal projecten ondersteunen gericht op de
wederopbouw en herstel van aardbevingsschade. Daarnaast gaan wij lokale
initiatieven ondersteunen die op duurzame wijze bijdragen aan het verbeteren
van de leefomstandigheden. Onze ambities zijn:
• Afronden bouw van het tweede huis (familie Suman Khatri).
• Selecteren en financieel ondersteunen van 3 lokale projecten.
• De lokaal betrokken mensen rapporteren over de voortgang en resultaten van
de projecten en maken verhalen en foto’s voor publicatie in de nieuwsbrief en
op de website.

Fondsenwerving
In de komende 4 jaar willen wij door verbetering van informatievoorziening en het
succesvol uitvoeren van projecten met de lokale bevolking de inkomsten uit
fondsenwerving vergroten. Onze ambities zijn:
• Netwerken en naamsbekendheid van de stichting vergroten.
• Focus op activiteiten die de meeste inkomsten genereren.
• Verhogen structurele/periodieke inkomsten om de vaste kosten te dekken en
een buffer te vormen voor onverwachte tegenvallers bij uitvoering van
projecten.
• Per project de mogelijkheid voor subsidie onderzoeken en als deze er is een
subsidieaanvraag indienen (bv. bij Wilde Ganzen).
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Sterkten en zwakten
Stichting Houses4Nepal

Sterke punten

• Onze stichting is inmiddels al enkele jaren actief in Nepal. Wij kennen de lokale
gebruiken en weten welke culturele en/of bureaucratische belemmeringen
weggenomen moeten worden om een project succesvol uit te voeren.
• We hebben betrouwbare contacten in Nepal die ter plekke projecten kunnen
begeleiden en kundige vakmensen kunnen aansturen bij de bouwactiviteiten.

Zwakke punten
• Nu de media aandacht voor de aardbeving afneemt heeft onze stichting
moeite om de bekendheid te vergroten en voldoende fondsen te werven om
de lopende projecten te financieren.
• Onze stichting heeft moeite om (jonge) bestuursleden aan te trekken,
waardoor de komende jaren mogelijk continuïteitsproblemen kunnen
optreden.
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Strategische doelstellingen
Stichting Houses4Nepal

Organisatie
• Om te professionaliseren en de continuïteit naar de toekomst te waarborgen
gaan we een plan maken om duidelijk te krijgen wat we daarvoor moeten
doen. We gaan zoeken naar een goede partij met de expertise om ons hierbij
te helpen.
• In het eigen netwerk gaan wij pro actief naar vrijwilligers zoeken die een
bijdrage kunnen en willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de stichting
en mogelijk een bestuursfunctie kunnen vervullen.
• Om herkenbaarheid van de stichting te verhogen gaan wij een logo & huisstijl
ontwikkelen. Deze gebruiken we consistent in de informatievoorziening, zoals
documenten, marketingmaterialen (folders, visitekaartjes etc.), website &
nieuwsbrieven.
• Wij gaan onderzoeken wat wij als organisatie moeten doen om onze projecten
in aanmerking te laten komen voor subsidie van Wilde Ganzen.

Projecten

• Een bestuurder reist 1 keer in de projectperiode naar Nepal om de
bouwactiviteiten te monitoren. De bestuurder bespreekt de voortgang dan met
de projectleider ter plaatse. De bestuurder regelt met de contactpersoon
Suman dat er per project ieder kwartaal gerapporteerd wordt over de
voortgang (met foto’s).
• De bestuurder krijgt conform onze bezoldigingsreglement uitsluitend de
reiskosten vergoed.
• Voor aanvang van het project gaat er een nieuwsbrief (per mail) uit naar al
onze donateurs. 6-maandelijks worden zij op de hoogte gehouden van de
voortgang.
• Na afloop van het gehele project reist
bestuurder naar het project om de
feestelijke ingebruikneming van het huis
mee te vieren. De bestuurder maakt dan
foto’s en een verslag van de concrete
resultaten.
• De resultaten worden op de eigen
website geplaatst en op termijn ook op
KleineGoedeDoelen.nl . Dit laatste om
het brede Nederlandse publiek voor te
lichten over het werk van onze stichting.
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Strategische doelstellingen
Stichting Houses4Nepal

Fondsenwerfing
• Om bekendheid te verhogen maken we een LinkedIn pagina voor de stichting
waar we geïnteresseerden voor uitnodigen om in contact te blijven. Deze
houden we deze up to date en gebruiken om wervingsactiviteiten bekend te
maken.
• Per project gaan wij na of voldaan kan worden aan de subsidie eisen van Wilde
Ganzen en als dit het geval is doen wij een subsidieaanvraag.
• Als bestuur gaan wij meer vrijwilligers begeleiden in de uitvoering van
fondsenwervende activiteiten en minder activiteiten zelf uitvoeren.
• Wij gaan onderzoeken of wij met de verkoop van lokaal in Nederland (door
vrijwilligers) & Nepal gemaakte spullen structurele inkomsten kunnen
genereren voor de stichting.
• Op dit moment heeft de stichting geen vaste donateurs. Middels vergroten van
de naamsbekendheid en aanbieden van exposure in onze nieuwsbrieven
streven wij aan het eind van de periode waarop dit plan betrekking heeft naar
10 ondernemingen als sponsor/donateur en 100 particuliere donateurs.
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