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NIEUWSBRIEF
Eindelijk is het dan zover. De eerste nieuwsbrief van Stichting Kanchi sinds de officiële
oprichting op 10 mei 2013.
Hebben we sindsdien dan stilgezeten? Integendeel. Er is onvoorstelbaar veel werk verzet
door het bestuur en de vrijwilligers.
Vergaderingen zijn gehouden, zeer veel informatie verzameld, doelstellingen verder
uitgewerkt, een website gebouwd, de ANBI status verkregen, een logo ontworpen,
briefpapier ontwikkeld en, waar we het natuurlijk allemaal voor doen, twee projecten
ingebracht in de stichting. Daarnaast hebben wij contacten gelegd met andere
stichtingen en contactpersonen in zowel Nederland als Nepal. Het gaat soms niet sneller,
al is dat wel de wens.
DONATIES
“Alle begin is moeilijk” en dat geldt ook voor de start van een stichting. Het is echter
hartverwarmend hoeveel donaties wij in ons eerste jaar al hebben mogen ontvangen.
Door de gulle giften zijn wij nu al in staat om meer kinderen te helpen dan wij in eerste
instantie hadden voorzien. Geweldig!
Wij willen daarom dan ook, mede namens de kinderen, iedereen die ons tot nu toe
hebben gesteund, hartelijk danken. Uw gift is echt onmisbaar.
Vanaf heden zullen wij u, als u er tenminste prijs op stelt, frequenter informeren over de
projecten zodat u weet hoe uw giften worden besteed, hoe de kinderen zich ontwikkelen
en welke andere nieuwsfeitjes er zijn.
WEBSITE
De website zal de voornaamste informatiebron zijn, aangevuld met nieuwsbrieven. Om te
voorkomen dat wij in deze eerste nieuwsbrief gaan opsommen wat ook al op de website
staat vermeld, verwijzen wij u graag naar de site www.stichtingkanchi.nl.
PROJECTEN
De projecten die wij momenteel ondersteunen zijn Project Sunita en Project Bachau.
Hieronder zullen wij deze projecten kort toelichten.

PROJECT SUNITA
Zoals u op de website kunt lezen is Project Sunita een project dat al vele jaren door
Ronald en Merlin Lommerse wordt gedragen. Het gaat hier om neefjes en een nichtje
(Sunita) van hun dochter Beli. Het is fantastisch om te zien hoe de kinderen zich tot op
heden hebben ontwikkeld. Was bij de eerste ontmoeting het vooruitzicht dat ze al op
jonge leeftijd moesten gaan werken, nu volgen zij onderwijs, spreken al redelijk Engels
en wordt binnenkort gesproken over eventuele vervolgopleidingen.
PROJECT BACHAU
Toen Koen in 2012 als vrijwilliger in een weeshuis ging werken, viel het hem op dat de
kinderen wel naar school gaan maar na het verlaten van de school vaak op straat terecht
komen. Een reden is dat ze na hun schoolperiode op een leeftijd zijn dat ze niet meer in
het weeshuis mogen blijven en zich zelf moeten redden. Helaas belanden veel van deze
kinderen op straat omdat ze geen familie hebben die hen opvangen.
Om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, heeft Koen, samen met Quest
Volunteers, het project Quest Skills & Development Centre opgezet. Bij ons bekend onder
de naam Bachau.
Lees op de website meer over het bezoek dat Koen in december 2013 aan dit project
heeft gebracht.
Het is fantastisch om te zien wat hij op zijn jonge leeftijd al voor elkaar krijgt. De
kinderen waren zeer enthousiast om Koen weer te zien.
TOEKOMSTIGE PROJECTEN
Omdat het eerste jaar al zo bemoedigend is begonnen zijn wij voornemens om dit jaar al
nieuwe projecten op te zetten of de bestaande projecten verder uit te bouwen. Wij zullen
u hiervan op de hoogte houden.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan vragen wij u om te antwoorden op deze
mail of een bericht te zenden naar info@stichtingkanchi.nl. Helaas hebben wij het nog
niet voor elkaar gekregen om het aan- en afmelden van nieuwsbrieven te automatiseren.
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