
 

 

Help in Action evaluatie 2020 

Dit jaar was een jaar als geen ander... door de uitbraak van COVID-19 kon het team van Help in 

Action dit jaar niet naar Nepal reizen. Wel konden zij vanuit huis enkele projecten ondersteunen en 

coördineren. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten in 2020. 

 

Gangchen Samling School 

Met de donaties van Mani Bhadra zijn 24 leerlingen aan een opleiding geholpen. Met uw donaties 

zijn dus enkele van de armste kinderen van Kathmandu in staat gesteld om naar school te gaan en 

een toekomst op te bouwen. Een van hen is Sujan, die met vreugde zijn goede wensen uit aan zijn 

sponsors: 

 

  

 

Leren op afstand 

 

Dankzij de donaties van de smartphones,  

waren meer dan 70 kinderen in Nepal in staat  

om online lessen volgen tijdens de lockdown  

in hun land. 

 

 

 

 



 

 

Sinds 5 februari 2021 hebben de scholen in Nepal toestemming gekregen om weer open te gaan. 

Met alle nodige voorzorgsmaatregelen kunnen de kinderen van de Gangchen Samling school nu weer 

naar school. De school heeft financiële middelen gekregen om de school te desinfecteren en om 

handgel, zeep en gezichtsmaskers aan te schaffen om de kinderen zo veilig mogelijk te houden. 

 

 

 

Nieuw gebouw Sed Gyued klooster Kathmandu - Nepal 

De werkzaamheden aan het nieuwe gebouw van het Sed Gyued klooster zijn nu in volle gang. Dit 

gebouw zal klaslokalen en accommodatie bieden voor het steeds toenemende aantal jonge 

monniken die naar het klooster komen; hetzij omdat ze geen familie hebben of omdat hun familie 

niet voor hen kan zorgen. Sinds het begin van 2021 heeft het klooster nog eens 20 kleine monniken 

verwelkomd, waarmee het totaal op 90 komt. Zij hebben dringend behoefte aan de ruimte die het 

nieuwe gebouw zal bieden voor klaslokalen en slaapkamers. 

 

 

 

 

Namens Help in Action en alle mensen die hulp ontvingen, betuigen wij onze 

oprechte dankbaarheid voor uw giften in 2020. 


