
 

 

Help in Action Jaar Rapport Sponsor Mani Bhadra 2021 

Het jaar 2021 was opnieuw een moeilijk jaar als gevolg van de Covid-19 

pandemie. Zowel Nepal als India werden zwaar getroffen. Voor het team van 

Help in Action betekende dit opnieuw dat zij niet naar deze landen konden 

reizen. Dankzij de samenwerking met de lokale teams kon Help in Action echter 

ondersteuning blijven bieden. In dit verslag geven wij u een overzicht van de projecten 

waaraan uw donatie aan heeft bijgedragen. 

 

Gangchen Samling school 

Zoals elk jaar wordt met de giften van Mani Bhadra en haar klanten een selectie van de 

armste Nepalese kinderen een opleiding geboden bij een van de beste scholen van 

Katmandu, de Gangchen Samling School. De kinderen en hun ouders zijn zeer dankbaar voor 

de hulp die zij elk jaar ontvangen. Het betekent dat ouders die hun kinderen anders geen 

onderwijs zouden kunnen bieden, hen zien ontwikkelen qua leerprestaties en als persoon.  

 

  

Verdeling van schoolbenodigdheden 

Er is schrijfgerei uitgedeeld aan 3 dorpsscholen in Nepal en we waren blij dat we ook het 

hoognodige schrijfgerei konden schenken aan de kinderen van het Jorpati Weeshuis, het 

Hope Foundation Groepshuis, de kinderen van het Gehandicapten Revalidatie Centrum en 

de jonge monniken van het Sed Gyued Klooster. Het is altijd een mooie en dankbare dag als 

we tijdens het uitdelen de blije gezichten van de kinderen zien! 

  

 

 

 

 

 



 

 

Sed Gyued klooster – bouw update 

Met uw hulp bouwt het Sed Gyued klooster in Kathmandu een nieuw schoolgebouw voor 

het toenemend aantal jonge monniken dat er woont. De bouw is bijna gereed en onlangs 

zijn de klaslokalen op de benedenverdieping alvast in gebruik genomen. 

.   

 

Nieuwe rijstkoker - Shar Ganden Klooster, India  

In het Shar Ganden klooster in het zuiden van India is de rijstkoker kapot gegaan. Voor ons 

zou dat niet zo'n groot probleem zijn, maar in het klooster is de rijstkoker een essentieel 

onderdeel van de uitrusting - hij wordt dagelijks gebruikt om 800 monniken van rijst te 

voorzien!  

Dankzij de gulle donatie en snelle actie van Mani Bhadra's CEO Jan de Ruiter, kon het 

klooster een nieuwe rijstkoker kopen in dezelfde week dat de oude kapot ging.

  

 

 



 

 

Projecten in afwachting… 

Helaas konden niet al onze projecten vorderen zoals we hadden gehoopt. Het waterproject 

staat ‘on hold’ omdat de ingenieurs op dit moment niet naar Nepal kunnen reizen. Ook 

wachten we nog altijd op de vergunning voor het nieuwe gebouw in het Phe Gel Ling 

klooster in Kathmandu. Pas als de vergunning is verleend, kan de bouw beginnen. 

 

Wij zijn erg blij en verheugen ons over de projecten die konden worden 

gerealiseerd met de significante hulp die u opnieuw hebt geboden. Hartelijk 

dank daarvoor - namens de mensen uit het Himalaya-gebied! 

 

 

 

 

 


