
 

Locatie: 

Spaarnelaan 4, 5101 VH te Dongen 
 

 Juli, 2015 

Namasté en tashi delek, 
 

Voor u, onze sponsoren, vrienden en belangstellenden organiseren wij dit jaar onze eerste Nepaldag. 

Deze dag staat in het teken van onze projecten en wat wij met jullie hulp hebben bereikt. Tevens 

zullen wij op deze dag stilstaan bij het afscheid van Ocky Pladet, haar onvermoeide inzet als 

oprichtster van de stichting en haar enorme inzet al deze jaren. Het lijkt ons bijzonder mooi om dit 

samen met u te delen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De intentie is een gezellig informeel samen zijn, onder het genot van een hapje en een drankje!  

U persoonlijk te ontmoeten en vertellen wat onze activiteiten het afgelopen jaar hebben gebracht. 

Wilt u meer informatie over onze projecten, het bestuur beter leren kennen, Ocky bedanken, kom deze 

middag langs. Ook zullen wij leuke originele Nepalese spullen aanbieden en dit komt geheel ten 

goede van de kinderen. 

Iedereen is welkom. Neem vrienden, familie mee en maak er met elkaar een bijzonder mooie dag van. 

 

 

Uitnodiging Nepaldag  

Stichting Kinderen van Kathmandu 

Zaterdag 29 augustus 2015 

14.00 – 17.00 uur 

 
 



Welkom bij Stichting Kinderen van Kathmandu: 

Deze stichting is op initiatief van Ocky Pladet in 2008 opgericht en zamelt gelden in voor 

kinderen in Kathmandu, Nepal. 

 

Het Kinderfonds: 

Steunt kinderen uit Kathmandu en hun ouders op financieel gebied bij opname in het Nepal 

Orthopaedic Hospital (NOH). 

De kinderen die in het NOH worden behandeld komen vaak uit arme families, die een operatie 

niet (geheel) kunnen bekostigen. De behandelingen en operaties zijn echter van groot belang. 

Vaak kan immers een relatief simpele ingreep op jonge leeftijd, een levenslange handicap 

voorkomen. Met de steun van het Kinderfonds kunnen ook kinderen uit de armste families 

geholpen worden. 

Sinds 1999 is Ocky Pladet een paar maanden per jaar in Nepal bezig om dit ziekenhuis op een 

medisch en hygiënisch hoger niveau te brengen. Met haar kennis en kunde als 

operatieassistente is Karin in 2010 begonnen als vrijwilligster op de operatiekamers en 

ondersteunt daarbij ook andere afdelingen in het ziekenhuis.    

 

Maitri Griha:  

Biedt dagopvang aan kinderen met een verstandelijke beperking uit Kathmandu. 

In 2006 heeft Ocky een kind "gevonden" op het toilet in het ziekenhuis. Niemand wist wie het 

was. Zij heeft onderdak gevonden in het  Kindertehuis Maitri Griha. 

Sinds 2009 ondersteunt Marcelin het project enige maanden per jaar op geheel vrijwillige basis 

met als expertise haar kennis en kunde vanuit haar vakgebied met mensen met een 

verstandelijke beperking. 

 

Ocky Education Foundation: 

In 2007 heeft Dr. Anil van het NOH voor haar het Ocky Education Foundation opgericht. 

De aanvragen hiervoor lopen via Meena en Shyam, beiden werkzaam in het NOH.  

1x per jaar is de overgang naar de volgende klas in maart/april en krijgen de sponsors het 

resultaat toegestuurd. 
Op dit moment zijn dat 18 kinderen en 1 sponsor staat klaar voor het 19e kind. 

Ook worden 2 verpleegkundigen gesponsord. 

De afgelopen jaren heeft Ocky de scholen van de kinderen regelmatig bezocht en vanaf 2015 

neemt Ger deze taak op zich.  

 

Donateur worden? 

Het is natuurlijk mogelijk om u op te geven als donateur van de Stichting Kinderen van 

Kathmandu. 

Hiervoor hebben wij een aparte folder, waarbij u kunt aangeven welk project u wilt 

ondersteunen. 

Al uw giften komen direct ten goede aan onze projecten, daar wij alles op vrijwillige basis doen.  

Het project is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer ANBI 58068, zodat u het 

bedrag bij uw belastingaangifte als gift kunt opvoeren. 

  


