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Klein project maakt voor kinderen
in Nepal een groot verschil
In de bergen van Nepal is voor veel kinderen de school letterlijk onbereikbaar. Terwijl onderwijs juist zo belangrijk
is. Het vergroot immers hun kansen op een betere baan en toekomst. Daarom hebben de bewoners van Bobok,
Nepal, besloten om zelf een school te bouwen. Een schoolgebouw met 4 lokalen en 3 toiletten. Ook hebben ze
gezorgd voor onderwijzers. Daardoor kunnen nu 117 kinderen per jaar naar school en wordt de armoedespiraal
doorbroken. Zo maakt een klein project een groot verschil. Wilde Ganzen steunt overal ter wereld zulke projecten.

Centrale rol voor de
bewoners

De bouw van deze school is een
mooi voorbeeld van de werkwijze
van Wilde Ganzen. Ze steunt
kleinschalige projecten, financieel
en inhoudelijk, altijd met concrete
resultaten. Daarbij spelen de
inwoners zelf altijd een centrale rol.
Zij weten wat er nodig is en kennen
de lokale situatie het beste. Op deze
manier ontstaat een structurele
verbetering van hun toekomst.

De bewoners van Bobok hielpen mee
met de bouw van de nieuwe school

Bevlogen Nederlanders

Het initiatief komt vanuit de
lokale gemeenschap, maar bij de
projecten van Wilde Ganzen spelen

ook bevlogen Nederlanders een
belangrijke rol. Deze zogenaamde
‘particuliere initiatieven’ zetten zich
in Nederland in om de financiering
van een project te realiseren. Bij
het project in Nepal was Trees
van Rijsewijk en haar stichting
Tamsarya nauw betrokken. Trees is
blij met de rol van Wilde Ganzen.
“De samenwerking is heel open. Ze
luisteren goed naar onze ervaring,
maar voegen daar hun eigen kennis
en ervaring aan toe. Bovendien
blijven ze tijdens het hele proces
meedenken. Ze handelen altijd vanuit
de behoefte van de bewoners en doen
er alles aan om het project te laten
slagen. Dat geeft een heel positief
gevoel.”

Elkaars kwaliteiten
versterken

De inwoners van Bobok bedachten
samen met de stichting van Trees
hoe ze een school konden realiseren.
Daarna werd Wilde Ganzen
ingeschakeld om het project te

ondersteunen. Inmiddels krijgen
meer dan 100 kinderen elke dag les.
Dat is waar Wilde Ganzen voor staat:
een concreet, kleinschalig project,
waarin lokale en Nederlandse kennis
en ervaring elkaar versterken. Een
project bovendien, dat een positief
en blijvend verschil maakt voor de
kinderen van Bobok.
Wilt u ook een verschil maken en
meer weten over Wilde Ganzen?
Kijk dan op www.wildeganzen.nl
voor alle kleinschalige projecten,
de werkwijze en de mogelijkheden
om te steunen. Heeft u zelf een
project of bent u van plan om
een project te starten in een
ontwikkelingsland? Kijk dan op onze
site wat de mogelijkheden zijn voor
een eventuele samenwerking of
neem telefonisch contact op:
035 – 6251030.

