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Ontstaan van de stichting.
Zes dagen voor de Bijlmerramp, op 28 
september 1992, is Ben van der Stam met een 
vliegtuig verongelukt toen hij op weg was van 
Pakistan naar Kathmandu om het project te 
bezoeken dat wij nu ondersteunen. Wij, als 
familie, zijn in 1996 naar Nepal gegaan om 

‘Special Education Programme' helpen 
opbouwen. Deze Verein financiert de 
lopende kosten van het project.

 Impulsis is onze duurzame partner en 
steunt ons project met geld en kennis.

 Ook de Deense Ambassade, Danida in 
Nepal steunt het project financieel.

Hoe kunt u ons en de kinderen in Nepal 
helpen?
 Door donateur te worden of te blijven. 
 Door ons deskundig advies te geven om 

ons werk nog beter te kunnen doen. 
 Door ons aan te moedigen om door te 

gaan. 
 Door schenkingen of legaten.
 Door onze stichting te noemen indien in 

uw omgeving gezocht wordt naar een 
goede besteding van een ingezameld 
bedrag.

Namasté. (Nepalese groet)

Met deze folder willen we u graag meer 
informatie geven over onze stichting.
Het ontstaan ervan, welk project wij 
ondersteunen, hoe we dat doen en vooral ook 
waarom!

Waarom?
Om met het laatste te beginnen, waarom wij 
dit doen, kunnen we heel duidelijk zijn. Als 
wij het niet doen, wie doet het dan?
Onze slogan luidt: 'Gezonde mensen hebben 
wel 1000 wensen, zieke kinderen meestal 
maar 1….' en daar willen wij wel een rol in 
spelen, het liefst met uw hulp uiteraard.

Uiteraard is onze stichting een ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) en zijn 
uw giften en donaties in beginsel aftrekbaar 
van de belasting.

Tot slot:
“You are not able to change the world, but 
you are able to give hope to one human 
being”. (Albert Schweitzer) 
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Fysiotherapiegebouw ’’ Holland Building’’



 
 

 

Selfhelp Group for Cerebral Palsy.
Zo heet het project. Deze groep is in 1987 
opgericht door professor Rajbhandari, samen 
met een aantal vrijwilligers. Zij bieden hulp 
aan kinderen die lijden aan Cerebral Palsy, 
niet alleen in Kathmandu, maar ook in vele 
districten buiten Kathmandu.

Wat is Cerebral Palsy (CP)?
CP is een hersenbeschadiging, beter bekend 
als spasticiteit. Door de beschadiging kunnen 
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het monument dat voor alle 167 slachtoffers is 
opgericht, te bezoeken. Uiteraard hebben we 
toen ook een bezoek gebracht aan het project. 
Op 5 december 2000 is de oprichtingsakte bij 
de notaris geregistreerd en op 22 december
2000 is de stichting ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Alkmaar. Het 
huidige bestuur bestaat uit vijf leden. Zij zijn 
allen bij het project in Nepal geweest en één 
van hen heeft er zelfs gewerkt.

de kinderen hun spieren niet goed gebruiken. 
Door intensieve fysiotherapie kan voorkomen  
worden dat de ledematen vergroeien. Er is 
vaak sprake van doofheid, blindheid en 
spraak- en slikproblemen. Een deel heeft 

tevens epilepsie en ca. 40 % is ook 
verstandelijk gehandicapt. Onderwijs moet 
hier goed op afgestemd worden. Genezing is 
niet mogelijk. Je wordt ermee geboren, je 
moet er mee leven en je sterft ermee. Kortom; 
een grote droefenis…. Een goede 
behandeling, aandacht en liefde kan het leven 
van deze kinderen een stuk aangenamer 
maken.

Hoe kunnen wij vanuit Nederland 
helpen?
Door geld in te zamelen en kennis over te 
dragen kunnen wij wel degelijk hulp bieden. 

 
Voorheen was het  project gehuisvest in een 
donker en koud gebouw van drie verdiepingen 
hoog. De kinderen moesten dagelijks de trap 
op en afgedragen worden. Leuk voor de 

kinderen, maar niet voor de ruggen van de 
dragers. Wij hebben met steun van vele 
sponsors een stuk grond kunnen kopen, een 
aangepast therapiegebouw gerealiseerd en 
de bouw en inrichting van een school voor 
s  peciaal onderwijs. Als laatste is een werk-
p  laats gebouwd waar eenvoudige werkzaam-
heden gedaan kunnen worden. 
In deze werkplaats kunnen de oudere kinderen 
terecht die niet in de normale maatschappij 
opgenomen kunnen worden.

Partners.
Wij doen het niet alleen. Dat kunnen we ook 
niet. Mede hulpverleners zijn: 
 Nepal Cerebral Palsy School Charity 

(Charity No. CHY 16410) Dublin, Ierland, 
van Bob & Frances Corazza. Zij hebben 
twee jaar als vrijwilligers bij het project 
gewerkt.

 Verein Saraswati, Basel, Zwitzerland, 
opgericht door Christine Stingeling. Zij 
heeft in de periode 1990 - 1995 het 

Met heel veel geduld......

Solar en watervoorziening zijn de laatste
aandachtspunten.

School en werkplaats
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