
Jaarverslag 2020 – Stichting Handen voor Tanden Nepal 

 

Terugkijkend op 2020 kunnen we zeker stellen dat dit een bijzonder jaar is geweest. Een jaar dat 
gedomineerd werd door de Covid-19 pandemie. Bij de start van 2020 wisten we nog van niets en 
waren we nog volop met onze gedachten bij het mooie dental camp dat wij als stichting hadden 
georganiseerd in december 2019. Klik voor het verslag van het laatste dental camp op deze link.  
 
Toen het team begin januari van dit jaar terugkeerde in Nederland hadden wij niet kunnen bedenken 
dat wij enkele maanden later weer actief zouden zijn voor de families in de bergdorpen. Het Corona-
virus heeft ook in Nepal het hele land stilgelegd. Begin juni kregen wij een noodoproep van Shital 
Dharel, onze contactpersoon in Nepal. De totale lockdown in Nepal had verstrekkende consequenties 
voor de bevolking. De kinderen konden niet naar school en de volwassenen niet werken in steden als 
Kathmandu of Pokhara. Daarnaast was er het gevaar om besmet te raken. Daarom gingen veel 
mensen terug naar hun geboortedorpen in de bergen, hetgeen tot een voedseltekort leidde in de 
bergdorpen. Normaal wonen alleen de oudere mensen in de bergdorpen en die verbouwen hun 
eigen voedsel en kunnen hiervan rondkomen. Omdat nu hele gezinnen terugkwamen ontstond er 
een tekort aan voedsel in de bergdorpen. Na enige afstemming met onze contactpersonen in Nepal 
zijn wij een inzamelingsactie gestart. Hieronder een kort verslag van onze actie. 
 

Start van de actie voor voedselpakketten: 
Begin juni dit jaar ontvingen wij de eerste berichten uit Nepal dat als gevolg van Covid-19 in de 
bergdorpen een tekort aan voedsel ontstond. Dit werd nog versterkt, omdat veel mensen weg-
trokken uit de steden en teruggingen naar hun familie. Wij zijn toen gaan onderzoeken hoe wij de 
bevolking daar konden helpen. Via onze contacten ter plekke ontstond het idee om voedselpakket-
ten te gaan inzamelen. Op 22 juni gingen we van start met onze actie met als doel om via sponsoring 
te komen tot totaal 240 voedselpakketten. Ieder voedselpakket bedroeg € 25,-. Toen wij onze oproep 
via de mail hadden uitgedaan ontvingen wij al direct de eerste week veel reacties en donaties. 
 

Resultaat van de actie: 
Aan het einde van die eerste week hadden we al giften ontvangen goed voor 135 pakketten. De week 
daarop stond de teller op 180 pakketten. Ook in de maanden juli en augustus bleven de donaties 
binnenkomen en dat heeft erin geresulteerd dat we het doel van 240 pakketten hebben behaald. 
Hieronder treft u enkele foto’s aan van het uitdelen van de voedselpakketten aan de lokale 
bevolking. 
 
Voor ons volgende dental camp waren wij al van plan om deze niet in december 2021, maar in maart 
2022 te houden. Dit vanwege de temperatuur. Omdat het nog onzeker is wat in 2021 corona gaat 
betekenen komt dit misschien wel goed. Onze activiteiten ter plekke (o.a. ondersteunen van 
opleidingen, leveren van instrumenten, e.d.) blijven wij in 2021 voortzetten om zodoende de 
tandheelkundige zorg aan de mensen in Nepal te kunnen blijven ondersteunen. 
Voor die activiteiten zullen wij dan ook uw donatie inzetten. Wij zullen u in de loop van 
2021 op de hoogte houden van onze verdere activiteiten. 
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Geertje van den Aardeweg 
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