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Waarom Dhanu Maya’s Home?
Dhanu Maya Gurung is een bewust ongehuwde Nepalese vrouw die sinds eind jaren ’90 kinderen
opvangt in haar woonplaats Surkhet. Ze doet dat omdat ze het als haar roeping ziet om
hulpbehoevende kinderen uit de omliggende districten in West-Nepal een veilig thuis te geven. De
kinderen wonen bij haar in een gezinsvervangend thuis, gaan naar school en zijn deel van de lokale
samenleving. Van de 21 kinderen die zij in de afgelopen 20 jaar heeft opgevangen zijn er 18 formeel
door haar geadopteerd; de oudsten wonen en studeren in andere plaatsten en worden gestimuleerd
op eigen benen te staan. Tot nu toe heeft Dhanu Maya dit gedaan op basis van haar eigen inkomen,
met hulp van buren en incidentele giften uit het buitenland. Bezoek van enkele bestuursleden van de
nu opgerichte stichting ging vergezeld van een sponsoractie en die actie leidde tot de wens een meer
duurzame vorm van ondersteuning te bieden.
De stichting Dhanu Maya’s Home stelt zich ten doel om Dhanu Maya op transparante wijze een
structurele bijdrage te bieden van € 3000,-- op jaarbasis. Zij werft daartoe een groep donoren in
eigen kring die zich minimaal 3 jaar aan een bedrag willen committeren. De focus zal dan ook liggen
op het werven van een groep donoren, heldere communicatie over de inzet van de middelen en
regelmaat in de communicatie met donoren. De verwachting is dat beperkt geworven dient te
worden, tot nu toe melden mensen zichzelf.
Communicatie met Dhanu Maya verloopt via telefoon, whatsapp of skype; alle bestuursleden kennen
Dhanu Maya persoonlijk en twee van hen spreken vloeiend Nepalees.
2018 - 2020
De focus ligt de komende jaren op fondsenwerving en communicatie. In 2018 completeren we de
website, werven we donateurs en beschrijven we op welke manier geld kan worden ingezet.
Bijvoorbeeld: wat kost een jaar schoolgeld en boeken, voeding en medische zorg voor kinderen in
bepaalde leeftijdscategorieën? In 2019 en 2020 ligt de focus op continuïteit in donaties en
communicatie naar donoren.
Waarom, waartoe en hoe?
We willen met deze stichting Dhanu Maya Gurung ondersteunen in haar bijzondere roeping om een
gezinsvervangend tehuis te bieden voor hulpbehoevende kinderen en hen te begeleiden naar
zelfstandigheid. We doen dat door haar werk in Nederland bekend te maken en via donoren een
structurele financiële bijdrage te bieden in haar werk.
Waar staan we?
Er is een goed ontwikkeld contact met Dhanu Maya doordat we elkaar kennen, door bezoeken in de
afgelopen jaren en gebruik van social media en Skype. Door de inzamelingsactie in 2017 rondom het
bezoek van bestuursleden Marcel en Joyce en hun kinderen is er een kerngroep van donateurs die
willen meehelpen. Er is een website, zie http://www.dhanumayashome.com, een Triodos
bankrekening en een logo.
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Wat gaan we doen?
In 2018 ligt de focus op het actief werven van donateurs zodat we vanaf oktober 2018 per kwartaal
€ 750, -- kunnen overmaken aan Dhanu Maya. Daartoe schrijven we nieuwsbrieven en benaderen
degenen die eerder bijdroegen of gevraagd hebben deel te nemen. We benaderen in totaal 200
personen in 2018 en mikken op 70 donateurs.
Organisatiegegevens
KvK nummer: 70746664
Bank: NL27 TRIO 0379 2255 14 t.n.v. Dhanu Maya’s Home
Fiscale nummer (RSIN): 858443703
ANBI status: toegekend
Contact: per email info@dhanumayashome.com of telefonisch via de bestuursleden.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 4 onbezoldigde leden met onderstaande rolverdeling:
Sanne Dijkema, voorzitter (06-81143623)
Joyce Lakwijk, secretaris (06-12219897)
Marcel Favier, penningmeester (06-13611499)
Henk-Peter Dijkema, algemeen bestuurslid (06-53321228)
Beheer en besteding van het vermogen
De stichting heeft niet als doel een vermogen op te bouwen, wel om een buffer van minimaal vier
keer het kwartaalbedrag, dus € 3000,- achter de hand te hebben om zodoende continuïteit te
waarborgen.

