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O N Z E  P R O J E C T E N

I N S P I R E N E P A L

Stichting INSPIREnepal is een sociaal maatschappelijke organisatie

zonder winstoogmerk dat zich inzet voor de gehandicapte en kansarme

kinderen en jongeren in Nepal. Door middel van therapieen,

kennisoverdracht, werkgelegenheid en gebruik van zowel lokale kennis

als internationale kennis bereiken wij onze doelen.

Muziektherapie - Brandwonden / special needs

INSPIREbakery

INSPIREclowns

Creatieve ontwikkeling kindertehuis

Ondersteuning kindertehuis

Sponseren van jongeren
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V I S I E

Stichting INSPIREnepal  staat helemaal achter de theorie van Maslow waarin de

stappen staan beschreven die nodig zijn om tot zelfontplooiing te komen en jezelf

te kunnen zijn. Wanneer er geen basis behoefte zijn zoals eten en drinken of

onderzak, zal er nooit genoeg energie en een veilig omgeving zijn om jezelf te

gaan ontwikkelen.  En alle fases die beschreven staan in dit theoriemodel

hieronder is waar Stichting INSPIREnepal zich hard voor maakt.
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M I S S I E

Onze missie is om de gehandicapte kinderen, jongeren en

weeskinderen van Nepal een waardig bestaan te geven en

mogelijkheden tot een toekomst perspectief. Dit doen wij door ze te

voorzien van de fysiologische behoeften zoals eten en onderdak en

bieden wij muziektherapie om te werken aan een eigen identiteit en

zelfvertrouwen en te kunnen ontwikkelingen op emotioneel, sociaal

lichamelijk en cognitief gebied. Daarnaast creëren wij

werkgelegenheid voor deze jongeren en dragen daarbij bij aan

samenwerken, sociale acceptatie, het uiten van creativiteit maar ook

tot inspiratie voor hen eigen toekomst en zelfontplooiing.

Om onze missie te kunnen volbrengen hebben wij voornamelijk

donateurs en sponsoren nodig om de projecten te kunnen bekostigen.

 Om niet met alles afhankelijk te zijn van sponsors zijn wij ook

INSPIREbakery begonnen. De jongeren werken zelf voor hun salaris

onder onze begeleiding. Wij verkopen de producten in Nepal waardoor

we een sustainable project hebben opgezet.
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S T R A T E G I E



·         Creatieve (muziek) therapie zal worden gegeven op één

special need school en de brandwondenafdeling van Kanti.

·         2 kindertehuizen zullen  elke maand creatieve activiteiten

aangeboden krijgen voor plezier en ontwikkeling.

·         Kennis wordt uitgewisseld tussen Nederlandse stagiaires en

Nepalese docenten door middel van workshops en presentaties.

·         Workshop worden gegeven aan verscheidenen special need

scholen voor kennisoverdracht.

·         Het vinden van een ruimte voor de Special need bakery,

INSPIREbakery.

·         Trainen van locals ter ondersteuning van INSPIREbakery.

 Het blijven sponseren van onze 12 jongeren voor educatie

medicijnen en andere levensbehoeften.

·         Donaties werven voor deze projecten door middel van onze

website, aanschrijven van bedrijven en vrijwilligers aanspreken voor

giften.

·         Zorgen voor publiciteit voor onze organisatie door foto's te

publiceren, website te maken en persoonlijk contact te

onderhouden.

D O E L E N
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