
 
 

 

 

AARDBEVING NEPAL 

De recente aardbeving in Nepal heeft het land diep geraakt. Impact en de gevolgen op de 

lange termijn zijn momenteel niet te overzien. Sinds haar oprichting in 2012 ondersteunt 

Stichting Legal Together lokale projecten in Nepal. De komende periode verwacht Legal 

Together van haar samenwerkende partners veel aanvragen om projecten voor de 

wederopbouw te ondersteunen. 

Stichting Legal Together is een Nederlandse stichting die fondsen werft door gebruik te 

maken van haar (zakelijke) netwerk. Statutaire doelstelling is het bevorderen van educatieve 

voorzieningen in ontwikkelingsgebieden. Door de nauwe banden die oprichter Bart Tabingh 

Suermondt met Nepal heeft, zijn de lijnen met de in Nepal ondersteunde projecten kort en 

transparant.  

 

Stichting Legal Together werkt in Nepal samen met de volgende partners: 

Foundation Care For All : een Nederlandse stichting die projecten uitvoert zoals de bouw 

van scholen, studiebeurzen en ontwerpen van educatieve programma’s zoals het Woman 

Literacy Project. FCFA zal zich de komende periode met name richten op de wederopbouw 

van het educatieve systeem. Zie voor meer info www.fcfa.nl   

Stichting Maya: een Nederlandse stichting die in afgelegen gebieden onderwijs- en 

gezondheidszorg voorzieningen verbetert. Momenteel is Maya bezig om in de zwaar 

getroffen en onbegaanbare gebieden met jeeps tentdoeken en medicijnen te distribueren. 

Zie voor meer info www.mayafoundation.com  

Empowerment Generation: een Amerikaanse stichting die het gebruik van solar LED lampen 

stimuleert via woman entrepeneurship. Omdat het electriciteitsnetwerk in Nepal 

grotendeels is uitgevallen, distribueert Empowerment Generation momenteel solar LED 

lampen in de getroffen gebieden. Zie voor meer info www.empowergeneration.org  

Samaanta Foundation: een Nepalese stichting uit Kathmandu die hoger onderwijs voor 

veelbelovende studenten uit lagere milieus stimuleert. Samaanta beschikt over een zeer 

uitgebreid netwerk in Nepal. Op dit moment is zij bezig met het nauwgezet coördineren van 

hulpacties in afgelegen gebieden. Meer informatie op www.samaanta.org.  
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Shree Bagyodaya Higher Secondary School (Sankhu): op kleine schaal werkt Legal Together 

samen met deze middelbare school door een aantal studiebeurzen te verstrekken. In een 

eerder stadium is er een succesvolle samenwerking geweest op gebied van nieuwe 

schoolbanken (foto linksonder). Op dit moment hebben wij helaas geen nadere informatie 

over de situatie in het zwaar getroffen Sankhu (foto rechtsonder).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunt u helpen? Wij zijn blij met Iedere euro en doen meer dan ons best om deze zo 

doelmatig mogelijk in te zetten.  

Indien u een donatie wilt doen, kan dat op:  

Stichting Legal Together 

Triodos bankrekening: NL93 TRIO 0254 7515 98  

 

Meer weten?  

Meer informatie over Stichting Legal Together kunt u vinden op www.legaltogether.nl.  

U kunt ook direct contact met mij contact opnemen op btabingh@xs4all.nl of op 

06  28949986; ik sta u graag te woord!  

Bart Tabingh Suermondt 

Voorzitter Stichting Legal Together 

http://www.legaltogether.nl/
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