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Groede, 16 december 2015, 

 

Beste Bart, 
 
Namens Foundation Care For All  en zusterorganisatie Care For All  – Nepal wil ik je graag hartelijk danken 

voor de genereuze donaties aan onze stichting in het afgelopen jaar. Wij zijn voor onze fondsenwerving 
volledig afhankelijk van steun vanuit het bedrijfsleven en privé personen en we zijn Stichting Legal 
Together dan ook zeer erkentelijk voor de giften welke wij mochten ontvangen. 
 

Mede dankzij jullie steun is het budget voor de bouw van 5 nieuwe lokalen ten behoeve van de Pashupati 
School in Ramja, Parbat District in recordtempo bijeengebracht. Momenteel zijn we met de laatste 
voorbereidingen bezig om met het project van start te gaan; vooralsnog verwachten we medio 2016 de 

nieuwe lokalen te kunnen overdragen aan het School Management Committee. Het verdere goede 
nieuws is dat door de Nepalese overheid en een lokale serviceclub ook de middelen bijeen zijn gebracht 
om de overige verwoeste lokalen (10 stuks) te vervangen!  
 

Daarnaast gaat FCFA met steun van Stichting Legal Together komend jaar een tiental studenten financieel  
ondersteunen in Sankhu; het betreft jonge kinderen welke anders niet voor scholing in aanmerking 
zouden kunnen komen, daar hun ouders de (geringe) kosten momenteel niet kunnen dragen. Ten gevolge 
van de aardbevingen eerder dit jaar moeten ouders noodgedwongen voorrang geven aan het weder 

opbouwen van huis en haard – ten koste van de educatie van hun kinderen. Mede dankzij ons 
gezamenlijke initiatief kunnen we er voor zorgen dat een relatief klein bedrag een groot verschil gaat 
maken. 

 
Wij waarderen jouw persoonlijke betrokkenheid bij ons werk zeer! Ieder initiatief – hoe groot of klein dan 
ook – is welkom en we hopen dat jouw enthousiasme / jull ie concept ook op anderen overslaat. Via onze 
website www.fcfa.nl  houden wij graag een ieder op de hoogte van ons werk in Nepal; ook kunnen 

vrienden en kennissen zich op onze website aanmelden voor de nieuwsbrief welke regelmatig wordt 
verspreid. Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid aanvullende informatie te verschaffen dan wel vragen te 
beantwoorden.  
 

Nogmaals dank voor de donaties en interessante sparring-sessies; we kijken er naar uit in 2016 onze 
samenwerking een mooi vervolg te geven. 
 

Hartelijke groeten, 

 
 
 

Mark van den Eijkel  
Voorzitter Foundation Care For All  
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