
Personeelsmagazine van KoopmanJuli 2020 Nr.1

BREAK
Juni 2019 Nr 1Personeelsmagazine van Koopman

Koopman Deelt met 
Sichting Benja

Open dag Koopman 
TransMission Bergen 
op Zoom

Masterclass 
Koopman 
Autotransport

SUSTAINABILITY 
REPORT 2019-2020

Geen dag is hetzelfde
bij Koopman KTTS

BBL-traject
Koopman TransMission

KOOPMAN DEELT:
Onderwijs in Haripur

SUSTAINABILITY 
REPORT 2019-2020



SUSTAINABILITY
REPORT 2019-2020

SUSTAINABILITY 
REPORT 2019-2020

Haripur 
Na de inzamelingsactie vertrokken Wijtze en Bobby naar 

Nepal. Ze bezochten verschillende delen en belandden 

zo ook in Haripur. Haripur is één van de armste en minst 

kansrijke delen van Nepal. De totaal uitzichtloze toe-

stand voor de kinderen deed Wijtze en Bobby besluiten 

om hier structureel bij te gaan dragen aan een betere 

toekomst. Ze bouwden een nieuw, eenvoudig, school-

gebouw en wisten via een bevriende Nepalese sociaal 

werker ook 3 docenten aan te stellen.

De stichting 2vande52
Terug in Nederland werd met Rob en Marsha een stich-

ting opgericht om ervoor te zorgen dat het niet bij een-

malige hulp zou blijven. Stichting 2vande52 staat voor 

het minimaal aantal weken per jaar dat de bestuurders 

aan ontwikkelingssamenwerking willen doen. De stich-

ting bestaat uit een groep van 5 enthousiaste mensen 

die als doel hebben het verbeteren van ouderwijs en hy-

giëne voor kinderen in Haripur. Geheel pro-deo werken 

ze inmiddels veel meer uren aan hun project in Nepal. En 

dat zeker niet zonder succes. Inmiddels zijn er al meerde-

re bezoeken aan Haripur geweest. Het schoolgebouw 

wordt steeds beter en er is een samenwerking opgezet 

met een regionale academie. Hierdoor gaat er niet alleen 

kennis, maar ook goederen naar de Indrapur school. 

Marsha is 2 jaar geleden in Haripur geweest om naast 

het onderhouden van contacten ook de kinderen en 

N a een verwoestende aardbeving in 2015 viel het de twee collega’s, Wijt-
ze en Bobby, op dat de afschuwelijke gebeurtenissen, de vele doden 
en gewonden, de ontelbaar beschadigde huizen en gebouwen nauwe-

lijks werden opgepakt in ons rijke westen. Ze ondernamen actie en zamelden 
vanuit de Nederlandse fotohandel een mooi bedrag in. Het bleek de start van 
Stichting 2van52.
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hun ouders te onderwijzen in het belang van hygiëne. 

De kindersterfte is namelijk erg hoog in dit gebied en de 

gemiddelde levensverwachting is vanwege de armoede 

en slechte hygiëne erg laag. 
  

Uitbreiding van het team 
Vorig jaar hebben 2 enthousiaste vrijwilligers zich bij 

de stichting aangesloten. Niesèt heeft veel kennis op 

het gebied van onderwijs en Melanie (echtgenote van 

Koopman medewerker Sander Veldtman) is al meerdere 

malen in Nepal geweest en was vanaf dag 1 supporter 

en donateur. 

Koopman Deelt
Deze mooie ploeg zorgt ervoor dat de kinderen hopelijk, 

na gedegen onderwijs op onze lagere school, door kun-

nen stromen naar een middelbare school of zelfs naar 

de Academy. Nog steeds zien we vele jonge kinderen 

(vanaf 5 jaar!) met de ouders de rijstvelden in gaan of in 

de plaatselijke steenfabriek werken. Mede dankzij een 

prachtige donatie van Koopman werken we stap voor 

stap aan een betere toekomst in Haripur. 

Kijk voor meer informatie op www.2vande52.nl of volg 

ons op Facebook en Instagram.        
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