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S

Wat was ook alweer de aanleiding?
S

Blauw wil ook internationale goede doelen en samenwerking
omarmen

S

Binod past als vervolg op succesvolle ondersteuning door Blauw van studente
Edith Tea.

S

Edith loopt door onze support stage bij Waternet en is nu binnen Waternet
international bezig met haar droombaan als vervolg op haar studie. Onze
support door delen van kennis en netwerk maakte voor Edith het verschil.

S

Binod’s presentatie tijdens de clubbijeenkomst op 15-1-20 was
indrukwekkend en dit is voor Blauw een concrete internationale
kans waarbij wij direct betrokken kunnen zijn

S

Wij zijn geraakt door het verhaal van Binod en willen hem naast het
delen van onze kennis en netwerk hem ook financieel ondersteunen
om zijn droom te realiseren een succesvolle ondernemer in de
hospitaly branche te worden.

S

Binod heeft zich het afgelopen jaar voorbereid op de toelating voor
een MBA aan de Hotel School Den Haag.

Consequenties voor Blauw

S Blauw fungeert als projectleiding (ic Commissie

Internationale Projecten en Sophie Krier)
S Blauw zorgt voor de start van het fundraisingstraject en

draagt financieel bij naar eigen inzicht
S Blauw loopt geen enkel financieel risico

Waar staan we nu?
S Binod:
S Is bezig met zijn finale bachelor examens aan de universiteit in

Kathmandu en rondt deze studie in 1 maand af.
S Werkt naast zijn voorbereiding op het examen en in aanloop

naar Hotel School Den Haag 6 uur per dag bij KFC in
Kathmandu
S Heeft twee eerste aanmeldingsinterviews (online) succesvol

doorlopen bij Hotel School Den Haag
S Heeft op 19 maart het laatste interview (online) met het hoofd

van de opleidingen Jelle Veenstra van Hotel School Den Haag
S Dient een motivatiebrief met referentie in om de aanmelding

compleet te maken.

Feiten en procedure

S De Nepalese Bachelor van Binod wordt erkend door Nederland
S Na acceptatie zorgt Hotelschool Den Haag voor het studievisum
S Start studiejaar Hotel School Den Haag is september 2021
S Een Rotary Club in Kathmandu moet dit project mede steunen
S Rotary Foundation en Rotary District(en) dragen substantieel bij

Welke hulp hebben we nu van
jullie nodig?
S Van het Bestuur: Ondertekening van de aanbevelingsbrief

om dit project te steunen voor Rotary Clubs in Kathmandu
S Van de Goede Doelen Commissie: Vaststellen van een

startbedrag voor fundraising vanuit Blauw vanuit de GDC
S Van de individuele clubleden: Mogelijkheid om op

persoonlijke titel bij te dragen aan de studiefinanciering van
Binod
S Van de Club: Realisatie van ANBI status van de stichting

Rotary Blauw Service Projecten op zeer korte termijn
(essentieel voor de donaties)

In Kathmandu is het nu
midden in de nacht,
maar hier is Binod zelf

S

