
BREU MEMÒRIA D’ACTIVITATS 1996 
 
 
Amics del Nepal és una ONG creada l’any 1995 amb la finalitat de contribuir al               
desenvolupament de la societat nepalesa mitjançant la realització de programes de           
cooperació amb entitats d’aquests país. 
 
Des de la seva creació, l’any 1995, Amics del Nepal ha establert convenis de              
col·laboració i cooperació amb tres Organitzacions nepaleses, totes elles dedicades al           
món de la infància. Aquestes organitzacions són: Nepal Children’s Organization,          
Children’s Home i Maiti Nepal. Amb totes aquestes organitzacions Amics del Nepal             
hi té establerts programes d’apadrinament dels nens d’aquests centres. 
 
Gràcies a les donacions de persones de l’associació, va ser possible l’any 1996,             
construir i inaugurar la Llar per a nens orfes o abandonats, “Amor Children’s Home” a               
la ciutat de Mahendranagar (Nepal Occidental). Aquest centre acull actualment a 44            
nens, amb possibilitats un cop estigui acabat totalment l’edifici (es preveu per finals             
d’aquest any) pugui acollir fins a 50 nens. 
 
L’any 1996 es van iniciar les activitats de cooperació amb la organització Maiti Nepal.              
Aquesta ONG està dedicada, bàsicament, a donar acollida a nenes i joves que             
anteriorment han estat venudes a la India per exercir-hi la prostitució. La devolució             
d’aquestes nenes al seu país es deu bàsicament per problemes de malalties (bàsicament             
sida) i també per estar en estat. 
 
També l’any 1996 es va iniciar la col·laboració amb l’organització més important del             
país pel que fa a centres d’acollida que disposa, com és la Nepal Children’s              
Organization. En aquest centres “Amics del Nepal” hi té nens apadrinats. 
 
L’estiu de 1996, quatre persones de l’organització van treballar com a personal            
voluntari en el centre “Amor Children’s Home”. Aquesta era la primera experiència que             
en aquest sentit fèiem, i va resultar més que positiva. Per aquest estiu hi ha previst                
enviar personal voluntari als centres Maiti Nepal i Children’s Home. 
 
Pel que fa al pressupost de l’organització, actualment el 95% es destina als programes              
de cooperació, i només el 5% restant és destinat a despeses d’organització a Barcelona. 


