
Autism Care 
Society Gandaki

(ACSG) 
Dagopvang voor

autistische kinderen in 
Pokhara, Nepal



Wat is onze missie?
We willen het dagelijks leven van Nepalese jongeren met autisme in de regio
Pokhara verbeteren door hun een inclusieve plek te bieden voor therapie en
training en door een professioneel netwerk op te bouwen van autisme-
experts in de regio. 

Hoe willen we dat bereiken?

We hebben een dienstverlenende organisatie zonder winstoogmerk opgericht
die een dagprogramma voor autisme-trainingen en -therapieën aanbiedt in 
een dagopvang in Pokhara. We zetten ons in voor het recht van ieder kind met 
autisme op onderwijs, gezondheid en sociale zekerheid. Tevens willen we de 
kennis over autisme in de regio uitbreiden door meer voorlichting en
bekendheid te geven aan ouders, verzorgers, onderwijzend en medisch
personeel en het publiek in het algemeen.



2019

• Opgericht als lokale NGO in Pokhara, Nepal
• Door ouders van autistische kinderen, voor ouders met autistische

kinderen
• Verzorgt therapie en trainingen voor de kinderen en hun ouders
• 5 kinderen in de dagopvang, begane grond gehuurd in een woonhuis
• Door ons geadopteerd na vrijwillerstage
• Geld ingezameld voor
1. Operationale kosten:

• Maandelijkse huur
• Maaltijden kinderen en ouders
• Schoonmaak en onderhoud
• 8 PCPT trainingen van een week per jaar

2. Uitbreiding:
• Bouw van twee nieuwe traininglokalen in de tuin
• Aantrekken professionele arbeidskrachten
• Therapie- en speelmaterialen
• Voorlichtingsmaterialen



2022

• Nauwe samenwerking gerealiseerd met Stichting Wilde Ganzen en
Stichting Nepal

• Dagopvang nu uitgebreid:
• 20 kinderen en hun ouders
• 5 vaste krachten en 4 part-time verzorgers, onder wie een

professionele therapeut
• 5-jarenplan ontwikkeld voor verdere groei:

• 45 kinderen en 20 medewerkers in 2027
• Bouw van een nieuw dagcentrum op nieuw te huren grond
• Ontwikkeling outreach programma voor autistische kinderen in 

moeilijk te bereiken bergdorpen in de regio
• Plan voor verlies in inkomsten van ouders die autisme-training 

moeten volgen
• Ontwikkeling van vrijwillerprogramma’s in samenwerking met 

Nepalese en Nederlandse universiteiten



Waarvoor vragen we uw bijdrage?

Goede kwaliteit therapiemateriaal en 
speelfaciliteiten voor ons nieuw te bouwen 
dagcentrum. 



• Filmpje (wordt aangeleverd door ACSG) 



Meer informatie
Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100067875313420

Wilde Ganzen: https://www.wildeganzen.nl/projecten/autismecentrum-nepal

Contactpersonen
Ber van der Stegen: bervanderstegen@gmail.com

Teko Verheijen: teko.verheijen@hotmail.com
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