
Stichting Child Support Nepal

Beste lezer,

Harmke Boringa-Wiersma uit Techum 
(Leeuwarden) gaf in 2004 als vrijwilligster 
Engelse les op een school in Nepal. Samen 
met een vriendin raakte ze gegrepen door 
het land en de bewoners. Eenmaal terug 
in Nederland wilde Harmke, die in Sint 
Annaparochie is opgegroeid, meer doen. 
In het bijzonder voor de kinderen, die in 
armoede opgroeien en er nauwelijks 
onderwijs genieten. Twee jaar later heeft 
ze in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, 
een kindertehuis opgezet. De kinderen 
krijgen hier onderdak en volgen 
onderwijs.

Het tehuis wordt gerund door Niken en 
Pragati, die naast de begeleiding van dit 
project tevens beide onderwijs geven aan 
een school in de buurt. Met de stichting 
“Child Support Nepal” (CSN) zetten we 
ons in om de kinderen van dit project de 
hulp en financiële steun te geven die 
nodig zijn om met een goede opleiding 
aan een toekomst te kunnen bouwen.

Een beter bestaan voor deze kinderen en 
hun omgeving is het fundament van de 
organisatie.

Nieuws uit Nepal

Wij zijn een echtpaar uit Darjeeling, India 
en inmiddels al 10 jaar werkzaam in Nepal 
als leraar en lerares. Sinds 2006 zijn wij de 
begeleiders van het project in Nepal en 
doen dit werk omdat het zeer belangrijk is 
dat ieder kind recht heeft op het volgen 
van gedegen onderwijs. Trots en dankbaar 
zijn wij dat deze kinderen worden 
geholpen en wij zijn blij om iedere dag 
weer met de kinderen te kunnen werken. 

Het hele verhaal van Niken en Pragati 
vindt u op de website, 
www.childsupportnepal.nl

Niken en Pragati 
(begeleiders project Nepal)

Nog even voor u enige kinderen van het 
project!

Meer informatie over de kinderen vindt u 
op onze website.

Aanmelden nieuwsbrief

Drie tot vier keer per jaar ontvangt u onze 
nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief houden 
wij u op de hoogte van dit project in 
Kathmandu. Graag verzenden wij u de 
nieuwsbrief per e-mail, zodat wij hierdoor 
kosten kunnen besparen en dit uiteraard 
ten goede komt van de kinderen in Nepal. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via de 
website, www.childsupportnepal.nl of een 
e-mail verzenden naar 
info@childsupportnepal.nl met daarin 
vermeld uw naam en adres. Indien u 
hiervan geen gebruik wenst te maken, 
ontvangt u de nieuwsbrief per post.

Geef aan CSN

Met steun vanuit de stichting hebben de 
kinderen in Nepal onderdak, verzorging 
en volgen ze gedegen onderwijs, 
waardoor ook zij weer een kans krijgen op 
een toekomst.

Uw bijdrage aan onze stichting wordt dan 
ook zeer op prijs gesteld. 

Allen hartelijk dank, vooral namens de 
kinderen, die door uw steun weer een 
toekomst hebben.

Het bestuur in Nederland, de begeleiders 
en de kinderen in Nepal wensen u

fijne kerstdagen en een goed en 
gezond 2014 !
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