Geboorte van Rigved !

Met veel blijdschap mogen wij jullie
vertellen dat Pragati en Niken, de
begeleiders in Nepal, 17 september
trotse ouders zijn geworden van een
zoontje! Zijn naam is Rigved, dit
betekent 'holy book' heilig boek.

Sayuna gaat naar het kleuteronderwijs.
Dit kleuteronderwijs duurt drie jaren en
Sayuna zit in het tweede jaar, de Lower
Kindergarten.
In Nederland is dit de onderbouw voor
kinderen van 3 tot 4 jaar. Tijdens het
kleuteronderwijs leren de kinderen
direct schrijven en spreken in het
Engels.

Zoals aangegeven is de selectie nog niet
afgerond want we zijn druk bezig met
nóg twee kinderen die zullen worden
opgenomen in ons prachtige project.
Zodra ook voor deze twee kinderen alles
definitief is geregeld, zullen wij u over
hen informeren.
Wij en de kinderen in Nepal wensen u

Sayuna zal samen met Yubraj met steun
van Child Support Nepal onderwijs
volgen.

Nieuwe kinderen project Nepal!

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u
laten weten dat de selectie voor de
nieuwe kinderen in volle gang is.
Deze selectie is gedeeltelijk afgerond.
Inmiddels mogen wij Sayuna en Yubraj
welkom heten bij ons project!

een vrolijk kerstfeest en
een goed en gezond
2015!

Yubraj is 12 jaar en is net als Sayuna een
beetje verlegen. Hij vindt rekenen erg
leuk en later wil hij dokter worden.
Yubraj zit in groep 4. Hij wordt
grootgebracht door zijn moeder. Zijn
vader woont in een dorp ver weg en
bekommert zich niet om hem, ook niet
in financieel opzicht. Zijn oom help het
gezin zoveel hij kan.
Mede dankzij u kunnen Sayuna en
Yubraj gedegen onderwijs volgen en
Sayuna is 4 jaar en is een lief en verlegen
meisje. Ze vindt het moeilijk om met
anderen te praten. Haar vader is schilder
maar helaas ook alcoholist en haar
moeder is niet meer in beeld. Ze wordt
daarom verzorgd door haar oma en haar
tante.

hiermee een goede toekomst
tegemoet gaan!

Bedankt!

Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst
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