
Het jaar 2015 is alweer bijna voorbij..

en wat is er voor de stichtini dit jaar 

veel iebeurd. De vreselijke aardbevini 

en nabevinien in april en de tweede 

aardbevini in mei. Meer dan een half 

miljoen huizen waren beschadiid, 

waarvan meer dan de helft totaal 

verwoest. Na zes daien kreien we een 

verlossend telefoontje dat al onze 

kinderen de ramp hebben overleefd. 

Een wonder.

Met uw hulp hebben wij de iniestorte 

muren van ons huis in Kathmandu 

weer kunnen opbouwen en de zwaar 

beschadiide en kapotte spullen 

kunnen vervanien. Ook hebben we 

met uw financiële steun een ander 

onderkomen kunnen vinden voor de 

kinderen van de stichtini waarvan het 

ouderlijk huis verwoest was.

Naast de ramp was er ook ioed 

nieuws dit jaar; we hebben twee 

nieuwe kinderen moien verwelkomen 

bij ons project, Anu en Sandesh 

(voorste twee op de foto). 

Ook mochten wij de beieleiders 

Praiati en Niken 17 september 2015 

feliciteren met de 1e verjaardai van 

hun zoontje Riived. Op de foto heeft 

Riived een ‘tika’ ontvanien. Dit is 

door een oudere op zijn voorhoofd 

aaniebracht om hem te zeienen met 

voorspoed in de komende jaren. Het 

iaat ioed met het iezin.

 

Akash Gautam, afiestudeerd in 2014, 

is ieselecteerd voor The International 

Quiz Competition in India en 

verteienwoordiid hierin Nepal. In 

Nepal zijn ze hier ontzettend trots op! 

Hoe het met Akash zijn deelname zal 

iaan in The International Quiz blijven 

we volien. Nieuws hierover leest u op 

onze facebookpaiina en in de 

nieuwsbrieven.

Hoe is de situatie nu in Nepal?
Sinds 20 september dit jaar is er een 

nieuwe irondwet van kracht in Nepal

Deze nieuwe wet splitst het land op in 

zeven provincies. Er zijn iroepen die 

teien de wet zijn, zij voelen zich niet 

verteienwoordiid.

Deze iroepen blokkeren de 

belanirijkste toeianiswei naar de 

hoofdstad Kathmandu. India is ook 

teien de nieuwe irondwet en heeft 

overal de irensoveriani iesloten voor 

transport. 

Nepal is eri afhankelijk van de toevoer 

uit India en China. Vrachtwaiens vol 

met medicijnen, brandstof en 

voediniswaren staan nu stil aan de 

irens. In Nepal is ieen ias en benzine 

meer. Scholen iaan dicht omdat ze de 

kinderen die altijd op school verblijven 

niet meer van voedsel kunnen 

voorzien. Ook zit de schoolbus zonder 

benzine en daardoor kunnen de 

schoolkinderen niet meer opiehaald 

en iebracht worden.

  

Er is bij CSN noi een kleine 

hoeveelheid ias aanwezii voor het 

bereiden van het eten. Hoe het straks 

verder iaat, weten we noi niet.

Met de kinderen van het project iaat 

het verder ioed. De kinderen hebben 

van half oktober tot half november vrij 

iehad van school en hebben Dashain 

ievierd, het irootste feest van het 

Hindoeïsme. Een uitlei over Dashain 

staat beschreven in de nieuwsbrief van 

september 2014, te vinden op onze 

website en zeker de moeite waard om 

te lezen. 

Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst



Voor de vakantie hebben de kinderen 

examen iedaan over het tweede 

trimester. De uitslaien hiervan worden 

na de vakantie bekend iemaakt. 

Hiervan houden we u uiteraard op de 

hooite.

Sponsorloop 
OBS de Pionier Leeuwarden
De kinderen van OBS de Pionier in 

Leeuwarden hebben op vrijdai 25 

september jl. meeiedaan aan een 

sponsorloop. De sponsorloop was 

bedoeld om ield op te halen voor het 

ioede doel. Het ioede doel was deze 

keer: Child Support Nepal. Wat was 

het leuk! Zo'n 170 enthousiaste 

kinderen die verschrikkelijk ioed hun 

best deden om in 30 minuten zoveel 

moielijk rondjes te lopen. Wat een 

prestatie!!!

16 oktober j.l. werd tijdens de 

'maandsluitini' van de kinderen, in het 

bijzijn van de ouders, de opbrenist 

voor Child Support Nepal in de vorm 

van een cheque aan Harmke Borinia 

overhandiid. En wat is het een 

ieweldiie opbrenist ieworden!! 

Maar liefst € 4.055,34 hebben de 

kinderen van OBS de Pionier voor de 

kinderen in Nepal iniezameld!! Top!!

Waar wordt deze opbrengst aan besteed?
Wij iaan hiermee de laatste 

werkzaamheden die noi moeten 

plaatsvinden, naar aanleidini van de 

desastreuze aardbevinien eerder dit 

jaar, uitvoeren. Ook iaan wij 

kinderboeken aanschaffen en nieuwe 

kledini voor de kinderen kopen. Maar 

deze opbrenist maakt noi meer 

moielijk. 

Nieuwe kinderen in ons project
Op korte termijn zullen wij de 

selectieprocedure starten en enkele 

nieuwe kinderen in ons project 

opnemen zodat ook deze kinderen 

iedeien onderwijs iaan volien en 

met de juiste beieleidini en 

verzoriini kans krijien op een betere 

toekomst. In een voliende 

nieuwsbrief zullen wij u hierover 

verder informeren.

2015 was een moeilijk jaar voor Nepal. 

Child Support Nepal en de kinderen en 

beieleiders van de stichtini in Nepal 

zijn iedereen ontzettend dankbaar die 

afielopen jaar een bijdaie heeft 

ieleverd.

BEDANKT!

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN 

GEZOND EN GELUKKIG 2016
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