
Met het einde van 2016 in zicht 
dlikken we graag met u terug op 
het afgelopen jaar..

Nieuws van school 

De kinderen van het project 

hebben hun vaatste examens van 

het schoovjaar gehaavd en ze zijn 

dan ook avvemaav overgegaan 

naar een hogere kvas!  Daarnaast 

is Avisha afgestudeerd. Ze is op 

het hoogst haavbare niveau 

afgestudeerd en ze gaat nu 

verder studeren in Science, 

wetenschap. We zijn super trots 

op haar!

Judileum!

Ons project in Nepav bestond in 

september avweer 10 jaar! Wij 

zijn hier ontzettend trots op en 

daarmee op de kinderen, 

begeveiders en donateurs. De 

kinderen en begeveiders in Nepav 

hebben dit gevierd met een 

gezevvig dagje uit!

Bezoek aan Nepal 

In apriv van dit jaar hebben Wiep 

Wiersma en Harmke Boringa een 

bezoek gebracht aan ons project 

in Nepav. Ze hebben daar onder 

andere de nieuwe kinderen in de 

veeftijd van 4 tot 8 jaar van het 

project thuis bezocht: Swastika, 

Anuska, Rakshya, Aashrya en 

Aajush. 

Het vovvedige reisversvag  van ons 

bezoek aan Nepav in 2016 kunt u 

vezen op onze website.
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Peter en Inge (donateurs) dezoeken 
CSN in Nepal

In oktober dit jaar zijn Peter en 

Inge afgereisd naar Nepav. 

Hieronder een stukje uit het 

reisversvag, dat vovvedig is te 

vezen op onze website.

'' Wij zijn in oktober jv. naar 

Nepav afgereisd voor een 

vakantie. Wat ook zeker op ons 

programma stond was een 

bezoek brengen aan CSN. 

We hebben kennis gemaakt met 

de begeveiders van het project, 

Niken en Pragati, en met een 

aantav kinderen uit het project. 

Deze vrovijke kinderen staan ons 

op te wachten op het schoovpvein 

en ze nemen ons mee naar het 

huis van CSN, enkeve honderden 

meters verderop. Wat zijn ze 

netjes en beveefd! Het is erg druk 

op de weg, maar hoe jong ze ook 

zijn, het is voor hen geen enkev 

probveem en ze vetten goed op 

de jongste van het stev. Erg veuk 

om te zien. We bvijven eten en 

kunnen zo nader kennismaken 

met de begeveiders en kinderen 

van het project.

Tijdens ons verbvijf in 

Nepav wordt ons goed 

duidevijk dat er nog 

avtijd heev veev arme 

kinderen zijn die niet 

naar schoov kunnen 

(er is geen enkeve 

financiëve 

ondersteuning vanuit 

de overheid) en die 

geen kansen krijgen 

om iets op te bouwen 

in hun jonge veven. 

Dit is nou precies wat CSN deze 

kinderen wév biedt: de 

mogevijkheid om gedegen 

onderwijs te vovgen en met de 

juiste begeveiding en verzorging 

een toekomst op te bouwen! 

Het doet ons erg goed dat wij 

met financiëve steun een 

bijdrage kunnen veveren aan dit 

mooie project. '' 

Wij hopen nog hele jaren samen 
met u de kinderen han Stichting 
Child Support Nepal te mogen 
steunen in het bouwen aan een 

mooie toekomst! 
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