
 

 
 Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst  

Het is winter,  
 
ook in Nepal. Overdag lopen de 
temperaturen langzaam op naar de 20 
graden maar na 16.00 uur daalt de 
temperatuur flink en gedurende de avond, 
nacht en ochtend is het ‘slechts’ 5 tot 10 
graden. Dubbele beglazing, goede 
isolatie, kachels, cv, etc. kent men in 
Nepal niet.  
 

 
 

Dit betekent dat het 
ook binnen erg koud 
en onbehaaglijk is. 
Onze kinderen 
worden in deze tijd 
voorzien van extra 
warme kleding en 
dekens.  
Helaas merken we dat 
binnen de gezinnen 
waaruit onze kinderen 
komen de broertjes en 
zusjes vaak geen warme kleding hebben 

of maar 1 setje waarin 
ze weken moeten 
rondlopen. Dit vinden 
wij onacceptabel en 
daarom worden ook 
deze kinderen vanuit 
ons project voorzien 
van warme 
winterkleding.  

 

Eerste parlementsverkiezingen 
onder nieuwe grondwet in Nepal  

 
Nepal kiest deze maand een nieuw 
parlement, ruim twee jaar na de 
goedkeuring van een nieuwe grondwet 
met federaal systeem. De verkiezingen 
worden gezien als het einde van een 
lange weg naar democratie. Nepal ging 
gebukt onder een langdurige 
burgeroorlog totdat de koning in 2008 
werd afgezet.  
 

 
 

Helaas gaan de verkiezingen gepaard met 
geweld. Op o.a. diverse plaatsen in 
Kathmandu (bij scholen en het centrale 
busstation) zijn bommen gevonden en 
enkele zijn afgegaan. Dit heeft voor ons 
project tot gevolg dat er enkele dagen 
geen onderwijs is geweest, de scholen 
waren gesloten.  

 
Iedere Nepalees die wil stemmen moet 
dit doen in het eigen district. Vele 
Nepalezen die op het platteland wonen, 
werken elders. Omdat zij soms dagen 
onderweg zijn om te kunnen stemmen, is 
een week lang alles in het land gesloten. 
Gedurende deze week zijn de kinderen 
van het project thuis bij de 
ouder(s)/verzorger(s).  
 

We hebben u in onze laatste nieuwsbrief 
en via onze website gevraagd om hulp 
voor de slachtoffers van de 
overstromingen van dit jaar.   
Wij hebben uit Nepal bericht ontvangen 
dat het geld naar de Dhurmus Suntali 
Foundation (dhurmussuntali.com) is 
gegaan. Deze hulporganisatie voorziet de 
slachtoffers in hun basisbehoefte zoals 
onderdak, kleding, eten/drinken en 
schoolspullen. Ook bouwt deze 
organisatie in het gebied van de 
overstromingen een compleet nieuw dorp 
voor circa 45 families die slachtoffer zijn 
van de overstromingen. Tevens worden er 
preventieve maatregelen getroffen voor 
eventuele toekomstige overstromingen. 

Enorm bedankt voor uw bijdrage! 
 
 

Wij hopen dat wij ook volgend jaar 

samen met u verder mogen werken 

aan een mooie toekomst 
voor de kinderen van 

stichting Child Support Nepal. 
 

 
 

Child Support Nepal 
Rabobank NL80RABO0140935444  
 
www.childsupportnepal.nl 
info@childsupportnepal.nl 
KVK 59258756 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisrN2a2_jXAhWQJ1AKHWbMDKgQjRwIBw&url=https://bigulnews.com/2016/12/04/-34717.html&psig=AOvVaw16lZ-hy0hKo34u8j4huyGJ&ust=1512763963088522
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL0IyG0_jXAhWI16QKHR3_DmgQjRwIBw&url=http://allinfo.space/2017/05/22/uitoefening-van-grass-root-democratie-plaatsvindt-na-twee-decennia-nog-steeds-niet-boven-de-controverse-in-nepal/&psig=AOvVaw3x4yp9OU9DjDxEqenqgMXk&ust=1512761801227520

