Het is weer tijd voor nieuws vanuit
'Stichting Child Support Nepal'!
Graag informeren wij u in deze
nieuwsbrief over het Nepalese
schoolsysteem en studieresultaten tot
dusver.

“...allemaal zijn ze overgegaan

naar een hogere klas!”

Zodra de kinderen deze fase namelijk
zijn gepasseerd gaan ze deelnemen aan
onderwijs dat anders is ingericht en
ook andere schooltijden kent. De
scholen starten ´s ochtends vroeg rond
07.00 uur en gaan door tot aan het
einde van de ochtend. Hierdoor
worden de leerlingen in staat gesteld
om naast de studie te kunnen werken en
zodoende zelf een groot gedeelte van de
studie te bekostigen.

Aanmelden nieuwsbrief
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de
digitale nieuwsbrief? Dit kan via de
website, www.childsupportnepal.nl of u
kunt een e-mail verzenden naar
info@childsupportnepal.nl met daarin
vermeld uw naam en adres.
Millenniumdoelstellingen
De Millenniumdoelstellingen richten zich
op het uitbannen van wereldwijde
armoede. Deze doelstellingen moeten er
onder andere voor zorgen dat in 2015 alle
kinderen overal ter wereld basisonderwijs
kunnen volgen en afronden. Het aantal
kinderen dat in Nepal basisonderwijs volgt
is in de afgelopen jaren wel gestegen maar
de vooruitgang is in snelheid sterk
afgenomen waardoor dit doel voor Nepal
niet behaald zal worden.

Het Nepalese schooljaar loopt van april
tot april. Gedurende een schooljaar wordt
de voortgang van de kinderen op drie
momenten getoetst. De laatste toetsing
(overgangstoets) vindt plaats aan het
einde van het schooljaar. De kinderen van
ons project hebben de toetsen met goed
gevolg afgerond en allemaal zijn ze
overgegaan naar een hogere klas!
Landelijk examen
Zoals in de laatste nieuwsbrief vermeld
hebben twee kinderen van ons project
afgelopen april het landelijk examen van
klas 10 afgelegd. Helaas duurt de
terugkoppeling van de resultaten langer
dan verwacht. De verwachtingen van
zowel de kinderen als van de begeleiders
zijn positief maar een definitieve uitslag is
er nog niet. We wachten dus nog even af.

Akash en Parbati hebben de examens
van klas 10 afgelegd en bij positieve
resultaten zullen zij verder gaan
studeren. Dit wordt vanuit het project
ook gestimuleerd. Op deze manier
vergroten de kinderen namelijk hun
kansen op de arbeidsmarkt en dus ook
op een betere toekomst en hier doen
we het tenslotte allemaal voor. Maar,
de financiële support van Child Support
Nepal voor deze kinderen stopt na klas
10.

Organisaties zoals Child Support Nepal zijn
en blijven dus erg belangrijk voor
kansarme kinderen van Nepal zodat zij op
onze steun kunnen blijven rekenen!
Met Akash en Parbati alsmede met de
ouder(s) zijn we gezamenlijk tot de
conclusie gekomen dat beide kinderen op
deze manier de studie (met een beetje
hulp van de familie) zelf kunnen
bekostigen. De begeleiders van het
project blijven in dit stadium nog wel
contact houden met de families om op de
hoogte te blijven van de voortgang.
Ook betekent dit dat er plaatsen
vrijkomen voor nieuwe kinderen! De
begeleiders in Nepal zijn bezig met de
voorbereidingen voor de selectie. Wij
hopen u hier in de volgende nieuwsbrief
verder over te kunnen informeren.

Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst
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