
In 2016 zijn we op bezoek geweest 
in Kathmandu, Nepal. Het was 
weer een onvergetelijke reis en 
ervaring. 

Tijdens ons bezoek aan Nepal 
hebben wij de kinderen van de 
stichting thuis bezocht en kinderen 
die nieuw in ons project komen. 

Vol trots stellen wij de nieuwe 
kinderen aan u voor:

Swastika is een vrolijk en spontaan 
meisje van 5 jaar die in een 
bouwvallig 'huisje' met golfplaten 
woont samen met haar vader, 
moeder en zusje van 8 maanden. 
Haar vader heeft af en toe werk als 
schilder en haar moeder werkt een 
paar uur per dag als hulp in de 
huishouding en 's avonds doet ze 
verstelwerk. Ze behoren tot de 
laagste kaste in Nepal. 

Anuska is 4 jaar, een beetje 
verlegen en woont met haar 
vader en moeder in een klein 
kamertje van 3 bij 2 meter. Haar 
vader werkt in een 
kruidenierswinkeltje en haar 
moeder is hulp op school.

Rakshya is 7 jaar en een vrolijk, 
eerlijk en vooral rustig meisje. Ze 
woont met haar moeder in een 
krot. Haar moeder is 25 jaar, heeft 
zelf geen opleiding genoten en 
werkt als hulp bij verschillende 
huishoudens. Vader is volledig uit 
beeld en moeder heeft het 
financieel daarom heel zwaar 
maar daar laat ze niets van 
merken. Ze straalt als we bij haar 
zijn en uit alles blijkt haar grote 
liefde voor haar dochter. 

Aashreya is 7 jaar en een wat 
verlegen jongen. Hij woont samen 
met zijn moeder, oma en nichtje. 
Zijn vader is er vandoor gegaan 
met een andere vrouw. Oma werkt 
in de bouw en het gezin is bijna 
volledig financieel afhankelijk van 
haar. 

Aajush is een bescheiden jongen 
van 4 jaar. Hij is samen met zijn 
moeder (21 jaar) van het 
platteland naar de stad gekomen 
met hoop op een betere toekomst. 

Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst



Toen wij ze aantroffen, woonden 
ze in een koeienstal en hielden ze 
niet genoeg geld over voor 
voedsel. Hun situatie was echt 
schrijnend en er moest meteen 
actie worden ondernomen. 
Diezelfde dag hebben we voedsel, 
medicijnen en kleding gegeven.

Inmiddels werkt zijn moeder als 
hulp op een school en hebben ze 
daar een kamer gekregen. Aajush 
gaat onder onze vleugels naar 
school.

Huisbezoeken aan kinderen van 
de stichting
Tijdens de bezoeken aan de 
kinderen thuis is weer heel 
duidelijk geworden waar we het 
voor doen.  Kinderen die thuis in 
armoede leven, die normaliter niet 
naar school kunnen en mee 
moeten helpen om de kost te 
verdienen. Nu ze deel uitmaken 
van Child Support Nepal zijn ze 
optimistisch, vrolijk, zien ze er 
gezond uit en zijn ze gedreven om 
te leren en zo later een baan te 
kunnen vinden die hen de kans 
biedt om een beter bestaan op te 
bouwen. Niet alleen voor zichzelf 
maar ook voor de naasten om hen 
heen. Wat zijn wij toch ontzettend 
trots op deze kinderen!

Ook werd er gesport tijdens het 
bezoek aan de kinderen. Ze 
werden verrast met een compleet   
uit- en thuis-tenue van Feyenoord!

Het volledige reisverslag  van ons 
bezoek aan Nepal in 2016 kunt u 
lezen op onze website.

Examens
De kinderen hebben hun laatste 
examens van het schooljaar 
gehaald en ze zijn dan ook 
allemaal overgegaan naar een 
hogere klas! 

  

Alisha is afgestudeerd! Ze is op 
het hoogst haalbare niveau 
afgestudeerd en ze gaat nu verder 
studeren in Science, wetenschap. 
We zijn super trots op haar!

   Jaarverslag 2015 
   U kunt nu ons jaarverslag van
    2015 lezen op de website.

   Het Nepalese House System
In Nepal heeft bijna iedere school 
een 'house system'. De school 
heeft 4 'houses' in de kleuren 
rood, groen, geel en blauw. Zodra 
je op school komt, word je bij een 
huis ingedeeld en dit blijft zo 
totdat je school verlaat. Bij 
schoolactiviteiten nemen de 
verschillende huizen het tegen 
elkaar op. Dit versterkt de 
teamgeest en het helpt de 
kinderen om vriendschappen op te 
bouwen. 

Wil je nog meer betrokken zijn, 
dan kun je je verkiesbaar stellen 
voor bepaalde functies binnen je 
huis. Ieder jaar vinden er officiële 
verkiezingen plaats op school en 
worden de gekozen kinderen in 
hun functie benoemd. Dit jaar is 
Rashmi benoemd tot 'vice captain' 
van het 'groene huis'. Bovenaan 
dit systeem staat een 'president of 
the school'.  Bhumi is dit jaar 
gekozen tot 'vice president of the 
school'! Wij zijn ontzettend trots 
op Rashmi en Bhumi dat zij dit 
hebben bereikt!! 

   Blijft u ons project steunen?
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