Alle kinderen hebben, door
hun geweldige inzet en met
behulp van de goede
begeleiding vanuit ons huis,
het schooljaar met goede
resultaten afgerond!
April jl. is het nieuwe
Nepalese schooljaar
begonnen en hebben wij
nieuwe kinderen in ons
project mogen
verwelkomen!

Hij is 6 jaar oud. Zijn
moeder werkt bij diverse
gezinnen als hulp in de
huishouding. Ze verdient
daarmee net genoeg om
zichzelf en de kinderen in
leven te kunnen houden.
Zijn vader is alcoholist en is
bijna nooit thuis en draagt
niet bij in het onderhoud
van zijn vrouw en de
kinderen.

Ujjwal is inmiddels
opgenomen in ons project
en is gestart op school.
Kritika Adhikar
Kritika is 11 jaar oud en ze is
een vrolijk en uitbundige
meid. Ze heeft net een
broertje gekregen. Haar
vader werkt als
nachtbewaker.
Haar moeder heeft diabetes
en hierdoor gaat bijna al het
geld dat vader verdient op
aan zorgkosten. Er bestaat
in Nepal namelijk geen
zorgverzekering en
medicijnen, behandelingen
zijn erg duur.

Wij stellen ze graag aan u
voor ..
Ujjwal Budhathoki

De leefomstandigheden van
Ujjwal thuis zijn zeer
erbarmelijk. Ze leven op
een paar m2 en het is er
erg vies en er hangt een
constante rioollucht.

Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst

Kritika woont tijdelijk met
haar ouders en broertje in
een kleine kamer van een
huis van iemand anders. In
ruil hiervoor doet de vader
klusjes in en om het huis
voor de eigenaar van de
woning.
Alisha
Alisha is 11 jaar oud. Haar
vader is er met een andere
vrouw vandoor gegaan en
haar moeder zorgt nu alleen
voor Alisha en haar jongere
broertje.

Haar moeder werkt als hulp
bij verschillende gezinnen.
Met dit kleine beetje
inkomen kan ze haar
kinderen te eten geven en
de huur voor een klein
kamertje betalen.
Wij zijn ontzettend blij dat
wij deze kinderen kunnen
helpen!

Steunt u stichting Child
Support Nepal in het
bieden van een
toekomst voor deze
kinderen?
Verkiezingen in Nepal
In Nepal worden
momenteel voor het eerst
in twintig jaar lokale
verkiezingen gehouden.
Deze verkiezingen worden
beschouwd als een hele
belangrijke stap naar een
betere werking van de
democratie in de federale
republiek.
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Het bestuursapparaat van
Nepal is namelijk een van de
grootste en minst efficiënte
(en corrupte) ter wereld. De
nieuwe grondwet die na 10
jaar onderhandelen in 2015
eindelijk van kracht werd,
treedt in werking nadat de
verkiezingen zijn afgelopen.
De lokale verkiezingen
zullen worden gevolgd door
provinciale en nationale
verkiezingen.
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