
   Stichting Child Support Nepal

Een belangrijk doel van stichting “Child 
Support Nepal” (CSN) is de kinderen van 
het project gedegen onderwijs laten 
volgen. 

Het Nepalese schoolsysteem ziet er heel 
anders uit dan in Nederland. Alle kinderen 
die naar school gaan dragen een 
schooluniform. Dit is verplicht en het 
uniform wordt via de school gekocht. Als 
de ouders voldoende financiële middelen 
hebben, gaan de Nepalese kinderen vanaf 
hun derde naar school. Ze volgen eerst 
kleuteronderwijs. Dit kleuteronderwijs 
duurt drie jaren en bestaat uit één jaar 
nursery, één jaar LKG (dit staat voor
Lower Kindergarten) en één jaar UKG 
(Upper Kindergarten). Tijdens het 
kleuteronderwijs leren de kinderen gelijk 
schrijven en spreken in het Engels.

Daarna, als ze 6 à 7 jaar zijn starten ze 
met het basisonderwijs. Dit is klas 1 tot en 
met 5. Vervolgens behoren klas 6, 7 en 8 
tot het lager voortgezet onderwijs en klas 
9 en 10 tot het voortgezet onderwijs. Klas 
10 wordt vervolgens afgesloten met een 
landelijk examen. Kinderen zijn doorgaans 
tussen de 15 en 18 jaar oud als ze examen 
doen. 

Als ze dit examen behalen, mogen ze 
verder studeren aan het hoger voortgezet 
onderwijs. Dit duurt ook twee jaar en 
vervolgens kunnen ze naar het HBO en 
daarna eventueel naar de universiteit.

In april gaan de eerste twee kinderen van 
het project het landelijk examen van klas 
10 afleggen. In de volgende nieuwsbrief 
informeren wij u verder hierover. 

  

Meer informatie over de kinderen vindt u 
op onze website 
www.childsupportnepal.nl.

ANBI

Child Support Nepal is aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dit betekent voor u dat uw giften aan 
Child Support Nepal aftrekbaar zijn van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Aanmelden nieuwsbrief

Drie tot vier keer per jaar ontvangt u onze 
nieuwsbrief en hiermee houden wij u op 
de hoogte van dit project in Kathmandu. 
Graag verzenden wij u de nieuwsbrief per 
e-mail, zodat wij hierdoor kosten kunnen 
besparen en dit uiteraard ten goede komt 
van de kinderen in Nepal. 

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.

  Geef aan CSN

Jaarlijks geven we als Nederlanders volop 
aan allerlei bekende goede doelen, 
organisaties die internationale 
ontwikkelingshulp bieden. Child Support 
Nepal steunt de kinderen van het project 
in onderdak, verzorging en opleiding en 
wil bij deze ontwikkelingen voldoende 
hulp kunnen blijven bieden. Een 
organisatie, van omvang kleiner, maar met 
dezelfde noodzaak. 

Uw bijdrage aan onze stichting wordt dan 
ook zeer op prijs gesteld. Deze bijdrage 
komt direct in Nepal terecht, wij werken 
niet met een tussenpersoon. 

Allen hartelijk dank, vooral namens de 
kinderen, die door uw steun weer een 
toekomst hebben!

Child Support Nepal
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Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst


