
   

Het is teer tijd voor 

nieuts uit Nepal!

Wist u dat..

het bij ons nu het jaar 2015 is, maar ze in 

Nepal nu leven in het jaar 2071?

In Nederland hanteren wij de Christelijke 

jaartelling. Deze is gebaseerd op de 

Gregoriaanse kalender. De Christelijke 

jaartelling begint met de geboorte van 

Christus en wordt afgekort met AD 

(Anno Domino).  

In Nepal begint in april van onze 

Gregoriaanse kalender het Nieuwjaar. 

De Nepalese jaartelling (Bikram Sambat) 

loopt ongeveer 56 jaar en 8,5 maanden 

voor op de Gregoriaanse kalender. De 

maanden van de Nepalese jaartelling 

kennen geen vaste lengte van dagen 

maar veranderen per jaar en variëren 

van 29 tot 32 dagen. Dit komt doordat 

men in Nepal met een maankalender 

werkt waardoor feestdagen, nationale 

vieringen en festivals samenvallen met 

dagen waarop er een nieuwe of volle 

maan is. 

Het Nepalese Nieuwjaar nadert en dit is 

voor onze kinderen ook het moment dat 

het nieuwe schooljaar van start gaat! Ze 

zijn nu allemaal druk met de laatste 

examens en hopelijk gaat iedereen straks 

over naar een hogere klas. Hierover 

zullen wij u in de volgende nieuwsbrief 

verder informeren. 

Nieute kinderen project
In dit nieuwe Nepalese schooljaar zullen 

er ook  twee nieuwe kinderen starten in 

ons project, Anu en Sandesh! 

Anu is 9 jaar en zit in groep 2. Ze wordt 

opgevoed door haar vader.  Haar vader is 

een metselaar.

Sandesh is ook 9 jaar en hij  zit een 

groep hoger, in groep 3. Zijn vader is 

bewaker en zijn moeder is huisvrouw. 

Verdere informatie van  Anu en Sandesh 

verschijnen binnenkort op onze 

website. Ook zullen wij hier in de 

volgende nieuwsbrief aandacht aan 

besteden.

 

Met de kinderen op school en in het 

tehuis in Kathmandu gaat het goed!

Op de school worden veel activiteiten 

voor de kinderen georganiseerd. Zo 

hebben Rashmi en Bhumi meegedaan 

met een gedichtenwedstrijd op school. 

Ze hebben helaas niet gewonnen, maar 

het zijn prachtige gedichten geworden! 

Rashmi heeft een gedicht geschreven 

voor haar moeder.

Naast het maken van gedichten wordt 

er ook gedanst in traditionele Nepalese 

kledij.

Alisha

Ook namen Rhasmi en Bhumi deel aan 

een Tug of war, in Nederland een 

wedstrijd touwtrekken.

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag van het afgelopen jaar 

kunt u nu vinden op onze website. In dit 

jaarverslag presenteren wij o.a. een 

financieel overzicht waarin u kunt lezen 

wat wij als stichting aan gelden hebben 

ontvangen en hoe wij hiermee zijn 

omgegaan. 

We zetten ons ook in 2015 weer vol 

enthousiasme en toewijding in voor het 

mogelijk maken van het geven van 

gedegen onderwijs en juiste begeleiding 

en verzorging van kansarme kinderen in 

Nepal. 

   

Wij hopen opnieuw te kunnen rekenen 

op uw steun!
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