
2015 was voor Nepal en de 
stichting een bewogen jaar.
Hoe is de situtatie er nu?

De meeste blokkades aan de 
grensovergangen zijn inmiddels 
opgeheven maar daardoor zijn de 
problemen nog niet opgelost. De 
maandenlange blokkades hebben 
geresulteerd in het ontstaan van 
een actieve 'zwarte markt'. De 
gascilinders zijn bijvoorbeeld nog 
altijd zeer schaars maar op de 
zwarte markt worden ze volop 
aangeboden. 

De bevolking is min of meer 
gedwongen ze daar te kopen maar 
de prijzen zijn daar verviervoudigd 
en de gascilinders zijn vaak maar 
voor de helft gevuld. De toevoer 
van levensmiddelen is weer op 
gang gekomen en de schoolbussen 
rijden weer. 

Financieel is het voor de meeste 
mensen een erg moeilijke periode 
en dat in een land waarin nog 
altijd meer dan 30% onder de 
armoedegrens leeft.

De laatste werkzaamheden aan 
het huis van de stichting n.a.v. de 
aardbevingen in 2015 zijn 
inmiddels gedaan. Ook zijn er 
kinderboeken aangeschaft en is er 
nieuwe winterkleding aan de 
kinderen uitgereikt.

Examens
De kinderen hebben de examens 
in december vorig jaar met goed 
gevolg afgerond en ze zijn zich nu 
aan het voorbereiden op de 
laatste examens van het 
schooljaar. De examens starten 
over enkele weken en zijn 
bepalend voor de overgang naar 
de hogere klas. Daarna zijn de 
kinderen een week vrij van school 
en wordt tevens het Nepalese 
Nieuwjaar gevierd. Vervolgens 
start voor hen een nieuw 
schooljaar.   
  
Kinderen
Door alle ellende van gesloten 
grensovergangen en daardoor o.a. 
een groot tekort aan 
levensmiddelen, vele grote 
naschokken en stakingen is de 
selectieprocedure van nieuwe 
kinderen vertraagd.

Er komen op dit moment nieuwe 
aanvragen bij onze begeleiders 
binnen en binnenkort zullen de 
eerste selectiegesprekken gaan 
plaatsvinden. In de volgende 
nieuwsbrief stellen we de nieuwe 
kinderen aan u voor.

Bezoek Nepal
In april van dit jaar zullen Wiep 
Wiersma en Harmke Boringa een 
bezoek brengen aan ons project in 
Nepal. Tijdens het bezoek vinden 
er evaluatiegesprekken met de 
begeleiders, kinderen en hun 
families plaats. Ook vinden er 
gesprekken plaats met de school 
(directeur en docenten) en zal er 
met het comité in Nepal worden 
vergaderd. Daarnaast wordt er 
uiteraard veel tijd met de kinderen 
doorgebracht en wordt er o.a. een 
uitje met de kinderen 
georganiseerd.

   Jaarverslag 2015  
   Binnenkort verschijnt het 
    jaarverslag 2015 op onze website.

 

   Steunt u ons ook dit jaar?

   Child Support Nepal
   Rabobank NL80RABO0140935444 

www.childsupportnepal.nl
info@childsupportnepal.nl

KVK 59258756

H. Boringa-Wiersma (06-48849029)
W. Wiersma (0518-401612)

Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst


