Het is tijd voor de eerste
nieuwsbrief van 2017 waarin
wij u graag informeren over
de stichting. Hoe gaat het nu
met de kinderen?
De kinderen zijn druk met de
voorbereidingen voor de laatste
examens van het schooljaar. Deze
starten in een paar weken. Wij
wensen de kinderen alvast veel
succes!

Sportdag

Kort geleden hadden de kinderen
een sportdag van school. Ze
hebben een hele fijne dag gehad
en hun enthousiasme en inzet
werden beloond met vele
medailles. Ze wonnen met
volleybal, verspringen, zaklopen,
basketbal, tafeltennis, badminton,
voetbal, hoogspringen en op
diverse afstanden hardlopen.

Ziekenhuisopname Pragati

Eén van onze begeleiders, Pragati,
heeft onlangs een aantal dagen in
het ziekenhuis gelegen omdat de
galblaas moest worden
verwijderd. Haar moeder heeft
een aantal weken haar taken in
het huis overgenomen. Nepal
kent geen zorgverzekering en de
kosten voor een
ziekenhuisopname in Kathmandu
zijn erg hoog. Gelukkig houden
wij rekening met 'onvoorziene
kosten' en kon Pragati dankzij
onze donateurs de medische zorg
krijgen die ze zo hard nodig had.

Watervoorziening

In Kathmandu kunnen de
inwoners water kopen van de
overheid. Het water komt in een
grote opslagtank die vaak op de
bovenste verdieping van het huis
staat.

Hiermee wordt het water eerst
gezuiverd voordat het uit de kraan
komt en wordt gebruikt voor o.a.
het koken en als drinkwater.
Temperaturen stijgen weer en met
de zomerperiode voor de deur
neemt de hoeveelheid drinkwater
langzaam af. Men zal de komende
periode dus nog zuiniger om
moeten gaan met het water.

Jaarverslag 2016

In ons jaarverslag over het jaar
2016 geven we informatie over
de bestedingen en activiteiten in
dat jaar en presenteren we u de
jaarrekening. U kunt het verslag
nu lezen op onze website.

Vernieuwde website

Bezoek nu onze nieuwe website
www.childsupportnepal.nl
Ontvangt u onze nieuwsbrief nog
niet digitaal? Meld u dan aan op
onze website.
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opslagtank
Dit water loopt via een leiding
vanuit de opslagtank naar het
huis. Omdat dit water enorm
vervuild is, hangt er in ons huis
een waterzuiveringssysteem
(filtersysteem).

Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst

www.childsupportnepal.nl
info@childsupportnepal.nl
KVK 59258756
H. Boringa-Wiersma
(06-48849029)
W. Wiersma
(0518-401612)

