
   
In deze nieuwsbrief richten wij de 
aandacht op de huidige, dramatische 
situatie in Nepal.

 
Een zware aardbeving treft Nepal
Zaterdag 25 april jl. was er een zware 
aardbeving in Kathmandu, de hoofdstad 
van Nepal. De dag daarna was er een 
naschok van 6,7 op de schaal van Richter. 
Nadat de rust een beetje was teruggekeerd 
in de hoofdstad, luisterden we dinsdag 12 
mei j.l. vol ongeloof naar het nieuws: een 
tweede aarbeving van 7,3 op de schaal van 
Richter heeft Nepal getroffen.

In totaal zijn meer dan een half miljoen 
huizen beschadigd, waarvan meer dan de 
helft totaal verwoest is. Het dodental is 
inmiddels opgelopen tot ruim 7000 en het 
aantal gewonden tot meer dan 16000 
mensen. Nog altijd worden ruim 37.000 
mensen vermist.

Er zijn inmiddels drie weken verstreken 
sinds de eerste desastreuze aardbeving. De 
mensen leven op straat. We krijgen 
berichten binnen dat iedereen uit de 
hoofdstad trekt uit angst voor nog meer 
zware aardbevingen.

Als mensen in Nepal werken krijgen ze de 
dagen dat ze werken betaald. Vaak nog 
contant, in een zakje. De mensen in Nepal 
hebben hun handen vol aan alle gevolgen 
van de ramp en werken nu niet. Dit kan 
nog wel weken aanhouden. Dit betekent 
dat men ook geen inkomsten heeft, terwijl 
de voedselprijzen onwaarschijnlijk hoog 
zijn geworden (met meer dan 2000% 
gestegen!).  

Wat zijn de gevolgen voor CSN?
De kinderen van ons project waren op de 
betreffende dag van de ramp thuis bij hun 
eigen ouder(s)/verzorger(s). Op zaterdag 
is er namelijk geen school en zijn de 
kinderen thuis. Na de eerste aardbeving 
wisten we al vrij snel dat twee kinderen 
ongedeerd waren. Na vier dagen wisten 
we van vijf kinderen dat ze de ramp 
hadden overleefd en na zes dagen kregen 
we dan eindelijk het verlossende 
telefoontje dat ‘wonder boven wonder’ al 
onze kinderen de ramp hebben overleefd. 
Ook de tweede aardbeving heeft iedereen 
overleefd.

Ons huis in Kathmandu staat nog maar is 
wel beschadigd. Enkele muren moeten 
worden gerepareerd ivm grote scheuren, 
er is een muur ingestort en er staat een 
op instorten. Daardoor is ook meubilair 
zwaar beschadigd en zijn er spullen 
verloren gegaan. Er zijn meerdere 
kinderen waarvan het ouderlijk huis is 
ingestort. Zij hebben niet alleen een 
nieuw onderkomen nodig maar ook alle 
spullen die verloren zijn gegaan zullen 
opnieuw moeten worden aangeschaft. 

Daarnaast heeft een van onze kinderen, 
Sandesh, zijn benen gebroken. Zijn zusje 
heeft ook een gebroken been. Zij hebben 
medische hulp nodig.  

Hulp vanuit CSN
Alle hulp die nodig is zullen wij bieden aan 
onze begeleiders, kinderen en hun families. 
Inmiddels hebben onze begeleiders in 
Nepal grote voedselvoorraden ingekocht  
en uitgedeeld aan de kinderen en hun 
families zodat ze in ieder geval de komende 
maand voorzien zijn van voedsel. Dit is 
voor hen onmogelijk te kopen wegens de 
extreem hoge voedselprijzen en het 
ontbreken van een inkomen.

Wat kunt u betekenen?
Met uw hulp kunnen wij de 
noodvoorzieningen, voedsel, medische 
voorzieningen, reparaties aan het huis 
waar de kinderen onderdak en begeleiding 
krijgen, spullen die verloren zijn gegaan, de 
herbouw van het ouderlijk huis van de 
kinderen en alle andere hulp die de 
begeleiders, kinderen en hun families 
nodig hebben, bekostigen. 

Hoe komt uw donatie terecht?
We hebben vernomen uit de media dat er 
onrust heerst over bestedingen van 
donaties door goede doelen. Wij hebben 
als stichting online inzage in de 
bankgegevens van ons project in Nepal. 
Hierdoor weten wij exact wat er wordt 
uitgegegeven en kunt u erop vertrouwen 
dat elke euro ook daadwerkelijk goed 
wordt besteed. 

Alvast hartelijk dank voor de donaties 
die wij al hebben ontvangen!

De kinderen, begeleiders en familieleden 
blijven uw steun hard nodig hebben!! 
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