
   
Bent u benieuwd naar de studieresultaten 
van de kinderen van Stichting Child 
Support Nepal en verdere ontwikkelingen?
Dit en meer leest u in deze nieuwsbrief!

Dashain
een religieus feest tijdens de 
schoolvakantie in Nepal
De kinderen in Nepal hebben vanaf eind 
september tot begin november vrij van 
school. Het is de langste schoolvakantie in 
Nepal. Omdat een schooljaar in Nepal van 
april tot april loopt, betekent dit dat de 
eerste helft van het schooljaar er voor de 
kinderen op zit. Ze kunnen even uitrusten 
en zich voorbereiden op de tweede helft. 

Deze schoolvakantie staat vooral in het 
teken van het religieuze feest Dashain. 
Dit feest is het grootste feest van het 
Hindoeïsme. Gedurende deze 
schoolvakantie zijn de kinderen van CSN 
dan ook thuis bij de ouder(s) om zelf met 
hun naaste familie dit feest te vieren. 

Maar wat houdt Dashain nu eigenlijk in? 
Dashain herdenkt de overwinningen van 
de goden en godinnen over de demonen. 
Het symboliseert de overwinning van het 
goede op het kwade. Het herinnert 
iedereen aan de principes van waarheid, 
rechtvaardigheid en deugd die moeten 
prevaleren boven bedrog, onrecht en 
goddeloosheid. 

Voordat Dashain van start gaat worden er 
nieuwe kleren gekocht, huizen worden 
grondig schoongemaakt en versierd en 
men maakt zich gereed voor vertrek naar 
familie want dit feest is vooral één groot 
familiefeest. Tijdens Dashain komt de hele 
familie bij elkaar, worden de tempels druk 
bezocht en wordt er gebeden voor vrede 
en welvaart. 

  

   
   Ontvangst van 'Tika'

Op de tiende dag van Dashain bezoekt 
iedereen het hoofd van de familie om 
een ‘tika’ te ontvangen. Dit is een mix van 
rijst en yoghurt als bindmiddel en tika zelf 
(rode vloeistof). Deze mix wordt door een 
oudere op het voorhoofd van een 
jongere aangebracht om hem/haar te 
zegenen met voorspoed in de komende 
jaren. Op onderstaande foto's staat dit 
afgebeeld.

Gedurende vier dagen is men dan druk in 
de weer om bij iedereen langs te gaan en 
elkaar te groeten en cadeaus te 
overhandigen. Op de 15e dag, bij volle 
maan, wordt het feest beëindigd. Daarna 
gaat iedereen weer zijn eigen weg en 
wordt het 'normale' leven hervat.

Geslaagd!
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u 
laten weten dat Akash en Parbati de 
examens van klas 10 hebben afgelegd. 
Met veel trots kunnen wij u nu vertellen 
dat ze beiden geslaagd zijn! Tijdens een 
diploma-uitreiking hebben ze dit gevierd. 
Akash studeert nu management aan een 
college en Parbati werkt tijdelijk aan een 
kleine school als lerares en binnenkort 
start ze met college.

            Instroom nieuwe kinderen op school
Ook hebben wij u in de vorige nieuwsbrief 
laten weten dat er plaatsen vrijkomen 
voor nieuwe kinderen. De selectie voor de 
nieuwe kinderen is in volle gang. Dit wordt 
in de komende weken afgerond zodat de 
nieuwe kinderen na de schoolvakantie 
kunnen instromen. 

Met behulp van uw steun is het voor 
Akash en Parbati nu mogelijk een goede 
baan te vinden en is er voor andere 
kinderen de mogelijkheid om naar school 
te gaan. De kinderen van dit project en wij 
zijn u hier heel dankbaar voor.

Blijft u deze kinderen steunen?
Alvast hartelijk dank!
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