
Het is itmiddels eet aattal maatdet 

geledet dat wij u itformeerdet over de 

situatie it Nepal. Hoe is het daar tu?

De situatie is nu redelijk stabiel maar de 

angst is nog niet verdwenen. Men wordt 

nog opgeschrikt door naschokken, soms 

zelfs erg zware. Er zijn berichtgevingen in 

Nepal over een nog aanwezig 

'spanningsveld' (langs de breuklijn) wat in 

de toekomst opnieuw kan leiden tot een 

zeer zware aardbeving. Toch heeft 

iedereen z'n leven weer opgepakt en 

probeert men er het beste van te maken.

De ingestorte muren van ons huis in 

Kathmandu zijn weer opgebouwd en de 

zwaar beschadigde en kapotte spullen zijn 

vervangen door nieuwe. Bij een aantal 

kinderen van ons project was het ouderlijk 

huis verwoest. Zij hebben, met onze 

financiële steun, een ander onderkomen 

kunnen vinden en nieuwe spullen kunnen 

aanschaffen, zodat ook zij weer een fijne 

plek hebben om met de familie te wonen. 

Wij willen u bedanken voor uw bijdrage en 

de kinderen ook!

“Bedatkt voor uw hulp et steut, we zijt u 

heel erg datkbaar! Met uw bijdrage 

kuttet we weer it de toekomst kijket, eet 

mooie toekomst. U bett geweldig, 

ottzettetd bedatkt! -Rashmi-”

Elkaar helpen

De begeleiders van de stichting hebben 

samen met andere inwoners van Nepal 

hulp geboden aan een school die zwaar 

getroffen was door de aardbeving. 

Mede met hulp vanuit CSN hebben ze 

schoolspullen kunnen kopen en hiermee 

zijn ze ontzettend blij!

    De scholen zijn weer begonnen!

De scholen zijn afgelopen juni weer 

begonnen en na een opstartperiode, 

waarin veel aandacht voor de aardbeving 

en alle gevolgen was, volgen de kinderen 

nu weer het reguliere programma. 

Twee van die kinderen zijn Anu en 

Sandesh. In de de nieuwsbrief van maart 

dit jaar hebben wij u aan ze voorgesteld 

Hoe gaat het nu met ze? 

Anu vond het aan het begin lastig om haar 

aan te passen in een omgeving met 

meerdere kinderen, omdat ze van huis uit 

enig kind is. Nu gaat dat al een stuk beter en 

het gaat heel goed met haar! Ze wil heel 

graag politieagente worden. Sandesh is een 

gevoelige en een erg slimme jongen. Hij 

doet het, net als Anu, ook goed op school. 

Hij wil graag leren voor technicus!

Art & Health Camp 

traumaverwerking na de rame.

Begin juli is het project Art & Health Camp 

georganiseerd voor de kinderen van 

stichting CSN en de familie. De kinderen en 

de familie maakten gezamenlijk kunst, 

waarmee ze hun gevoelens konden uiten 

op een creatieve en leerzame manier. De 

kinderen hebben een geweldige dag 

gehad! Dit project zal uitgebreid worden 

naar andere scholen in gebieden die door 

de aardbeving zijn getroffen, om zo ook 

daar de mensen te steunen in het 

verwerkingsproces.

Ook zijn de kinderen onderzocht door een 

arts op eventuele gezondheidsproblemen. 

Na deze medische controle is voor 

sommigen verdere medische hulp en 

onderzoek nodig. Ook dit vervolgtraject 

wordt financieel door ons gedragen.

Blijf ons steunen!
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