
Het zomerse weer in Nederland is 
laat begonnen dit jaar.  Hoe is dat 
eigenlijk 6.849 kilometer 
hemelsbreed verderop in Nepal? En 
hoe is de situatie daar nu?

Regenseizoen
Van juni tot oktober heerst het 
regenseizoen in Nepal. Deze 
regenperiode staat bekend als de 
moesson. De luchtvochtigheid is dan 
hoog en er vallen dagelijks fikse 
buien. Dit jaar zorgt de hevige 
regenval (erger dan voorgaande 
jaren) voor veel overstromingen en 
aardverschuivingen waardoor de 
wegen op veel plaatsen 
onbegaanbaar zijn geworden. 

 
Onze kinderen en begeleiders 
hebben dit jaar, door de 
aanhoudende regen, al wekenlang 
last van verkoudheid en 
luchtweginfecties. 

Daling van de gasprijzen
In de nieuwsbrief van maart las u dat 
de bevolking in Nepal min of meer 
gedwongen is om gascilinders te 
kopen op de zwarte markt en dat de 
prijzen verviervoudigd zijn. De 
gasprijzen zijn de afgelopen maand 
gedaald, men is niet meer 
gedwongen om de gascilinders op de 
zwarte markt te kopen.

De versperringen bij de 
grensovergangen en andere 
belangrijke knooppunten zijn 
opgeheven waardoor het 'normale' 
leven eindelijk weer is teruggekeerd. 

De kinderen

Onze nieuwe kinderen zijn inmiddels 
gewend aan de school, de structuur 
en de andere kinderen. Iedereen 
heeft zijn/haar plekje gevonden 
binnen ons project en de 
begeleiders geven te kennen dat ze 
allemaal erg hun best doen op 
school maar ook elkaar helpen waar 
mogelijk. 

Helaas hebben we ook te maken 
met ziekte. Yubraj moet met spoed 
een operatie ondergaan aan zijn 
urineweg en Swastika heeft een 
gebroken arm. 

De ouder(s) kunnen deze medische 
kosten zelf niet betalen dus zal Child 
Support Nepal deze kosten op zich 
nemen. Vooral de kosten voor Yubraj 
zijn erg hoog (euro 450,-).  Gelukkig 
houden wij altijd rekening met 
onverwachte financiële (medische) 
uitgaven en kunnen wij daardoor 
(met uw steun) de hulp verlenen die 
nu zo hard nodig is.

Ons 10-jarig jubileum!
Ons project in Nepal bestaat in 
september 10 jaar!! Wij zijn 
ontzettend trots op onze begeleiders 
die al deze jaren (en nog vele 
toekomstige) met veel liefde, 
enthousiasme en met grote 
gedrevenheid in Nepal voor hen 
zorgen en hen helpen en 
ondersteunen waar nodig is. In Nepal 
gaan de begeleiders en kinderen er 
binnenkort een gezellig dagje op uit 
om dit jubileum te vieren. 

Wij zijn ook onze sponsoren heel 
erg dankbaar die ervoor zorgen 
dat dit prachtige project kan 
blijven voortbestaan en zo de 
kinderen in Nepal kans op een 
(betere) toekomst hebben. 
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