De kop op de site van de NOS
zegt helaas genoeg….. :

“Veel aandacht voor Texas
maar in Zuid-Azië voltrekt
zich een ‘stille’ ramp.”

De extreme moessonregens
die in Nepal al weken
aanhouden zorgen voor veel
overstromingen. Het vele
water heeft geleid tot diverse
aardverschuivingen. Gevolgen
hiervan zijn gigantische
modderstromen.

Velen van hen zijn alles
kwijtgeraakt (huis, vee, oogst)
door de modderstromen.
Miljoenen mensen kampen
met voedseltekorten en
ziektes die zijn veroorzaakt
door het verontreinigde
water.
De VN en het Rode Kruis
luiden de noodklok over de
ramp in dit gebied. Ook de
inwoners van Nepal proberen
geld in te zamelen voor hulp.
Vanuit scholen in Kathmandu
zijn inzamelingsacties gestart
om de vele slachtoffers van
deze ramp te helpen. Ook de
school waar Pragati en Niken
(onze begeleiders) werken
heeft een inzamelingsactie op
touw gezet.

WIJ HELPEN MEE
U OOK?

In het zuiden van Nepal zijn al
duizenden woningen
weggespoeld. In dit gebied
leven de mensen van
landbouw op kleine schaal.

Het geld gaat niet naar de
regering (ivm de vele
corruptieschandalen) maar
rechtstreeks naar
hulporganisaties die actief
zijn in het betreffende gebied.

Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst

Er wordt op een transparante
wijze via diverse
mediakanalen in Nepal
gecommuniceerd over de
uitgaven en de hulp die
geboden wordt.
U kunt de slachtoffers steunen
door geld over te maken aan
CSN, o.v.v. 'overstroming
Nepal'. Wij zorgen er dan voor
dat uw bijdrage via de school
bij de juiste hulporganisaties
in Nepal goed terecht komt.

Op onze website vindt u de
brief waarin scholen in
Kathmandu een oproep doen
tot het bieden van hulp aan de
slachtoffers. Deze brief vindt u
onder 'nieuwsbrieven' als
'school Kathmandu doet
oproep donatie'.
ALVAST ENORM BEDANKT
VOOR UW SUPPORT!!

Ook in Kathmandu zijn vele
wegen slecht begaanbaar
geworden en door de
overstromingen is inmiddels
meer dan 60% van het
‘drinkwater’ vervuild. Dit is
momenteel een groot
probleem in Kathmandu. Men
is nu aangewezen op het
kopen van flessen drinkwater.

De kinderen en begeleiders
kampen door de extreme
weersomstandigheden
inmiddels allemaal met
langdurige verkoudheid, maar
dat gebeurt vaker in deze
periode van het jaar.

Hoe gaat het met de
kinderen van ons project?
Ondank alle ellende in Nepal
gaat het gelukkig goed met
ons project.

Geef aan CSN

Op school zijn de eerste
toetsen achter de rug en deze
hebben de kinderen goed
doorlopen. Nu moeten ze nog
een paar weken naar school
en dan breekt de ‘grote’
vakantie voor hen aan. Een
periode waarin diverse
religieuze festivals
plaatsvinden (zie nieuwsbrief
september 2014). De
kinderen zijn dan allemaal
thuis bij de ouder(s) om dit
met de naaste familie te
vieren.

Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst

Allen hartelijk dank! Vooral
namens de kinderen die
door uw steun weer een
toekomst hebben!
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