
Beste lezer,

Het is 2018, een nieuw jaar waarin 
we ons mogen inzetten voor de 
kinderen van stichting Child Support 
Nepal!

Hoe gaat het met de kinderen
van het project?
De laatste examens van het 
Nepalese schooljaar zijn in zicht. 
Voor Bhumi en Rashmi is het extra 
spannend want zij doen binnenkort 
eindexamen. 

Zij moeten examen doen in acht 
vakken, nl. Engels, Nepalees, 
wiskunde, wetenschappen, 
boekhouden, sociale studies, 
bevolking/milieu en gezondheid en 
een keuzevak. Het is een hele 
intensieve periode en ze helpen 
elkaar waar nodig. Wij wensen hen 
alvast heel veel succes!

Ondertussen in Kathmandu..
De afgelopen jaren is de populatie 
in Kathmandu met een alarmerend 
percentage gestegen. De vraag naar
water is vele malen hoger dan er 
geleverd kan worden. 

Hierdoor staan er lange rijen voor 
de publieke waterputten en omdat 
men niet afhankelijk wil zijn van het
weinige water dat het publieke 
systeem levert, gaat men zelf 
waterputten graven om grondwater
te kunnen gebruiken. Doordat dit 
op grote schaal gebeurt levert dit 
problemen op met het 
grondwaterniveau. 

Om de schaarste van water tegen te
gaan is men bezig het Melamchi 
Water Supply project ten uitvoer te 
brengen. Het is de bedoeling dat 
gletsjer smeltwater uit de Melamchi
rivier (zie foto) via een tunnel naar 
de rand van de Kathmandu vallei 
wordt gebracht waar het water 
wordt behandeld en verder 
gedistribueerd door de stad.

De tunnel is af, het 
waterzuiveringssysteem ook en door
de stad verspreid zijn grote 
voorraadtanks gebouwd, die 7 tot 9 
miljoen liter water kunnen bevatten.
Momenteel wordt door de hele stad
gegraven om de nieuwe 
waterleiding aan te leggen.

Deze graafwerkzaamheden zorgen 
samen met de enorme 
verkeersdrukte voor een flinke smog
in de stad. De mensen kunnen niet 
meer zonder mondbescherming de 
straat op. Ook onze begeleiders en 
kinderen dragen bescherming. Ze 
hebben hoofdpijn en veel last van 
de longen en de ogen.

Jaarverslag 2017
Deze maand kunt u het jaarverslag 
van 2017 lezen op onze website.
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