
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief informeren wij
u over een aantal kinderen van ons
project, de huidige situatie in 
Kathmandu en stellen wij de 
nieuwe kinderen in ons project aan
u voor.  

Vogelgriep
In Kathmandu heerst de 
vogelgriep. Er zijn veel mensen en 
kinderen ziek geworden en er zijn 
inmiddels mensen aan gestorven. 
Er wordt geen kip meer gegeten, 
ook niet bij ons in het huis. De 
ouders/begeleiders van de 
kinderen zijn hier over 
geïnformeerd en we hebben er 
ook bij hen op aangedrongen om 
voorlopig geen kip meer te eten. 
Onze begeleiders en kinderen zijn 
gelukkig niet besmet.

Eindexamens
Buhmi en Rashmi hebben 
inmiddels de eindexamens 
afgerond. Ze zijn nu thuis in 
afwachting van de resultaten. 
Afhankelijk van de scores wordt de
vervolgopleiding bepaald. In de 
volgende nieuwsbrief informeren 
wij u hier verder over.

Nieuwe kinderen
In ons project mogen wij twee 
nieuwe kinderen verwelkomen! 
Smonika en Binita.

Smonika is 11 jaar. Ze was ziek 
toen ze net bij ons was maar het 
gaat gelukkig beter. Ze is rustig, 
verlegen maar ook een hele harde
werker en een doorzetter. Ze is 
inmiddels hele dikke vriendinnen 
met Anu. 

Smonika komt uit een arm gezin. 
Vader heeft geen werk en moeder
werkt als hulp in de huishouding. 
Ze heeft een jonger broertje.  

Binita  is 10 jaar en een heel 
knap, blij en spontaan meisje. 

Haar vader heeft haar en haar 
moeder verlaten toen ze 5 
maanden oud was. Ze hebben 
nooit meer iets van hem 
vernomen. Ze is samen met haar 
moeder van het platteland naar de
stad gekomen met de hoop op een
beter leven. Haar moeder werkt 
als hulp in de huishouding.  

   Een hele mooie zomer 
toegewenst!
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