
Beste lezer,

Het is alweer het einde van de 
zomer en daarmee is het tijd voor 
nieuws van Stichting Child Support 
Nepal. 

Vogelgriep
In de vorige nieuwsbrief hebben 
we u geïnformeerd over de 
heersende vogelgriep in 
Kathmandu. De overheid heeft 
inmiddels duizenden kippen en 
eenden in en rond de hoofdstad 
geruimd. Sindsdien zijn er gelukkig 
geen gevallen van vogelgriep meer 
bijgekomen. 

Schoolresultaten
Het eerste gedeelte van het 
nieuwe schooljaar zit er weer op 
voor onze kinderen in Nepal. Er 
zijn drie keer per jaar examens. De 
eerste examens zijn nu achter de 
rug. Bijna alle kinderen hebben de 
examens behaald. Enkele kinderen 
niet. Dit is niet erg. Ze zijn pas 
begonnen aan het nieuwe 
schooljaar en krijgen nog genoeg 
kansen om hun cijfer(s) te 
verhogen. Ook wordt er bijles 
gegeven aan kinderen die moeite 
hebben met een vak. 

Rashmi en Bhumi hebben de 
eindexamens gehaald! Ze zijn 
vanaf de start van ons project, in 
2006, bij ons in het huis gekomen. 
We nemen nu, na 12 jaren, 
afscheid van deze beide toppers. 

Bhumi is inmiddels gestart met de 
studie Computer Technologie en 
Rashmi met Bedrijfskunde, beiden 
aan een Hogeschool in 
Kathmandu. Naast hun college 
uren (die zijn van 6.00 uur tot 
circa 10.00 uur in de ochtend) 
werken ze. Rashmi werkt naast 
haar studie in een supermarkt en 
Bhumi werkt als gids voor 
groepen toeristen. Zo verdienen 
ze geld om de studie te kunnen 
bekostigen. De nieuwe 
schooluniformen worden nog 
door ons bekostigd.

Wij zullen hen nog een hele tijd 
blijven 'volgen'. Onze begeleiders 
blijven contact met hen houden 
om van hun situatie op de hoogte 
te blijven. Ook zullen ze af en toe 
bij het huis langskomen om hun 
ervaringen te delen en natuurlijk 
om de andere kinderen weer even 
te zien.

        

       

     

       Als ik later groot ben ..
Wist u op school al wat u later 
wilde worden? Wij hebben dit aan 
onze kinderen gevraagd.
Welk beroep willen ze uitoefenen 
als ze een diploma op zak hebben? 
Hier hoefden ze niet lang over na 
te denken.  De foto's van alle 
kinderen ziet u terug op onze 
website.

Wij willen met uw hulp 
de dromen van deze 

kinderen waar maken!
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