
Nieuws uit Nepal

De eerste helft van het schooljaar zit erop voor onze 
kinderen in Nepal. De grote vakantie waarin de 
Nepalezen de festivals Dashain en Tihar vieren zijn 
geweest. Het festival Dashain, het feest van geloof, hoop
en zegeningen, duurt 15 dagen en dan reizen alle 
Nepalezen naar hun geboortedorp om daar met hun 
familie feest te vieren. Dit festival wordt afgesloten met 
de dag van de Tika. Het is de dag waarop ouderen aan 
jongeren een Tika (rode stip) oftewel een zegening 
geven. 

Daarna volgt Tihar, het feest van het licht, dat 
gedurende vijf dagen wordt gevierd. De kinderen van 
ons project zijn gedurende deze weken thuis bij hun 
ouder(s)/verzorger(s) of andere familieleden geweest.

 
Inmiddels is iedereen weer terug van vakantie en is de 
tweede helft van het schooljaar gestart. De kinderen die
aan het begin van dit schooljaar nieuw in het project 
zijn gekomen zijn vertrouwd geraakt aan hun nieuwe 
omgeving; de andere kinderen, de school, hun klas en 
de begeleiders. Ze zijn gemotiveerd en nu al positiever 
ingesteld dan toen we de kinderen voor het eerst 
ontmoetten.
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Sponsoracties

In de afgelopen periode hebben zich een tweetal 
bijzondere sponsoracties voorgedaan. Twee vaste 
sponsoren die ons project een warm hart toedragen 
hebben op eigen initiatief geld ingezameld voor Child 
Support Nepal (CSN). 

  

Tijdens een jubileum is door het echtpaar
aangegeven graag cadeaus in de vorm van een bijdrage 
aan CSN te willen ontvangen. Wat een fantastisch 
gebaar! De andere familie heeft na de geboorte van hun
zoon een kraamfeest georganiseerd en aan alle 
genodigden een bijdrage aan CSN als cadeau 
voorgesteld. Ook aan dit verzoek is door velen gehoor 
gegeven. Wat een prachtige manier om ons project te 
steunen! Heel hartelijk dank! Deze donaties zijn o.a. 
gebruikt om alle kinderen in ons project en 
broertjes/zusjes van warme
winterkleding te voorzien. 

Bedankt!

We naderen het einde van het jaar en dan is het goed 
om even stil te staan bij het feit dat we gelukkig weer 
een jaar als organisatie in staat zijn geweest om de 
kinderen van ons project te voorzien van goed 
onderwijs, begeleiding en verzorging. Dit kan alleen met
de support van onze donateurs. Heel erg bedankt!! Ook 
onze begeleiders in Nepal willen de donateurs graag 
bedanken voor alles.

“We wish to thank you so much for your generous
donations. This will be of great help; children who
are economically impoverished will benefit
significantly. All of your help has been invaluable
to us! Thank you so much. We sincerely appreciate
your generosity.

Nikendra and Pragati”
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