Anand (5)
Ook Anand verwelkomen we in
ons project. Zijn moeder werkt
als huishoudster en zijn vader
is schilder. Helaas is zijn vader
verslaafd aan alcohol. Alles wat
hij verdient geeft hij uit aan de
drank. Hij ondersteunt het
gezin op geen enkele wijze.
Er is dan ook geen geld om
Anand naar school te laten
gaan.

Beste lezer,
Alle kinderen van ons project
hebben door hun harde
werken en de juiste
begeleiding het schooljaar
goed afgerond! Inmiddels is
het nieuwe Nepalese
schooljaar begonnen en
hebben wij drie nieuwe
kinderen in ons project mogen
verwelkomen!
Susan (8) en Susmita (10)
(broer en zus)
Ze zijn onlangs met hun
moeder vanaf het platteland
naar de stad gekomen.
Moeder heeft geen werk en
vader heeft twee maanden
geleden zelfmoord gepleegd.

Moeder is onder deze zware
omstandigheden met haar
kinderen naar de stad
getrokken in de hoop een baan
te vinden en haar kinderen van
onderdak en eten/drinken te
kunnen voorzien.

www.childsupportnepal.nl

Gelukkig heeft ze sinds kort
een baan als huishoudster.
Hiermee kan ze net een klein
kamertje huren en eten en
drinken voor haar en haar
kinderen kopen. De situatie is
zo schrijnend dat we hebben
besloten zowel broer als zus in
ons project op te nemen.

Geef kansarme kinderen in Nepal een kans
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Hoe gaat het met de andere
kinderen?
Swastika ..

.. en haar vader zijn een tijd
geleden ziek geworden. Ze
kregen tuberculose. Swastika is
behandeld en gelukkig
inmiddels genezen verklaard.
Helaas geldt dit nog niet voor
haar vader. Hij is nog steeds
ziek en onder behandeling.
Vanuit CSN wordt dit gezin
momenteel financieel extra
ondersteund voor medische
kosten.
Binita ..

.. heeft alleen een moeder.
Over haar vader is niets
bekend. Helaas zit haar
moeder al langere tijd in een
depressie. Ze zit in een
behandelingstraject en moet
daarom vaak naar een kliniek.
Familie van Binita haar moeder
is vanaf het platteland naar de
stad gekomen om zich over
Binita te ontfermen. Vanuit
CSN is er extra ondersteuning
en is er nauw contact met de
familie over de toestand van
de moeder.

www.childsupportnepal.nl

We zijn blij dat wij als
organisatie kunnen helpen
door Binita een veilig thuis te
bieden.
Aajush ..

.. is de afgelopen drie jaar bij
ons in het project geweest. Hij
woonde alleen met zijn
moeder. Vorige maand is de
vader van Aajush plotseling bij
zijn moeder verschenen en
heeft hij de jongen
meegenomen naar het
platteland. Hij wil Aajush daar
verder opvoeden met zijn
nieuwe vrouw. Uiteindelijk
heeft de moeder van Aajush
hiermee ingestemd.
Gezondheid bevolking
Kathmandu
Kathmandu staat in de top vijf
van meest vervuilde steden
ter wereld. Het gaat om
luchtvervuiling. Het wordt een
steeds groter probleem. Het
aantal mensen met
ademhalingsproblemen,
astma en bronchitis neemt
steeds verder toe.

Helaas komt de regering nog
niet met oplossingen. Het
probleem wordt niet erkend.
Er worden steeds vaker door
inwoners van Kathmandu
protesten georganiseerd om
de ernst van de situatie
kenbaar te maken.
Met uw steun kunnen wij ook
Susan, Susmita en Anand een
toekomst bieden en kinderen
en families extra ondersteunen
in medisch noodzakelijke
situaties.
Bedankt!
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