
  Beste lezer,

Met de kinderen van ons project 
gaat het goed! Ze starten 
volgende week met de examens 
waarmee ze de tweede periode 
van school afsluiten! Een 
schooljaar bestaat uit vier 
perioden en iedere periode 
wordt afgesloten met een 
examen. In de volgende 
nieuwsbrief kunt u lezen over de 
resultaten van het examen.

 Denguevirus

Dengue is een virusinfectie die 
wordt overgedragen door de 
beet van een besmette mug. Dit 
virus heerst op dit moment in 
Kathmandu. Door de prik van 
deze mug word je ziek en je kunt 
er aan overlijden. 

De verschijnselen zijn: overgeven,
hevige hoofdpijn en koorts. 
Inmiddels zijn er 8000 inwoners 
besmet met het virus en er zijn 
zes overleden. De overheid geeft 
gratis voorlichting over het 
bestrijden van dit virus. 

Vooral in scholen en bussen zijn 
ze extra voorzichtig. Er wordt 
een bepaald gas gebruikt om de 
muggen te doden. Door de vele 
regen die de afgelopen tijd is 
gevallen in Kathmandu, zijn 
vooral de plaatsen waar minder 
hygiëne is een broedplaats voor 
de muggen. De begeleiders 
houden ons huis in Kathmandu 
extra schoon, om zo de kinderen
en henzelf te beschermen tegen 
het virus.

 Dashain

Na de examens hebben de 
kinderen vakantie, dan start 
Dashain. In de nieuwsbrief van 
december 2018 hebben wij u al 
iets verteld over Dashain; dit is 
een van de belangrijkste 
religieuze festivals in Nepal. 

Het symboliseert de overwinnig 
van goed over kwaad. Het 
festival duurt 15 dagen en vindt 
plaats in tempels door het hele 
land. Er komen veel toeristen op 
dit festival af.  Door kinderen en 
volwassenen wordt veel 
gevliegerd.

Verder zijn er veel religieuze 
gebruiken, gebeden en 
dierenoffers. Veel Nepalese 
hindoes geloven in de kracht van 
dierenoffers. Daarom worden er 
tijdens dit festival veel geiten, 
varkens en stieren geslacht en 
geofferd aan de goden. 

Alle Nepalezen gaan tijdens deze 
vakantie terug naar hun 
geboortedorp  om het daar te 
vieren met familie. Na de 
vakantie komen de kinderen van 
ons project terug om te beginnen
aan de derde periode van school.
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