Beste lezer,

The Science Project

We horen er (bijna) niets meer over, maar er vinden nog
steeds aardbevingen plaats in en rond de Kathmandu
Vallei. De inwoners zijn er inmiddels zo aan gewend dat
er geen paniek meer uitbreekt. Dit geldt ook voor onze
begeleiders en kinderen. Eind november was er nog een
aardbeving met een kracht van 4.6.

South Asian Games 2019

Op school hebben de kinderen de afgelopen tijd
gewerkt aan het 'science project'. Ze kregen de
opdracht om van simpele materialen, zoals plastic en
papier, een natuurwetenschappelijk ontwerp te maken.
Ze werkten in groepen en iedere groep heeft iets anders
gemaakt, bijv. een hydraulische brug, een vulkaan met
lava, een generator, etc. De kinderen moesten dit
vervolgens presenteren op school en aan de ouders. De
kinderen vonden het een leuk en leerzaam project!

Van 1 tot 10 december vinden de South Asian Games
2019 plaats. Deze mini olympische spelen worden dit
keer in Nepal gehouden. Vanuit alle SAARC landen (dit is
een internationale organisatie van 8 landen in Zuid Azië)
zijn er deelnemers voor 30 verschillende disciplines. De
meeste hiervan vinden plaats in Kathmandu. Hierdoor is
er een enorme stroom aan toeristen en bezoekers. Dit is
ontzettend goed voor de plaatselijke economie.

Visit Nepal 2020

Vanuit de Nepalese overheid is de campagne Visit Nepal
2020 gelanceerd. De overheid wil Nepal nog beter op
de kaart zetten en zorgen voor een enorme boost in de
toeristische sector. De verwachting is meer dan een
miljoen bezoekers in 2020. Ook het bestuur in
Nederland zal in 2020 een werkbezoek brengen aan de
begeleiders en kinderen van het project.
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Bedankt!

De kinderen van ons project zijn u erg dankbaar voor uw
bijdrage aan hun toekomst en wensen u mooie
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

FIJNE FEESTDAGEN
&
EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR
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