
  
Beste lezer,

Het coronavirus heeft wereldwijd media aandacht. Het 
virus treft veel landen, waaronder Nederland maar ook 
in Nepal is de ziekte opgedoken.

Coronavirus in Nepal
Het lijkt nog erg minimaal maar de Nepalese overheid 
neemt geen enkel risico. Sinds de uitbraak van het 
nieuwe coronavirus in China worden er extra medische 
controles uitgevoerd bij grensovergangen en op de 
luchthaven in Kathmandu. Alle scholen zijn vanaf 18 
maart j.l. uit voorzorg gesloten. Dit betekent voor onze 
kinderen dat ze nu
allemaal thuis zijn voor
onbekende periode. In
ieder geval totdat de
scholen weer open mogen.
In deze periode zullen onze
begeleiders regelmatig
contact opnemen met de
kinderen om te informeren
hoe het met ze gaat en om informatie te verstrekken. 
Ook is er nu, in ieder geval voor een week, een totale 
lockdown in Nepal.  Eind april staat er voor onze 
bestuurder Harmke Boringa een reis naar Nepal op het 
programma. De komende tijd zal uitwijzen of de reis 
inderdaad gemaakt kan worden.

Huisvesting
In Nepal geldt geen 'huurdersbescherming' zoals wij dat 
in Nederland kennen. De woning waarin het project is 
gevestigd wordt door ons gehuurd. De eigenaresse 
heeft laten weten dat de woning is verkocht. We 
hebben nu een half jaar de tijd om een andere 
geschikte locatie te vinden voor onze begeleiders en 
kinderen. We zullen u hier in de volgende nieuwsbrief 
verder over informeren.

  
  Sportweek

De school van de kinderen heeft een sportweek 
georganiseerd. In deze week konden de kinderen 
deelnemen aan verschillende disciplines. Ze hebben er 
veel lol in gehad en er zijn veel medailles gewonnen!

 

 

Bipasha
Met de sluiting van de scholen is ook het Nepalese 
schooljaar afgelopen. Dit betekent dat Bipasha haar 
eindexamens heeft gemaakt en wacht op de uitslag. 
Daarna zal zij Economie gaan studeren. 

''I feel gratefull being part of 
CSN and thankfull too. Thank 
you so much for supporting 
me!'' Bipasha.
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