
  
Beste lezer,

In de vorige nieuwsbrief was Nepal net in een volledige 
lockdown gegaan. Dit heeft maar liefst 7 dagen 
geduurd. Inmiddels mogen er weer enkele winkels open
en komt het openbaar vervoer langzaam op gang. De 
besmettingen lopen helaas nog steeds op en er zijn niet 
genoeg testen verkrijgbaar. Iedereen die in contact is 
geweest met een besmet persoon wordt in quarantaine
geplaatst. Hiervoor zijn op verschillende plekken 
kampen opgezet. 

De leefomstandigheden in deze kampen zijn 
erbarmelijk. De knokkelkoorts (dengue) is in diverse
kampen uitgebroken. Doordat het regenseizoen is 
ingegaan worden er regelmatig slangen
gesignaleerd. Helaas zijn er ook al meerdere meldingen 
van verkrachtingen in deze kampen gedaan.

Gelukkig hebben we ook positief nieuws. Tot dusver is  
niet één van onze kinderen besmet. De scholen zijn 
sinds een paar weken gestart met online thuisonderwijs.
Heb je als kind je eigen kamer met internetaansluiting 
en een ipad of laptop? Dan is dit geen probleem. Helaas
geldt dit in Nepal voor veel kinderen niet, ook niet voor 
de kinderen in ons project. Ze zijn sinds de lockdown bij 
hun familie thuis waar ze met z'n allen in één ruimte 
leven. Elke vorm van privacy ontbreekt.

Onze begeleiders in Nepal zijn
de afgelopen periode druk
bezig geweest om het voor
onze kinderen mogelijk te
maken om aan thuisonderwijs
deel te nemen. Uiteindelijk is
het gelukt om voor ieder
kind een ipad of laptop te
regelen (vaak geleend van
bekenden of familieleden) en
om een plek te
vinden waar internet beschikbaar is en waar ze redelijk 
rustig hun huiswerk kunnen maken. Er is veel
telefonisch contact met de kinderen en onze 
begeleiders proberen de kinderen zo veel mogelijk te
ondersteunen met hun schoolwerk.

De familie van de kinderen uit ons project werken veelal
als ‘day workers’. Dit betekent dat ze geen
vast inkomen hebben. Het inkomen is afhankelijk van 
het aantal dagen dat ze kunnen werken. Vaak
is dit in de bouw of als huishoudelijke hulp. Dit werk ligt 
al lange tijd stil. Er is dus helemaal geen inkomen meer, 
het geld raakt op. Vanuit CSN gaan we de getroffen 
families financieel ondersteunen zodat ze in de eerste 
levensbehoeften kunnen
blijven voorzien.
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