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Beste lezer, 

 
 

 

In de vorige nieuwsbrief zijn Diamond, Ishna, Suyog 
en Krishala aan u voorgesteld. Hoe gaat het nu met 
ze?  
 
Krishala is een open, 
spontaan meisje. Ze 
kan het goed vinden 
met de andere 
kinderen en gaat 
graag naar school. Je 
ziet haar op de foto 
hiernaast. 
Diamond is een 
actieve, ondeugende 
en blije kleuter. Hij gaat graag naar school om daar 
met zijn vriendjes te spelen. 
Ishna is een rustig meisje. Ze is altijd alleen met 
haar moeder geweest en moest eerst wel even 
wennen aan de andere kinderen in het huis, maar 
inmiddels heeft ze haar draai helemaal gevonden. 
Ze is serieus met school bezig en ze is erg dankbaar 
voor de kans die ze nu krijgt. 
Suyog is een serieuze, sociale jongen, hij doet goed 
zijn best op school. 

 

Eindexamen 

 

Anu en Smonika doen 
dit jaar eindexamen. 
In Nepal worden 
studenten in dit 
laatste jaar extra 
goed voorbereid op 
de eindexamens door 
ze verplicht 'evening 
classes' te laten 
volgen.  

 
 

 

 

 

 

 
 

Dit betekent dat Anu en Smonika 's ochtends om 
9:00 uur naar school gaan en 's avonds pas rond 
19.30 uur thuiskomen. Dan is er nog even tijd voor 
ontspanning en een warme maaltijd. Wat een 
bikkels! 

 
Knokkelkoorts 

 
Er is een uitbraak van knokkelkoorts in Nepal en 
vooral de laatste paar maanden loopt het aantal 
besmettingen heel hard op, vooral in Kathmandu. 
De klachten bij knokkelkoorts lijken erg op de griep, 
soms met huiduitslag. Knokkelkoorts is een ziekte 
die je kunt krijgen door het denguevirus. Het virus 
komt in je bloed door een steek van een bepaald 
soort mug. Om de kinderen en de begeleiders zo 
goed mogelijk te beschermen tegen deze koorts 
wordt er momenteel veelvuldig gebruik gemaakt 
van een insectenwerend middel. Ook is hierover 
contact met de ouder(s)/verzorger(s) van de 
kinderen en krijgen ook zij dit middel aangeboden. 
 

Covid 

De kinderen van ons project hebben inmiddels 
allemaal de 2de vaccinatie tegen COVID gekregen! 
Het aantal gevallen in Nepal is al tijden erg laag. Er 
zijn verder geen beperkingen meer voor de 
inwoners van Nepal.  
 

 
 

 
Hartelijk dank voor 
uw bijdrage aan de 

stichting, vooral 
namens de 
kinderen! 

 

 


