Nieuwsbrief januari 2020
Namasté vrienden!
Allereerst willen wij
als bestuur van
H4oN jullie natuurlijk graag een héél
mooi en zinvol 2020
toewensen!
In deze nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen najaar. Dankzij de acties van en door
onze sponsors hebben we in 2019 de mogelijkheid gekregen om 547 kinderen te helpen met
schoolspullen.
Dankjulliewel!! ....oftewel धन्यवाद !!
We hebben diverse scholarship-projecten in
Bara, Dhading, Kagati en Listikot uitgevoerd.
Naast de scholarships hebben we ook enorm
kunnen helpen met de ‘speciale projecten als
de ‘schoollunch’ in Dhading, de feestmaaltijd in
Bara en ‘Eco-imkeren’. Over de projecten in
Bara, Dhading en de Vajra Academy hebben de
sponsors, die ter plekke zijn geweest, een verslag op onze Facebookpagina gezet.

Bara
We hebben dit
dorp, gelegen
tegen de Indiase
grens, omarmd
en voor 224
kinderen
het
verschil kunnen
maken naar een
mogelijk betere
toekomst.
Het betreft hier
kinderen
van
ouders die werken in de cement- en
kledingindustrie; de zogeheten ‘untouchables’.

Als
stichting
H4oN hebben
we als eerste
doelstelling het
mogelijk maken
van onderwijs
voor de allerarmste
kinderen in Nepal.
Dit door het
aanreiken van
een scholarship. Maar soms merken we dat er
extra hulp nodig is, zoals de watertank in Bara.

Dhading
Hier hebben we 123 kinderen kunnen helpen
met schoolspullen, kledingsets en schoenen. In
het voorjaar kwamen we in het
dorpje Dhading tot
de schokkende ontdekking dat de reden om naar school
te gaan vooral is dat
de kinderen er een
maaltijd
kunnen
krijgen! De ouders
hebben er namelijk
simpelweg
geen
geld voor. De school probeert er nu wel in te
voorzien, want op een lege maag is het namelijk slecht leren. Dankzij
verschillende sponsoren hebben
we
naast
de
schoolspullen en kleding, óók
kookstellen, borden, bestek en grondstoffen
kunnen regelen zodat zij nu een maaltijd krijgen op schooldagen.

Noodoproep
Wij waren nog niet
terug uit Nepal of wij
ontvingen een noodoproep. Een van de
arme kinderen uit de
aanloopklas had zijn
been gebroken op
het
schoolplein.
H4oN heeft de medische kosten voor het
herstel kunnen vergoeden.

Eco-Imkeren Nepal
Een ander speciaal project waar we onze kennis en ervaring voor inzetten is het experiment
‘Eco-imkeren’ op de Vajra Academy. De Vajra
Academy is de
eerste officiele
ecologische school
in Nepal. Samen met ouders, docenten en de directeur Udit Bhatta willen we met een lokale
imker een cursus imkeren gaan geven. Er worden vijf kasten geplaatst en 25 kinderen opgeleid die uiteindelijk de gewonnen honing kunnen verkopen. Met de opbrengst kunnen zij op
hun beurt dan weer een aantal andere schoolkinderen steunen.
Zelf meegaan…?
Het is bijzonder om te zien hoe betrokken en
enthousiast jullie meedenken en doen om de
schoolkinderen die kans op een stukje onderwijs te bieden. Daardoor konden we dit jaar
dus meer dan 500 kinderen helpen dankzij jullie giften, spontane acties, bijdragen in materiele- en immateriële zin.

Maar heb je er al eens over nagedacht om zélf
mee te gaan naar Nepal? De natuur en cultuur
te beleven? Daadwerkelijk zélf het verschil ter
plekke te kunnen maken door de scholarships
te brengen? We informeren je graag over wat
de mogelijkheden zijn. Dit najaar of volgend
jaar….

In 2020
In 2020 zal er vooral aandacht zijn voor het
dorp als gehele community en daardoor meer
maatwerk geleverd worden binnen de scholen.
De focus is hiermee verschoven van toegang
tot onderwijs (kwantiteit kinderen) naar de behoefte van de gemeenschap in relatie tot de
kwaliteit van het lokale onderwijs.
Ook zal er meer focus zijn op projecten voor
meisjes van de hoogste klassen of het voorzien
in speciale regionale praktische behoeften zoals regenlaarzen i.p.v. schoenen voor naar
school. Met name leerlingen van de laatste
twee schooljaren zullen worden gesponsord.
Dit omdat juist bij hen de hoogste uitval is
(75%). Door een H4oN-scholarship hebben ze
in ieder geval de praktische mogelijkheid om de
school af te kunnen maken.
Verdere informatie…
Heb je nog vragen of wil je wat meer informatie
over hoe je kunt sponsoren, laat het ons weten.
We praten je graag bij over wat we doen en hoe
jij hierin mogelijk een bijdrage kunt leveren in
een vorm die bij jou past. Of kijk op onze website en de facebookpagina. Hier vind je veel
laatste nieuwtjes en updates.
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