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Namasté vrienden, graag willen we samen met
jullie kort terugblikken op het afgelopen half
jaar en vooruit kijken naar het najaar. Het was
bijzonder wat we hebben kunnen realiseren en
het ziet er voor het najaar ook heel speciaal uit.
Dankzij de acties van en door onze sponsors
hebben we dit jaar de mogelijkheid om 500 kinderen te helpen. Een fantastisch resultaat!

Hoogtepunten nieuws en acties 2019;

Projecten voorjaar 2019
We hebben 100 kinderen in Kagati gelukkig mogen maken. Dit
dorp was wel het armste wat we tot nu toe
gezien hebben. Veel
verstoten
moeders,
kind-huwelijken, polygamie en armoede…
Kortom uitzichtloosheid.

Maar ook levensvreugde, hoop, de
wil om te leren,
plezier!
Jullie hebben het
met jullie bijdragen voor deze kinderen
mogelijk
gemaakt dat ze op
school kunnen blijven. Enkel en alleen omdat
ze de benodigde kleding, schoeisel en schoolspullen nu hebben gekregen. Klein gebaar,
groot effect!

• Dit voorjaar meer dan 200 kinderen geholpen met een scholarship in Kagati en Listikot.
• Najaar: Dhading en Bara; 300 scholarships!
• Speciale project; ‘lunch’ in Dhading en
‘eco- imkeren’ op de Vajra Academy.

Wederom 100 kinderen in Listikot geholpen.
Dit keer door de Doopsgezinde Gemeente in
Aalsmeer. Net als in 2018 was een deel van hun
inzamelingsactie gewijd aan het Scholarship
Project en opnieuw is die ‘verdubbeld’ door de
gemeente Aalsmeer.

Naast het brengen van de scholarships hebben
de deelnemers van de sponsorreis dit keer verschillende bijzondere momenten meegemaakt
tijdens hun verblijf in het dorp.
Onder
andere
hebben ze een
praktische biologieles verzorgd
op de lokale
school. Thema
was hoe duurzaam om te gaan
met plastic afval
én leren om zelf
groenten te kweken. Samen met de kinderen werden van oude
plastic flessen kweekbakjes voor tomaten en
zonnebloemen gemaakt, die meteen in gebruik
werden genomen. Na afloop van de lessen
werd er voor ons speciaal gekookt. De sponsors
overnachtten in het dorp, wat voor iedereen
een zeer bijzondere ervaring was om zo opgenomen te worden in de dorpsgemeenschap.
Wat hebben we in de planning voor het najaar
2019?
In de week van 21 oktober gaan we samen met
de deelnemers van de najaar-sponsorreis een
bezoek brengen aan twee projecten; Dhading
Primary School en Bara Primary School.
Afgelopen november zijn we al naar het dorp
Dhading geweest om 100 kinderen te helpen.
Maar de nood is daar nog steeds zo hoog dat
we besloten hebben óók dit najaar een
helpende hand te reiken. Daarvoor houdt
Liesbeth van ’t Hoff al een jaar lang een
inzamelingsactie onder de naam ‘Sponsorreis
Kinderen Nepal Liesbeth’. Met de opbrengst
gaat ze nu ruim 100 kinderen ter plekke helpen
om hun droom werkelijkheid te laten worden;
Naar school gaan!
Het project ‘Primary School Bara’ is voor ons dit
najaar een nieuwe bestemming. Samen met
onze contacten in Nepal hebben we dit dorp
omarmd en hopen dat we hier voor 200
kinderen het verschil kunnen maken naar een
mogelijk betere toekomst. Het betreft hier de
écht kansarme, soms zelfs kansloze kinderen,
zoals de ‘untouchables’. Priscilla Verwoert
heeft met haar zangroep ‘The Griffins’ een
benefietconcert gegeven in Aalsmeer. Anna de
Rijk en Petra van Schaik plus vele anderen
hebben zich afgelopen tijd enorm ingezet met

acties en inzamelingen om een substantiele
sponsoring op poten te zetten. Dit alles om zo
met elkaar deze 200 kinderen weer wat hoop
te kunnen bieden.
Speciale projecten in het najaar…
Als Stichting Hart4onderwijsNepal hebben we
als eerste doelstelling het mogelijk maken van
onderwijs voor de allerarmste kinderen in Nepal. Dit door het aanreiken van een scholarship; de garantie om de basisschool af te kunnen maken door het voorzien van schoolmaterialen, kleding, schoeisel, etcetera aan de leerlingen. Maar soms merken we dat er extra hulp
nodig is. Hulp die onontbeerlijk is om überhaupt naar school te kunnen gaan. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de orthopedische hulpmiddelen en rolstoelen die we hebben gegeven.
Afgelopen keer 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, maar op een lege maag is het namelijk
slecht leren….

Alleen de school kan het niet meer doen voor
de 10 cent per dag die ze per kind te besteden
hebben. Om de kinderen toch tenminste één
voedzame maaltijd per dag te geven is onze
sponsor Saskia Driezen een aparte inzameling
begonnen. Dit om ervoor te zorgen dat de 100
kinderen in het scholarship programma de komende twee jaar elke dag in ieder geval voldoende rijst per dag kunnen krijgen.
Een ander speciaal project waar we onze kennis en ervaring voor inzetten is het experiment
‘Eco-imkeren’ op de Vajra Academy. Dit project

wordt begeleid en mede vormgegeven door
Bart Vos (bijenexpert en imker) en Pim Hattink.
De Vajra Academy is de eerste officiële ecologische school in Nepal. Samen met de directeur
Udit Bhatta willen we met een lokale imker een
cursus imkeren gaan
geven. Het
experiment
houdt
in
dat we nu
één
kast
hebben geplaatst om
de interesse van de kinderen te wekken. In het
najaar zullen we vervolgens tijdens ons verblijf
evalueren of het idee mogelijkheden biedt. Zo
ja, dan willen we vijf kasten plaatsen en 25 kinderen opleiden 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 kunnen we dit jaar
dus 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….
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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