Kathmandu, december 2021
Beste SVN sympathisanten,
Het einde van het jaar 2021 nadert. Na een rustig
begin waarbij het leven terug “normaal” leek te
lijken, kregen we in april te maken met een tweede
golf die over Nepal en omringende landen heen
spoelde met een grote kracht. In 2020 leken we
grotendeels gespaard te zijn gebleven maar dit jaar
werden vele ziekenhuizen overspoeld, er was tekort
aan zuurstof en het elektrische crematorium in
Kathmandu draaide op volle toeren. Terwijl Europa
opnieuw in de greep is van COVID, blijft het aantal besmettingen in Nepal vrij laag (ongeveer 200
positieve gevallen per dag). Het leven is terug op gang gekomen, toeristen zijn teruggekeerd en lopen in
de straten van Thamel – het toeristische centrum – en kinderen gaan weer naar school.
Ook de kinderen in het studiebeurzen-programma van EFF zijn weer naar school. De laatste maanden
zijn de sociale werkers bezig geweest om de 18 studenten die hun SEE examen (secondary education
exam) hebben afgelegd, te plaatsen in een gepaste vervolgopleiding. In samenspraak met de studenten,
werd er gezien of een verdere academische (+2 opleiding) of een meer technische opleiding de beste
optie was. Deze 18 studenten zijn nu allen begonnen aan hun verdere opleiding, een paar maanden
later dan voorzien doordat scholen lange tijd gesloten zijn geweest. Het is goed om te zien hoe zij zich
aanpassen en verder hun weg zoeken, onder begeleiding van onze sociale werkers, naar een beter
leven. We danken alle donateurs die dit mogelijk maken!
Door de lockdown van het afgelopen jaar (en in 2020), zijn meer gezinnen in armoede terecht gekomen
en kinderen in een nog kwetsbaardere situatie. Het aantal gevallen van kinderarbeid, kind-huwelijken en
trafficking (mensensmokkel) is wereldwijd, en ook in Nepal, gestegen. Reden te meer om verder te gaan
met ons werk en kinderen een kans tot een beter leven te bieden door hen toegang te geven tot
onderwijs. Wilt u een kind in Nepal ondersteunen, neem dan contact op met ons. Voor 10 Euro per
maand (bedrag afhankelijk van leeftijd en school) kunt u een kind een kans geven op een betere
toekomst.
Stichting Veldwerk en partner Education First Foundation willen u ook alvast het allerbeste wensen voor
het komende jaar. Wij danken u van harte voor uw steun het afgelopen jaar en hopen ook in het
komende jaar weer op u te kunnen rekenen zodat wij ons verder kunnen inzetten voor kinderen en
families in Nepal.
Met warme groet,
SVN en EFF team
Hieronder leest u nog wat nieuws over onze projecten van de afgelopen maanden.
Stichting Veldwerk – Nieuwsbrief december 2021
stichtingveldwerk.nl

Hari en Ujjwal
Hari en Ujjwal zijn 2 jongens uit Dhading die op
jonge leeftijd beide ouders verloren in een paar jaar
tijd. Gelukkig werden de jongens, 7 en 8 jaar oud,
goed opgevangen in het huis van de jongere broer
van hun vader, waar ook de grootmoeder woonde.
De oom van de kinderen heeft een bescheiden
inkomen van zijn bescheiden landbouwactiviteiten
(waaronder het kweken en de verkoop van geiten)
in het dorp maar heeft zelf ook een familie waar hij
verantwoordelijk voor is. Hij gaf de jongens een
thuis, en ondersteuning in een moeilijke tijd.
Financieel was het echter moeilijk voor hem om de kinderen naar school te laten gaan. Om deze reden
werden de kinderen opgenomen in het EFF studiebeurzen-programma waar kinderen een kans krijgen
op onderwijs.
Ondertussen zijn we negen jaar verder en afgelopen jaar hebben
Hari en Ujjwal hun school in Dhading afgerond. Ujjwal is van
jongs af aan een uitmuntende student geweest. Na het SEE
examen (secondary education exam) is hij net begonnen aan zijn
hoger onderwijs in klas 11 in de wetenschapsfaculteiten in
Kathmandu. Zijn droom is om een beurs te krijgen voor een
ingenieursopleiding na het afronden van klas 12. Hij is gedreven,
gemotiveerd en door de steun van zijn familie en EFF, krijgt
Ujjwal deze kans om zijn droom waar te maken.
Hari is een gemiddelde student die samen met zijn broer in 2021
SEE aflegde. Hij is minder geïnteresseerd in studies en houdt
ervan om nieuwe plekken te ontdekken. Maar Hari is handig en
na overleg met Hari, zijn oom en de sociale werker van EFF, werd
er besloten om hem ingangsexamen te laten afleggen aan de
technische school in Balaju. Hij slaagde voor dit examen en het
interview en zijn lessen elektrotechniek beginnen medio
december. De opleiding begint met drie maanden theorie,
waarna de studenten aan het werk gaan en in de praktijk het vak
leren. Ideaal voor een actieve, praktische kerel als Hari.
Mooi om te zien hoe deze kleine, kwetsbare jongens hun weg hebben gevonden in het leven en
ondertussen flinke jonge mannen zijn geworden.
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Door de pandemie en de lockdown, zijn meer kinderen terecht gekomen in armoede. Er zijn een aantal
kinderen op de wachtlijst die EFF wil ondersteunen zodat ook zij toegang krijgen tot onderwijs. Wilt u
een van deze kinderen helpen, neem dan contact op met ons.
EFF Quest Trek
Jaarlijks wordt er een Quest Trek georganiseerd
voor studenten tussen de 16 en 18 jaar die aan het
begin van een carrière keuze staan. De Quest Trek is
een wandeling van zes dagen door de Nepalese
bergen. Tijdens de trek vinden ook verschillende
activiteiten plaats voor de persoonlijke ontwikkeling
van de deelnemers. Vorig jaar kon de trek niet
doorgaan door de COVID maatregelen en vond er
een webinar plaats maar dit jaar gingen 9 meisjes op
stap met Sunita, sociale werker van EFF, en de
begeleiders van My Quest Foundation.

Suraj, begeleider, liet EFF het volgende weten over de trek die dit jaar plaatsvond:
“Wat een geweldige week hebben we gehad met 9 meiden in de bergen. We waren ontroerd en geraakt
door de manier waarop de meiden in het programma geloofden en progressieve veranderingen op
persoonlijk niveau lieten zien. De Quest Trek was
gevuld met delen, ontdekken, dicht bij het innerlijke
kind zijn en vooruit kijken in het leven met een
optimistische mindset en voorbereiden om deze te
bereiken. Het verheugt ons u te kunnen laten weten
dat het zesdaagse programma de meisjes in staat
heeft gesteld elkaar te leren kennen, hun betere “ik”
te realiseren in de aanwezigheid van de natuur en
plezier te hebben in het proces.”
Met hartelijke dank aan Stichting Maha Mata voor de financiële ondersteuning.
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Dhading bezoek
Op 11 en 12 november bezochten Gautam, project
coördinator en Maya, vertegenwoordiger SVN in
Nepal, Dhading. Tijdens het bezoek werden scholen
en studenten bezocht, samen met Januka die als
sociaal werker voor EFF in Dhading werkt. Op deze
manier houdt EFF contact met de studenten en
kunnen ze bespreken met de school of er bepaalde
problemen zijn en of het kind regelmatig de lessen volgt.
Op de laatste dag, onderweg terug naar huis, was er een bezoek aan
Laxmi Raj en zijn familie. Laxmi Raj werd opgemerkt tijdens een
bezoek in het voorjaar. De 7-jarige jongen sprak niet, liep moeilijk en
toonde een duidelijke achterstand in ontwikkeling. Laxmi Raj was
ondergebracht bij een groottante na het overlijden van zijn moeder
omdat zijn vader een mentale beperking heeft en niet voor het kind
kan zorgen. Na een oproep op Facebook, werd een donateur
gevonden en Laxmi Raj en werd hij in SERC geplaatst. SERC is een
school in Kathmandu, die aangepast onderwijs en
revalidatietherapieën voor kinderen met een beperking biedt. Door
COVID was er geen bezoek toegelaten in SERC en er was telefonisch
contact met SERC maar sinds zijn plaatsing was het de eerste maal dat
het team van EFF Laxmi Raj terugzag. Hij was in Dhading bij zijn
familie voor de Tihar vakantie, een groot feest in Nepal. De dag voor
zijn terugkeer naar SERC, was er de kans om Laxmi Raj te zien en te
spreken met zijn familie.
Laxmi Raj spreekt enkele woorden nu en kan duidelijk maken wat hij
wil (en niet wil). Hij eet zelf maar kan niet altijd tijdig aangeven
wanneer hij naar het toilet moet. Volgens de familie heeft hij
vorderingen gemaakt maar zij hadden meer verwacht. Het is ook belangrijk dat zij de beperkingen van
Laxmi Raj begrijpen en hierover wordt met hen gesproken in SERC en door de sociale werker van EFF.
Het is moeilijk voor hen om te aanvaarden dat hij geen “normaal” leven kan leiden, zoals zijn jongere
nichtje die nu al leest en schrijft. De begeleiding van de familie is even belangrijk als de aangepaste
scholing van Laxmi Raj en ook dit maakt deel uit van het werk van EFF.
Ondertussen is Laxmi Raj terug in Kathmandu, terug in SERC waar hij kan ontwikkelen en dingen leren
op zijn eigen ritme. En de volgende vakantie, zal hij weer op bezoek gaan bij zijn familie in Dhading want
het is belangrijk dat deze band onderhouden wordt omdat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij hen
ligt.
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Jhiljhile bezoek
Op 17 november werd een bezoek gebracht aan de
gemeenschap in Jhiljhile waar sinds 2018 een project loopt
ter verbetering van de levensstandaard van 28 families. Dit
project loopt in samenwerking met Stichting Maha
Mata en Almost Heaven Farms. Tijdens het bezoek vond
een bijeenkomst plaats met de vrouwen van de
gemeenschap en een bezoek aan enkele families.
Maya, vertegenwoordiger van SVN in Nepal die het project al verschillende keren bezocht, deelt het
volgende:
“Door COVID was het een tijd geleden dat we in Jhiljhile waren maar het project liep door, wanneer de
restricties dit toelieten, en via online vergaderingen, mails en updates van de lokale partner bleven we op
de hoogte van het project. De berichten, rapporten en foto’s die we kregen waren bemoedigend en de
gemeenschap was erin geslaagd om veranderingen te brengen in hun omgeving. Tijdens de lockdown
waren we ongerust maar we hoorden dat iedereen gezond en wel was. Door de “health training” had
men het belang van hygiëne, handen wassen en gezonde voeding geleerd en nu bleek, ook begrepen. De
gemeenschap in Jhiljhile was sterker en weerbaarder voor het virus.
Ik ging dus met hoge verwachtingen op bezoek maar wat
ik zag, was meer dan wat ik had verwacht. Het land rond
de huizen van de 28 families was voorheen leeg en het was
niet echt heel schoon. Nu was er geen leeg stukje land te
bekennen, alles is bebouwd met groenten, aardappelen,
look, ui, … De omgeving is netjes, geen vuiltje te bekennen
op de grond. De huizen zijn eenvoudig maar netjes. En de
vrouwen …. Wow, allemaal uitgedost in een mooie, kleurrijke sari. Ze liepen trots met opgeheven hoofd,
blakend van gezondheid. Wat een mooie, sterke vrouwen! Kinderen gaan regelmatig naar school nu. De
levensstandaard van deze gemeenschap is verbeterd en dit kan je zien, dit kan je voelen.
Tijdens de bijeenkomst werd aan de vrouwen gevraagd om zelf de voortgang van de activiteiten mee te
delen. Een beetje nerveus, wat lachend maar ze stonden er en eens ze van start waren gegaan, vertelden
ze met veel enthousiasme over de lessen (lezen/schrijven en naaien) en de “rice mill”. En wat ze nog
allemaal willen leren, en dat ze op uitstap willen, en dat ze blij zijn dat ze het afgelopen, moeilijke jaar
gezond zijn doorgekomen.
Al dit werk is mogelijk gemaakt door onze sponsors, onze lokale partner AHF maar vooral door deze
prachtige vrouwen die zijn samengekomen om verandering te brengen in hun leven, in hun omgeving en
in het leven van hun kinderen.”
Op onze website vindt u meer over het bezoek aan Jhiljhile.
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