Kathmandu, december 2020
Beste SVN sympathisanten, Namaste!
Aan het einde van 2020, willen wij u allen danken
voor de steun die wij het afgelopen jaar van u
hebben ontvangen! Wij wensen iedereen mooie
feestdagen toe, dagen van licht & hoop en de
allerbeste wensen voor 2021.
2020 wordt ongetwijfeld een jaar om nooit te
vergeten, het jaar van COVID19 waardoor wij allen
werden (en nog steeds worden) getroffen. Een
globale pandemie die een impact heeft op de
economie, het toerisme, het onderwijs, de
gezondheidszorg en het leven van allen. Onze sympathie gaat uit naar allen die persoonlijk werden
getroffen door COVID19, die ziek werden of naasten hebben verloren. Wij wensen jullie veel sterkte in
deze moeilijke tijden.
In Nepal werden vele families getroffen door verlies van inkomen en miljoenen kinderen hadden
gedurende vele maanden gaan toegang tot onderwijs. Stichting Veldwerk, partners EFF en SSSN deden
al het mogelijke om de families in hun onmiddellijke omgeving te helpen door bedeling van voedsel,
lessenpakketten voor jonge kinderen, hulp voor medische zorg, een telefooncampagne om kinderen te
voorzien van toegang tot online klassen en financiële hulp voor betalen van huur etc.
De gehele impact van COVID19 zal pas binnen vele jaren merkbaar worden maar het is al duidelijk dat
meer kinderen in de armoede terecht zijn gekomen, meer kinderen geen toegang zullen hebben tot
onderwijs de komende jaren en meer kinderen bloot werden gesteld aan geweld, misbruik, kinderarbeid
en “trafficking”.
De crisis die COVID19 veroorzaakte in Nepal is nog
niet over; de volgende uitdaging staat al klaar:
eerste minister KP Oli ontbond het parlement op
zondag 20 december, een actie die volgens velen in
strijd is met de grondwet en zal leiden tot politieke
onstabiliteit. De president keurde de ontbinding
goed en de bal ligt nu bij de Hoge Raad voor
verdere goedkeuring of afkeuring. Ondertussen
komen mensen op straat en ze demonstreren
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tegen deze beslissing die in strijd is met de grondwet en de democratie in Nepal. Indien de ontbinding
wordt goedgekeurd, volgen opnieuw verkiezingen in het voorjaar van 2021. Dit zal de staat veel geld
kosten; geld dat beter gebruikt zou dienen te worden in de strijd tegen COVID19, voor vaccins en om de
bevolking te ondersteunen.
In 2021 zal Veldwerk en haar partners zich verder blijven inzetten om kinderen toegang te geven tot
onderwijs, families te ondersteunen zodat zij een veilig onderkomen kunnen bieden aan hun kinderen
en scholen te helpen om een fijne en kindvriendelijke plaats te zijn voor studenten waar ze kunnen leren
en zich ontplooien tot bewuste en verantwoordelijke volwassenen.
Wij willen u nogmaals danken voor de steun die we afgelopen jaar van u ontvingen en hopen dat we ook
in 2021 kunnen rekenen op uw hulp om ons werk verder te zetten om de kinderen en families in Nepal
te helpen.
Met warme groet uit Nepal,
SVN en EFF team
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Ook in 2020 heeft ons team in Nepal een verschil kunnen maken voor families en kinderen die leven in
moeilijke omstandigheden. Dit werd mogelijk gemaakt door de inzet van onze partners in Nepal en uw
hulp. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor!
Gautam, project coördinator EFF, deelde het volgende met ons:
Food Support

“Food support during the
lockdown due to COVID19
pandemic has helped people
like us who depend upon
daily wages to survive.”

Education First Foundation (EFF) supported 45 families for three months during the Covid 19 Pandemic.
The families are from low economic background and mostly working as daily wage labours. The families
are mostly migrated from other parts of Nepal to Kathmandu and live in rented rooms. Food support
helped families to reduce the financial burden and ensure that there was some food on the table during
the most difficult times.
(Nepal zat in een volledige lockdown, vanaf 24 maart voor meer dan 2 maanden. Dit betekende dat
mensen die van een daginkomen leefden, gedurende deze hele periode geen inkomen hadden.)
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Mobile sets for online classes

“I don’t have to miss my online classes anymore. Thank
you EFF for providing me the mobile set so I can attend
the online classes.”

EFF distributed 13 mobile sets and sim cards with data to children who don’t have access to internet and
online services. All students and guardians are happy and thankful as they can attend the classes
regularly now.
(Scholen in Nepal zijn sinds half maart gesloten. Sommige privéscholen in Kathmandu zijn in oktober op
verzoek van de overheid begonnen met online lessen voor hun leerlingen, maar veel leerlingen hebben
geen toegang tot internet. Sinds begin december zijn scholen beginnen met openen, vooral op het
platteland van Nepal, waar kinderen langer dan zeven maanden geen toegang hadden tot enige vorm
van onderwijs.)
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Happy with new mobile set for study

Webinar for Youth
My Quest Foundation organized a 5 day
webinar for coaching of youth. In the
webinar, 5 young students of EFF
participated. They learnt in this youth
program about self-acknowledgement,
like knowing your qualities, what qualities
they would like to develop to build more
confidence, motivation to overcome their
weaknesses, meaning of trust and what is
stopping them to move forward towards
their goals (amongst other issues that were discussed in depth). The coaching conducted with fun
activities such as games, meditation and different rituals. For example: the bad qualities they wanted to
give up, were lit with a candle and burnt. The objective of the webinar is to give the youngsters more
confidence and a clearer goal in their lives. This will help them to become stronger and build a better
future.
(In samenwerking met MCC, organiseert EFF een workshop voor studenten om hen te helpen richting te
geven aan hun studiekeuze. Afgelopen jaren werd er een trek georganiseerd waar de jongeren hun
grenzen en mogelijkheden ontdekten maar door de pandemie, werd deze activiteit vervangen door een
online workshop.)
Study and Mobile Repairing Training
Pemba Chiring Tamang, grade 12 student of Samata Higher
Secondary School in Jorpati, is an average student in his grade.
Most of his child days were spent in a children’s home after his
mother passed away. His father was an alcoholic and not
suitable to take the guardianship. Since grade 8, Pemba is
living with a relative. Pemba is physically disabled and has
problems walking due to a leg problem.
Pemba was interested to learn about mobile repairing and
joined the course in January but due to lockdown in Covid-19,
his classes were suspended. Now the course has resumed and
after one month, Pemba will finish the course. He is planning
to work in a shop to repair mobiles so he can earn his own
income and become independent.
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(EFF spoort jongeren aan om een beroepsopleiding te volgen zodat zij onmiddellijk aan de slag kunnen
en op eigen benen verder kunnen.)

Hartelijk dank voor jullie steun aan SVN.
Met de beste wensen voor een mooi, gezond
en gelukkig 2021!

Volg ons op facebook en onze website voor updates en het laatste nieuws uit Nepal.
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