Kathmandu, juni 2022
Beste SVN sympathisanten,
Door COVID liep het academische jaar een maand
langer door dan voorzien en eind april legden
meer dan een half miljoen jongeren het SEE
(secondary education exam) af, hieronder ook 14
studenten van Education First Foundation, de
partner van Stichting Veldwerk in Kathmandu. Na
de examens volgde de “vakantie” en vonden ook
de lokale verkiezingen plaats op vrijdag 13 mei.
Vele families trokken naar hun dorp om deel te
nemen aan de verkiezingen en Kathmandu was
leeg en rustig.
Vanaf midden mei begonnen de scholen te heropenen en gingen de kinderen weer naar school. Jammer
genoeg is ook in Nepal de economische toestand problematisch door COVID en de stijgende
voedselprijzen. Vele families krijgen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en meer kinderen
hebben geen toegang tot onderwijs. Er is geen geld om boeken te kopen, een uniform of om het
toegangsgeld voor school te betalen. De sociale werkers gaan op bezoek bij families op vraag van
scholen, buren of andere gezinnen die in het programma zijn opgenomen. Er wordt nagegaan of zij in
aanmerking komen voor een “studiebeurs” op basis van de economische situatie van het gezin.
We hopen op een “normaal” schooljaar zonder onderbrekingen of lockdowns en we hopen dat we,
mede door jullie hulp, ook dit jaar vele kinderen kunnen helpen voor toegang tot onderwijs zodat zij een
kans krijgen op een betere toekomst.
Met warme groet,
SVN en EFF team
Hieronder leest u nog wat nieuws vanuit Nepal.
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Nieuwe studenten
De afgelopen jaren waren moeilijk voor vele families doordat inkomsten wegvielen voor dagloners, zoals
de meeste ouders van de kinderen in het EFF schoolprogramma, tijdens de verschillende COVID
lockdowns. Hierdoor zagen we het aantal kinderen en families die nood hebben aan ondersteuning
toenemen bij het begin van het nieuwe schooljaar in mei 2022.
Hierbij het verhaal van Aryan en Ayushka, 8 en 10 jaar oud.
“Aryan en Ayushka werden achtergelaten door hun
moeder op zeer jonge leeftijd in Kavre, een district
vlakbij Kathmandu. De vader had serieuze
alcoholproblemen en om hen te beschermen tegen de
gewelddadige thuissituatie, bracht de oudere halfzus
hen naar Kathmandu.
Zonder degelijke opleiding en met een beperkt
inkomen was het echter moeilijk voor haar om alleen
voor de kinderen te zorgen dus vroeg zij haar jonger
zus (halfzus van Aryan en Ayushka) om ook naar
Kathmandu te komen. De oudste zus werkt in een
fabriekje waar kleding wordt gemaakt en de jongere, die haar onderwijs stopzette om voor haar jongere
broer en zusje te zorgen, in een kleine winkel. De kinderen bleven vaak alleen in de kleine, gehuurde
kamer en waren onregelmatig op school. Vaak zwierven zij rond in Kathmandu en gingen uit bedelen op
toeristische plaatsen zoals Durbar Square. Met de beperkte inkomsten van de zussen, is het moeilijk om
de huur, eten en onderwijs te betalen.
Via de buren kwam EFF in contact met de kinderen en na overleg met de directeur van Geeta Mata
School en de familie, werd besloten om de kinderen vanaf dit schooljaar toe te laten in Geeta Mata
School. Ze zullen echter in een lage klas moeten starten omdat zij tot hiertoe geen regelmatig onderwijs
hebben gehad.”
Wilt u een kind als Aryan of Ayushka helpen om naar school te gaan? Neem dan contact op met ons, via
mail: voorzitter@stichtingveldwerk.nl (Nederland) of maya@stichtingveldwerk.nl (Nepal) voor meer
informatie.
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Bezoek Dhading door Gautam
Op 15 en 16 mei bezocht Gautam, project coördinator van EFF (Education First Foundation), Dhading –
Nalang en Salang- waar verschillende kinderen wonen die opgenomen zijn in het studiebeurzenprogramma. Samen met Januka, lokale sociale werker, werden verschillende kinderen en hun families
bezocht. Dit contact met de kinderen is belangrijk om de familiesituatie op te volgen, hun motivatie om
naar school te gaan en de oudere studenten bij te staan in hun studiekeuzes.
Hierbij enkele getuigenissen van het bezoek, door Gautam:
“Rabin’s vader is overleden en de jongen groeit op
bij zijn moeder en schoonzus. Rabin gaat graag
naar school en behaalt goede resultaten. De
familie heeft het niet gemakkelijk, door het
overlijden van de belangrijkste kostwinner, maar
zij doen hun best. De oudere broer van Rabin is
naar Chitwan verhuisd om daar te werken en de
schoonzus startte een klein naaiatelier in het dorp
maar ze heeft weinig werk, en dus weinig
inkomsten. De moeder en schoonzus houden zich
bezig met het huishouden, het werk op het veld en
de dieren. De economische situatie van de familie
betert stilaan.”
Een van de redenen voor de geregelde opvolging
van de families is om de situatie van de familie te
volgen. Wanneer de economische situatie verbetert, wordt de financiële steun stilaan vermindert en
uiteindelijk wordt de verantwoordelijkheid voor onderwijs opnieuw overgedragen aan de ouders of
familie.
“Nirmala heeft haar SEE examen afgelegd en moet nu beslissen over haar verdere studies. Samen met
Januka en Gautam bespreekt ze de mogelijkheden. Ze woont samen met haar jongere zus Gayatri en
haar moeder en de familie heeft het financieel moeilijk. De moeder werkt waar ze kan als dag-arbeidster
op velden maar de inkomsten voor de familie zijn beperkt. Na overleg komen ze tot het besluit dat een
technische opleiding het beste is voor Nirmala. Ze toont interesse in landbouw (JTA – Junior Technical
Assistant). Nadat de resultaten van haar SEE examen bekend zijn, zal ze samen met het EFF team kijken
wat de verdere mogelijkheden zijn.”
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Een goede, verdere studiekeuze is belangrijk voor jonge studenten. Vaak zijn ze niet voldoende ingelicht
over de verschillende mogelijkheden en de sociale werkers van EFF helpen hen om een goede keuze te
maken, gebaseerd op hun studieprestaties en interesses.
Quest trek
Vier jongeren van EFF namen deel aan een Quest
Trek van 18 tot 23 mei. Het doel van de zesdaagse
trek is om zich persoonlijk te ontwikkelen, hun
levenservaring te delen met anderen en een plek
te geven in hun eigen leven. Gebaseerd op deze
ervaringen wordt er een plan opgesteld met
duidelijke doelen, gebaseerd op de interesses en
dromen van de jongeren. Tijdens de 6-daagse
trektocht werden er activiteiten georganiseerd
met betrekking tot teambuilding,
leiderschapscapaciteiten, vertrouwen en
zelfontplooiing.
Enkele van de deelnemers schreven ons na de trektocht:
Dipendra: “Ik heb altijd gedroomd om in het leger te gaan. Deze zoektocht heeft me geholpen om me te
concentreren op mijn doel. Ik ben in staat nu om mijn gedachten en gevoelens met iedereen te delen. Het
was ook fijn om mijn vriend, met wie ik naar school ging als kind, opnieuw te ontmoeten. Na mijn SEEexamen zal ik mijn studie aan de faculteit wetenschappen voortzetten en proberen in een leger te
komen. Op de eerste dag voelde ik me verlegen, wilde ik niet spreken en was het moeilijk om deel te
nemen aan de activiteiten. Maar door de steun en motivatie van de coaches, voelde ik meer
zelfvertrouwen waardoor ik kon deelnemen en andere teamleden helpen.”
Pabitra: “Ik was eerst niet geïnteresseerd om mee te doen aan de trektocht maar door de motivatie van
Sunita’didi (sociale werker EFF) besloot ik om mee te gaan zodat ik op een nuttige manier gebruik kon
maken van mijn vrije tijd na het SEE-examen. Het was een geweldige ervaring! Op de laatste dag wilde ik
de reis verder zetten met de vrienden met wie ik zoveel deelde in 6 dagen. Ik ga door met mijn hogere
studies maar ik houd ook van zingen en zou graag een zangcarrière opbouwen. Ik heb geleerd nooit de
hoop te verliezen en me te blijven concentreren op mijn ambitie. Soms was het moeilijk om lange
afstanden te lopen en ik had moeite om naar Kutumsang te wandelen, helemaal omhoog en kreeg ik
hoofdpijn en pijn in mijn benen. De tocht was een geweldige ervaring met alle coaches en vrienden, we
hebben elkaar geholpen en binnen het team hadden we een goede band. We zijn goede vrienden nu en
delen een mooie ervaring!”
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Jhiljhile update
In april gingen 20 vrouwen, inclusief de leerkracht en
project coördinator, op “exposure visit” naar Ilam en India.
Het doel van de trip was om de vrouwen de gelegenheid te
geven nieuwe plaatsen te ontdekken, in aanraking te
komen met kleine zaken die werden opgestart door
vrouwen en om landbouw in andere gebieden te
ontdekken. Er stonden tempels op het programma,
toeristische bestemmingen zoals de theevelden van
Darjeeling en ook een bezoek aan Almost Heaven Farms,
het lokale kaasfabriekje en de dierentuin. Voor vele vrouwen was het de eerste keer weg uit hun
vertrouwde omgeving en weg van hun familie. Wat een belevenis!
Over de trip, deelden enkele deelneemsters het volgende:
Sunita: “Dit was het verste dat ik ooit van onze gemeenschap ben weg geweest en ik heb veel geleerd
door andere vrouwen te ontmoeten en te zien hoe andere mensen hun land bewerken. Het was ook een
goede kans voor onze vrouwengroep om in contact te komen met andere vrouwen en te zien hoe zij hun
programma's uitvoeren.”

Sarita: “We hebben een geweldige tijd gehad tijdens het reizen door Oost-Nepal en staken zelfs de grens
over naar Darjeeling. Voor het eerst een trein zien was heel spannend! We hebben onderweg ook veel
verschillende boerderijen en kleine industrieën bezocht en zo leerden we hoe we zelf een zaakje kunnen
beginnen, met onze lokale producten.”
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