Maart 2019
Hallo allemaal in den lande, of elders op deze Razende Bol,
Het is weer tijd voor een kleine update, van wat wij zoal aan het doen zijn hier in het mooie Nepal.
Wereldwijd maar ook in Nepal zijn de dingen aan het veranderen. En wij van Stichting Veldwerk
anticiperen daarop, geen keus en wij proberen er tegelijkertijd het beste van te maken.
Op zich is dat een hele goede beweging, wij hebben de projecten in het verleden opgezet als goed
voorbeeld voor de overheid, en ' goed voorbeeld doet goed volgen' blijkt nu. En die overheid pikt dat
dus op en zet voort wat wij zijn gestart voor de kinderen uit moeilijke omstandigheden, mooi dus.
Onze 8 daycare centra voor de kleinsten worden nu 1 voor 1 overgedragen aan de lokale overheid en de
lokale school die daar middelen voor heeft gekregen, fijn deze vooruitgang. Daarmee krijgen wij meer
ruimte om die jonge maar arme studenten op een andere wijze te helpen.
Onze partner EFF, Education First Foundation, is druk om deze minder bedeelde studenten in goed
onderwijs onder te brengen. En daarmee doen wij een beroep op onze sponsors/ lezers, om hen hierbij
te helpen, zie verder op in de nieuwsbrief. De output van deze eerder nog minder bedeelde studenten is
geweldig en daar zijn wij trots op, en fijn om hen hierbij te mogen helpen.
Onlangs waren Eric en Marijke bij ons op bezoek. Zij vertegenwoordigen de Stichting 'ProActief'en
organiseren sponsor reizen. Daarmee kunnen zowel ouderen als jongeren mee op reis naar Nepal en
een bezoek brengen aan de projecten die zij ondersteunen. Zo ook waren zij op bezoek bij Education
First Foundation, die de bezoekers uitlegden hoe zij
te werk gaan.
Een van de oudere studenten, Sapana Naharki, is
een jonge dame uit het bergdorpje Nalang en
dochter uit een gezin van 6 meiden. Sapana gaf
deze keer als afgestudeerd lid van EFF, een korte
voordracht betreffende haar achtergrond in dat
dorpje en waar zij nu in Kathmandu als
gediplomeerd lab assistent in het ziekenhuis
werkzaam is. Mede door onze onze hulp staat
Sapana er nu beter voor en helpt zij op haar beurt de familie financieel om het harde bestaan in het
dorp te overleven.
Met de groep van ProActief brachten wij ook een bezoek aan het Kagendra New Life centrum. Dat is
altijd een beetje Cold turkey voor de nieuwe bezoekers, maar het verschaft een goed inzicht hoe de
bewoners met handicap daar leven. Maar men ziet dan ook wat wij en anderen daar doen en dat de
bewoners met zware handicap er een wat beter leven hebben dan thuis in de stad of het bergdorpje.
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Daarna brachten wij nog een bezoek aan BIA, Bodhisatva In Action. Dit mooie project wat ernaast
gelegen is, heeft alle kenmerken van een sociale werkplaats met veel blijde en anders getalenteerde
mensen. Onder andere doet men daar Thangka painting, een heerlijke Wierrook productie, de fabricage
van de Mudha seats en het maken van prachtige Tibetaanse gebedskettingen.
Allemaal mensen met een handicap, maar met een zeer eervolle dagbesteding opgezet door Lama
Chogyal Rinpoche.
Erik van ProActief had nog een ROHO zit-lucht kussen mee voor een van de bewoners van dit werk
project, die heeft Decubitus, ook wel doorlig plekken genoemd. Dit speciale kussen helpt deze man bij
diens genezing, met wederom onze dank voor de hulp van ProActief aan dit mooie project.
Met groeten uit Kathmandu,
René Veldt
Nog enkele updates over ons werk in Nepal:
Re-integratie kinderen EFF
Na sluiting van het kinderhuis Hamro Gaun in
Sankhu, was het niet onmiddellijk mogelijk om alle
kinderen te plaatsen bij ouders of familie. Enkele
studenten werden tijdelijk ondergebracht in de
boarding school Universal in Kathmandu terwijl de
sociale werkers van Education First Foundation hun
zoektocht naar familie verder zetten. Binod en
Bishal werden met hun oudere zus Rupa na het
overlijden van hun vader in Hamro Gaun geplaatst
nadat hun moeder de kinderen achterliet om te
hertrouwen. De broer van de vader kreeg voogdij
over de kinderen na sluiting van het tehuis maar hij plaatste de kinderen opnieuw in een tehuis in
Hetauda en de oudste dochter kwam terecht als huishulp in Kathmandu. EFF nam de
verantwoordelijkheid voor het opvolgen van alle kinderen en tijdens een huisbezoek kwam men te
weten dat de kinderen niet langer bij de familie verbleven. De 2 jongsten werden uit het tehuis in
Hetauda gehaald (dit was een opvang voor oudere mensen en niet geschikt voor jonge kinderen) en
gingen naar de boarding school in Kathmandu. De sociale werkers bleven contact houden met de familie
in Nuwakot en tijdens vakanties gingen de jongens bij hen op bezoek. Na veel overleg en begeleiding
ging de familie akkoord om de kinderen terug een thuis te geven in de familie. In april 2019 zullen Binod
en Bishal terug bij hun oom gaan wonen en een thuis kennen. De oudste dochter heeft aangegeven
liever in Kathmandu te blijven. Ze woont bij een familie waar ze helpt in het huishouden maar ook de
kans krijgt om te studeren.
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Sluiting day care Balaju
De afgelopen jaren was het moeilijker voor de
partner CESC om genoeg kinderen te vinden voor
het gratis onderwijs dat werd aangeboden in het
day care center in Balaju. Destijds werd het
centrum opgericht voornamelijk gericht op
kinderen die uit de dorpen naar Kathmandu
kwamen en een leerachterstand hadden.
Hedendaags zijn de scholen in de dorpen verbeterd
en zien de ouders het belang van onderwijs in
waardoor er minder kinderen zijn die niet meer
naar school gaan. Het center bood jaren onderwijs,
opvang, een middagmaal en gezondheidszorg voor
kinderen uit arme gezinnen maar het aantal verminderde jaarlijks. Van de 30 plaatsen die werden
voorzien, waren er slechts 24 opgevuld het afgelopen jaar. Ook door nieuwe regels van de overheid die
strenger toezicht houdt op de activiteiten van organisaties, werd het moeilijker om het project verder te
zetten en na verschillende bijeenkomsten met het bestuur van CESC en SVN, werd besloten om het
project onder een andere vorm verder te zetten. De kinderen zouden de mogelijkheid krijgen tot
onderwijs maar met een studiebeurs. Momenteel zijn de sociale werkers van partner EFF bezig met
huisbezoeken en zullen de kinderen financieel ondersteund worden. Voor deze kinderen is SVN nog op
zoek naar donors. Bent u geïnteresseerd om een student in Nepal de mogelijkheid te geven om naar
school te gaan? Neem dan contact op met ons.
Wij danken de dames van CESC voor hun jarenlange inzet en alle donors die dit project de afgelopen
jaren hebben gesteund.
Overdracht Sayapatatri
In 2017 en 2018, werkte SVN hard om de
duurzaamheid van de projecten te bekomen en de
zelfstandigheid van de partners te vergroten.
Hiertoe werden in Dhading verschillende projecten
opgestart zoals het geiten- en bijenproject. Na de
lokale verkiezingen in 2017 (de eerste in 20 jaar),
werd er ook ingespeeld op de grote rol van de
lokale overheid in de nieuwe federale structuur.
Door het jarenlange werk van SVN en partner SSSN
in Dhading, was er een goede relatie met de
nieuwe verkozenen en er was een goede
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verstandhouding. Dit leidde ertoe dat verschillende projecten konden worden overgedragen. Op 2
maart vond de officiële overdracht van het Sayapatri day care en health center plaats in Duwathok,
Siddhalek 4, Dhading.
Wij danken de stichting Maha Mata voor hun jarenlange ondersteuning van het center.
Overdracht Chitwan
Ook het project in Chitwan gaat vanaf april 2019 op
eigen kracht verder. Hiertoe werd een gebouw
gebouwd in de lokale Janajagriti overheidsschool
waar de day care werd ondergebracht. Afgelopen
schooljaar ondersteunde SVN nog het middagmaal
voor de kinderen maar aangezien de lokale
overheid deze verantwoordelijkheid overneemt,
kan SVN zich volledig terugtrekken. Een succes!
Met warme dank aan de dames van partner CWDF
die zich al die jaren hebben ingezet voor de
kinderen en de donors die dit project mede
mogelijk hebben gemaakt!
Bezoek donor Maha Mata aan Jhiljhile
SVN kan rekenen op de steun van vele
sympathisanten maar een belangrijke partner is de
stichting Maha Mata. Sinds het begin helpen de
dames van Maha Mata bij de financiële
ondersteuning van projecten en staan ze SVN bij
met raad en daad tijdens hun (bijna) jaarlijkse
projectbezoeken. In februari kwamen Lenie en
Linda (met echtgenoten) opnieuw naar Nepal voor
“werkbezoek”. Een bezoek aan de Musahar
gemeenschap in Jhiljhile waar sinds vorig jaar een
nieuw project is opgestart, mocht hierbij niet
ontbreken. Zij reisden naar het oosten van Nepal
om een dag door te brengen met het team van lokale partner Kamala Foundation en bezochten de
gemeenschap die hun dank betuigde voor de hulp die zij krijgen om hun levensstandaard te verbeteren.
Het bezoek ging gepaard met het overhandigen van waterfilters aan de beste studenten van de
alfabetiseringsklas voor vrouwen. Dit was een symbolisch geschenk want ook de andere families zullen
een filter krijgen voor zuiver drinkwater. In de school werd het team warm ontvangen met de nodige
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bloemenkransen. Door de steun van Maha Mata en SVN, worden dagelijks de kleinste kinderen naar
school gebracht in een auto-rikshaw waardoor zij regelmatiger naar school gaan. Een klein project met
een grote impact voor deze gemeenschap in het verre oosten van Nepal!
Voetprints voor Nepal 2019
“And last but not least ….” Op 14 april vindt de 9de editie plaats
van Voetprints voor Nepal in Soesterduinen. De opbrengst van
deze actie gaat naar de studenten van EFF, kinderen die door hun
afkomst geen toegang hebben tot onderwijs om verschillende
redenen (sociale en/of economische).
Wilt u wandelen of fietsen voor het goede doel? Schrijf je dan in
via onze website.

Volg het nieuws op onze webpagina en facebook-pagina om op de hoogte te blijven van de vooruitgang
van onze projecten.

Met warme dank aan allen die ons
werk hier in Nepal mogelijk maken!!!
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