Kathmandu, maart 2022
Beste SVN sympathisanten,
Aan het begin van 2022, werd ook Nepal overspoeld door een nieuwe golf van COVID besmettingen. De
Omikron variant nam ook hier de overhand en het aantal besmettingen nam exponentieel toe. Gelukkig
bleven ernstige ziektesymptomen (meestal) uit en bleef de situatie in de ziekenhuizen onder controle.
Om het aantal besmettingen te beperken, besloot de overheid in Nepal om de scholen te sluiten vanaf
midden januari. Ook sportzalen, filmzalen en andere evenementen waar veel mensen samenkomen,
werden tijdelijk gesloten of afgelast. Na enkele weken echter, begon het aantal besmettingen alweer te
dalen en midden februari, kon het “normale” leven weer opgevat worden. Scholen gingen open en
startten een vaccinatiecampagne voor studenten tussen 12 en 18 jaar.
Doordat er geen strenge lockdown was zoals bij de eerste
en tweede golf, bleef de economische impact dit jaar
beperkt. Mensen bleven aan het werk in de bouw,
restaurants en andere sectoren. De enige sector die
momenteel nog lijdt onder de pandemie is het toerisme.
Het aantal toeristen neemt toe maar vele hotels,
restaurants en winkels die afhankelijk zijn van het toerisme
hebben hun deuren moeten sluiten. Iedereen kijkt uit naar
een beter jaar, maar door de globale impact van COVID, zal
het ongetwijfeld nog wat tijd vragen voor het toerisme
terug goed op gang komt.
Tijdens de sluiting van de scholen bleven de sociale werkers
van partner Education First Foundation (EFF) in contact met
de kinderen en families uit het studiebeurzenprogramma
om te garanderen dat ze gezond en veilig waren. Enkele
studenten hadden toegang tot online klassen maar de
meeste kinderen hadden geen toegang tot onderwijs tijdens
de sluiting van de scholen. In Kathmandu organiseerden enkele scholen online klassen en we zorgden
ervoor dat kinderen van deze scholen een telefoon hadden om deze lessen bij te kunnen wonen.
Iedereen was dan ook tevreden dat de scholen al gauw de deuren weer openden!
We hopen op een beter jaar en dat zijn we alvast goed begonnen.
Met warme groet,
SVN en EFF team
Hieronder leest u nog wat nieuws over onze projecten van de afgelopen maanden.
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Bezoek in Kathmandu met EFF
Vele families komen op zoek naar een beter leven in Kathmandu vanuit afgelegen dorpen in Nepal. De
realiteit is vaak heel anders dan de dromen die ze zich hadden ingebeeld en het is moeilijk om werk te
vinden. Hierdoor komen families in financieel moeilijke omstandigheden terecht. Er is nauwelijks geld
voor eten, onderdak en zeker niet voor onderwijs van de kinderen. De meeste kinderen in het EFF
programma zijn afkomstig uit dorpen, afgelegen gebieden in Nepal en hebben een lage sociale en
economische achtergrond.
Met de heropening van de scholen, ging een team van EFF en SVN op stap in Kathmandu om enkele
families te bezoeken. Het doel van deze bezoeken is om de algemene familiesituatie te onderzoeken en
ouders en kinderen te begeleiden, bij te staan en raad te geven. In de eerste plaats wordt nagegaan of
het kind opgroeit in een veilige omgeving en regelmatig naar school gaat maar er wordt ook vaak
overlegd met ouders over hoe zij hun situatie kunnen verbeteren en er wordt nagegaan of alle nodige
officiële documenten in orde zijn (zoals geboorteaktes en identiteitskaarten voor oudere kinderen). Ook
scholen worden bezocht om na te gaan of de kinderen regelmatig naar school komen en hun
schoolprestaties op te volgen.
Een van de kinderen die in februari werd
opgezocht is Sanjeev, een 12-jarige jongen
afkomstig uit het naburige Kavre district.
Sanjeev zit in de vierde klas van Geeta Maata
School in Dollu. De moeder heeft een ernstig
alcoholprobleem en is vaak afwezig. De vader
heeft geen vaste job en hierdoor een zeer
beperkt inkomen. Sanjeev was vaak afwezig
op school, en de school (waar verschillende
EFF studenten schoolgaan) vroeg aan EFF om
iets te doen voor deze jongen. Na
familiebezoek en overleg met de vader, werd
besloten om ten behoeve van het schoolgeld
Sanjeev te ondersteunen. De zorg voor
Sanjeev, het beperkte inkomen en de situatie
met zijn vrouw, maakt dat de vader het moeilijk heeft. Maar na verschillende bezoeken door de sociale
werker van EFF en gesprekken met de vader, gaat Sanjeev nu regelmatig naar school. Hopelijk helpt dit
hem om een betere toekomst op te bouwen!
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Gezondheids- en empowerment kamp voor vrouwen
Partner Almost Heaven Farms heeft het vierde en laatste “Women's Health and Empowerment Camp”
met succes afgerond nadat het twee keer uitgesteld moest worden door COVID19.
Alisha, project coördinator in Jhiljhile, deelde
het volgende mee: “We hadden tijdens deze
training veel groepswerk omdat de vrouwen
in staat zijn nu om over verschillende
onderwerpen zelf te schrijven en te spreken.
Ze kregen elk een onderwerp om in groep te
bespreken, een presentatie te maken en deze
vervolgens aan de hele klas te presenteren. De
onderwerpen die ondermeer aan bod kwamen waren: moestuinen, voeding en gezondheid,
empowerment van vrouwen en vrouwenrechten. De vrouwen werden getraind in het in publiek spreken
om hun zelfvertrouwen op te bouwen en ze mochten een presentatie doen over een onderwerp naar
keuze. De vrouwen spraken met veel zelfvertrouwen en er werd ook veel gelachen. Op de laatste dag van
de training bezochten we drie huizen en de vrouwen evalueerden elk huishouden met betrekking tot
gezondheid en hygiëne volgens wat ze hebben geleerd tijdens de trainingen van de afgelopen jaren. Elk
huishouden kreeg gemiddeld een 7 op 10. De vrouwen leidden de slotceremonie zelf dit jaar. In de
afgelopen vier jaar zijn de vrouwen zoveel gegroeid en verbeterd en ze hebben ons nu laten zien dat ze
het aankunnen zonder ons. Dit was een extreem krachtig en trots moment voor ons.”
Leerkracht in Dhading
Na vele jaren overleg met de lokale partner
en gemeenschappen, werden de projecten in
Nalang en Salang (Dhading) overgedragen aan
de lokale overheid. De uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor gezondheid en
onderwijs ligt immers bij de Nepalese
overheid en dit garandeert de duurzaamheid
van de projecten. Toch blijft SVN aanwezig in
het gebied en ondersteunt het nog studenten
via het EFF studiebeurzen-programma en
enkele initiatieven op vraag van de lokale overheidsscholen.
Zoals in Akala Devi School, Kamalabhaari, waar de leerkracht die jarenlang deel uitmaakte van het team
van SSSN, de lokale partner in Dhading, aan het werk ging in de school. Om het voortbestaan van de ECD
klas te garanderen (Early Childhood Education of kleuterklas), was er een leerkracht nodig maar
voorlopig is deze niet voorzien in het “quota” van de overheid van de lokale overheid voor de school. Dit
quota is gebaseerd op het aantal leerlingen en wanneer er minder studenten zijn, betekent dit vaak dat
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er niet voldoende leerkrachten zijn voor alle klassen. De school gaat dan zelf op zoek naar middelen om
door bijvoorbeeld een bijdrage te vragen van de ouders of door samenwerking met organisaties.
Ranjeeta Thapa Magar die verschillende trainingen ontving via SVN en vele jaren ervaring heeft, is een
goede aanwinst voor de school waar zij nu als leerkracht is aangenomen en SVN is blij om een bijdrage
te kunnen doen voor haar loon zodat de allerkleinsten van de Akala Devi School een goede leerkracht
hebben.
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