Oktober 2018
Namaste allen,
Het regenseizoen is voorbij en iedereen in Nepal
kijkt uit naar Dashain, het grote Hindu festival dat
gevierd wordt in familie-kring. Gedurende deze
periode zijn alle scholen, officiële instanties en
privé bedrijven gesloten. Ook Stichting Veldwerk en
de lokale partners zullen tijdens het festival
gesloten zijn. Het is een rustige periode in
Kathmandu want velen keren terug naar hun dorp
om daar het festival te vieren. Het is vaak de enige
trip die jaarlijks wordt gemaakt naar de familie dus
iedereen kijkt met grote spanning uit naar deze periode. Er wordt reeds weken op voorhand gewinkeld
om geschenken te kopen voor het thuisfront en tickets voor het openbare vervoer worden tijdig
geboekt want anders is er geen plaats op de bus die nokvol zit tijdens de dagen voor het festival.
Ook op het kantoor in Kathmandu wordt er afgeteld naar de jaarlijkse vakantie voor Dashain. Plannen
worden gemaakt voor de reis naar huis of vakantie (voor degene die het festival niet vieren), nog even
een drukte om alle werk klaar te krijgen en wij kijken uit naar de terugkomst van René Veldt die de
zomer doorbracht in Nederland om op zoek te gaan naar nieuwe donors voor de projecten in Nepal.
Hieronder vinden jullie een update over het werk van de laatste maanden.
Met warme groeten uit Nepal en …. Happy Dashain!
Maya
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Nog enkele updates uit Nepal …
Jhiljhile bezoek
Einde augustus ging een team van Stichting
Veldwerk en Education First Foundation op bezoek
naar het oosten van Nepal om het onlangs gestarte
project in de Musahar gemeenschap te bekijken. Er
vond een bijeenkomst plaats met de inwoners van
de gemeenschap en een overleg met Alisha,
project coordinator van Kamala Foundation die het
project ter plaatse implementeert. Het project is
gestart met het transport van 30 kinderen naar
school en lessen in Nepali voor de vrouwen van de
gemeenschap die ongeletterd zijn.

We hadden een kort overleg met de lokale school
en zij zagen een grote verbetering in de
aanwezigheid van de kinderen nu zij naar school
worden gebracht. Dit is een belangrijk succes voor
het project aangezien de meeste bewoners van de
Musahar gemeenschap geen toegang hadden tot
onderwijs en zij ook het belang van onderwijs voor
hun kinderen niet altijd inzien. Een uitgebreider
verslag van het bezoek aan de Musahar
gemeenschap vind je op onze website.
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Na het bezoek aan Jhiljhile, werden enkele
studenten bezocht die in het oosten van Nepal
wonen en studeren met behulp van EFF. Deze
kinderen werden gereintegreerd na sluiting van
het opvangtehuis in Hamro Gaun bij hun familie.
Ondanks de armoedige omstandigheden waarin
de kinderen leven, zijn ze gelukkig om opnieuw
deel uit te maken van hun familie. De
economische last die een studerend kind met zich
meebrengt, wordt verlicht door een financiele
bijdrage van EFF en indien nodig, ontvangt de
familie ook een bijdrage voor eten en/of
onderdak. EFF houdt ook nauw contact met de kinderen om er zeker van te zijn dat zij in een veilige
situatie verkeren. Meer over het project kun je hier vinden.Wilt u een student in Nepal ondersteunen?
Neem dan contact op met ons.

Op de terugweg werd ook een kort bezoek
gebracht aan het nieuwe gebouw van het day care
center in Chitwan, Tandhi. Door de constructie van
gebouw, is de duurzaamheid van het project
gegarandeerd en gaat CWDF, onze lokale partner,
vanaf april 2019 op eigen kracht verder.
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Nadruk op de duurzaamheid van de projecten in Dhading
Nadat in 2017 de grondslag werd gelegd voor de
duurzaamheid en overdracht van de projecten in
Dhading, ging dit werk ook in 2018 verder. In
samenwerking met de lokale besturen van de centra
en lokale partner Siddha Samaj Sewa Nepal, worden
geregeld bijeenkomsten georganiseerd om de
toekomst van de centra te bespreken. Er wordt naar
mogelijkheden gezocht om inkomsten te genereren,
bijvoorbeeld door geiten- en bijenprojecten op te
zetten. Belangrijk is dat deze projecten gebeuren op
initiatief van de lokale gemeenschap. Er wordt ook
nauw samengewerkt met de lokale regering die in
de nieuwe, federale structuur van Nepal, een belangrijke rol speelt in onderwijs en gezondheidszorg in
het dorp. Zij beschikken over een budget dat kan gespendeerd worden naar eigen inzien en tonen zich
bereid om dit in samenwerking met SSSN te investeren in gezondheidszorg. Op deze manier bouwen we
de verantwoordelijkheid van SVN af voor deze projecten en worden zij stilaan overgedragen aan de
lokale bevolking.

Succesverhaal Samjhana, EFF student
Samjhana is een van de studenten die werden bezocht
tijdens de trip van SVN en EFF naar het oosten van Nepal.
Samjhana verloor haar vader door een ongeluk op heel
jonge leeftijd en haar moeder kon haar geen veilige
omgeving bieden door mentale problemen. Samjhana
kreeg een thuis in Hamro Gaun. Bovendien verloor zij
haar oog op jonge leeftijd maar dit weerhield Samjhana
niet en geïnspireerd door haar eigen verhaal, begon zij
aan een studie oogheelkunde in Lahan waar zij met haar
moeder en oudere broer werd herenigd na de sluiting
van het opvangtehuis in Hamro Gaun. Na 3 jaar studeren,
is Samjhana klaar voor de laatste praktische examens af
te leggen en aan het werk te gaan. Ze worstelt zelf ook
met mentale problemen maar door de juiste medicatie
en enorme motivatie, slaagt ze erin om mooie resultaten
te halen. Samjhana kreeg de kans om haar leven een andere wending te geven door de studiebeurs van
EFF. Hartelijk dank aan de donors die dit hebben mogelijk gemaakt!
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Ander nieuws …
Na het nodige papierwerk slaagde SVN erin om de goedkeuring van “Erkend
Goed Doel” te verkrijgen. Dit betekent dat SVN voldoet aan strenge
kwaliteitseisen, toezichthouder CBF controleert dit. Als donateur kun je er
daarom van uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere
wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording
aflegt. De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke
commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door
het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een
uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel. Voor meer informatie kun je
terecht op CBF.nl.

Om vast in je agenda te zetten: de tweede editie van Voetprints voor
Nepal - Soesterduinen wordt gehouden op 14 april 2019! Het bestuur
gaat er weer alles aan doen om er een geweldige dag van te maken.
We laten je tijdig weten wanneer de inschrijving start. Dit evenement
wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Maha Mata en
Stichting “Holland Building” Nepal.

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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