Kathmandu, september 2021
Beste SVN sympathisanten,
De laatste maanden is Nepal stilaan ontwaakt uit de lockdown die in april van start ging. De maatregelen
en beperkingen die van kracht waren om het aantal COVID besmettingen te beperken werden stap voor
stap opgeheven. Verkeer werd weer toegestaan, winkels mochten langer open blijven, het leven kwam
weer op gang. Het aantal positieve besmettingen daalde en de ziekenhuizen konden weer op adem
komen en er kwamen weer bedden vrij op de COVID afdelingen. De angst en paniek die Kathmandu een
paar maanden in zijn greep hield, verdween.
Gevolgen COVID voor onderwijs Nepal
Jammer genoeg bleven de scholen dicht, en de
studenten van het studieprogramma dat
Stichting Veldwerk in samenwerking met lokale
partner Education First Foundation (EFF) uitvoert,
bleven aangewezen op thuisonderwijs via online
klassen – indien deze werden aangeboden door de
school. Buiten Kathmandu, zagen we de scholen open
gaan, maar helaas soms ook weer dicht gaan als er
lokaal veel besmettingen werden vastgesteld.
Sinds 2 september ligt de beslissing voor het al dan
niet openen van de scholen bij de lokale overheid en kunnen meer en meer kinderen weer naar de
schoolbanken. In Dhading, zijn de scholen open op alternerende dagen voor verschillende klassen.
Examens voor klas 12 werden na veel discussie toch georganiseerd maar het SEE examen (Secondary
Education Exam) ging voor het tweede jaar op rij niet door en studenten kregen hun resultaten
gebaseerd op hun werk tijdens het afgelopen academische jaar.
Tijdens deze hele periode hebben onze sociale werkers niet stil gezeten: zij waren in voortdurend
contact met de kinderen en hun families en nadat de maatregelen werden versoepeld, vonden er
geregeld thuisbezoeken plaats. Hierbij werd er vooral aandacht gegeven aan de situatie van de familie
en de toegang tot onderwijs van de kinderen. Bijkomende smartphones werden door ons
verstrekt, zodat er toegang verkregen werd tot online klassen. Ook werd de inschrijving voor het nieuwe
schooljaar – door de overheid vastgesteld op 15 juni –geregeld. Stilaan gaan de kinderen weer naar
school, soms enkele uren per dag of enkele dagen per week.
We kijken uit naar de komende weken en hopen dat snel alle EFF studenten opnieuw fysiek lessen zullen
kunnen volgen op school.
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SEE update EFF studenten
In klas 10 leggen de studenten in Nepal een
staatsexamen af. Voorheen was dit School Leaving
Certificate (SLC) – maar enkele jaren geleden werd
het onderwijssysteem aangepast aan internationale
standaard en werd dit examen Secondary Exam
Education (SEE). Het examen wordt afgelegd in klas
10, wanneer de studenten ongeveer 16 jaar oud zijn,
en geeft toegang tot verder onderwijs. De resultaten
bepalen tot welke studierichting de student toegang
krijgt.
Zoals vorig jaar, werden de SEE niet fysiek gehouden en de studenten kregen een resultaat gebaseerd op
hun prestaties tijdens het schooljaar. Alle studenten van EFF slaagden voor het examen en konden op
zoek naar een verdere studie. Hierbij werden zij geholpen door de sociale werkers van EFF die in overleg
met de school en de student zelf, nagaan waar de interesse en sterke kanten van de student liggen.
Achttien studenten slaagden voor hun SEE examen in 2021. Twaalf van hen zullen hun studie op
academisch niveau vervolgen (een zgn. “+2 opleiding”) in management of wetenschappen. Zes gaan
verder met een vakopleiding omdat zij academisch minder sterk zijn. Bovendien kan men na een
vakopleiding die meestal 18 maanden duurt meteen aan de slag en er volgt dus geen langere studie, wat
meestal wel volgt na de “+2 opleiding” (bijvoorbeeld bachelor). Twee studenten gaan een opleiding
volgen voor dierenarts en vier jongeren volgen een technische opleiding (mechanisch of elektrisch).
Hiermee heeft uw donatie ter ondersteuning van de EFF studenten een duidelijke impact: de studenten
zijn qua onderwijs goed uitgerust om duurzaam in hun bestaan te voorzien. Veel dank aan alle donors
die dit mogelijk maken!
Proficiat aan alle studenten die de komende maand aan hun verdere opleiding beginnen! We wensen
hen veel succes.
Met betrekking tot impact van uw steun willen we u graag meenemen in onderstaand succesverhaal van
een studente die dankzij uw steun apotheker is geworden:
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Succesverhaal EFF student – Pramila wordt apotheker
In samenwerking met Education First Foundation,
ondersteunt SVN kinderen in Nepal om hen toegang
tot onderwijs te verzekeren. Om verschillende
redenen kunnen kinderen soms niet naar school: door
armoede, familiale problemen zoals alcoholisme,
ziekte, of het feit dat ze (half-) wezen zijn. EFF zorgt
ervoor dat deze kinderen krijgen waar zij recht op
hebben: onderwijs wat hen de mogelijkheid biedt om
te ontkomen aan de vicieuze cirkel van armoede,
huiselijk geweld en sociale achterstand.
Hierbij het verhaal van Pramila, die wees werd op
jonge leeftijd maar door haar inzet en de steun van
EFF, er toch in slaagde om iets moois van haar leven
te maken.
(geschreven door Gautam, project coördinator EFF)
“Pramila (20 years), born in Sindhupalchowk, had a
bitter childhood. She lost her both parents when she
was a child. She grew up in our children-home Mero
Niwas in Sindhupalchowk on the Tibetan border where
she lived and getting her first education till 2013.
In 2013 she was re-integrated with the help of EFF to
live with family (uncle's daughters). Then the
Educational First Foundation, EFF, took responsibility for her education. Pramila was a motivated and
good student. Besides being good in academics, she was good at extracurricular activities too. She
completed her school leaving certificate (SLC) with good marks securing 83.13% out of full marks, making
it to the top of her class.
After SLC she joined 3 years diploma course in Pharmacy subject in NIMST College. She passed her 1st
year pharmacy course standing on 1st position and secured scholarship on her 2nd year in the course.
She completed 3 years Pharmacy course with good marks in year 2019.
Right after completing her Pharmacy course, she started working in one of the pharmacy shop in
Baneshwor in Kathmandu for one and half year. While working in a pharmacy shop she was also
preparing for the license examination. She passed license examination and received a pharmacist license
in June 2019.
Since January 2021, Pramila got a job as an IPQC officer (In process quality control) in Lomus
Pharmaceuticals Pvt. Ltd, a pharmaceutical manufacturing industry. Her major duties during her work is
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to check all the physical and chemical parameter of the medicine during manufacturing to maintain its
quality as required.”
(Parmila werd als wees opgenomen in Hamro Niwas, een kindertehuis in Sindhupalchowk ondersteunt
door SVN. Na re-integratie bij familie, hielp EFF haar verder voor onderwijs. Ze was een uitmuntend
student en gedreven, waardoor ze tot de top van de klas behoorde. Ook tijdens haar verdere studies
farmacie, waardoor zij een beurs kreeg van de school voor haar studie van drie jaren. In 2019 studeerde
Parmila af en ging ze aan het werk in een farmaceutisch bedrijf.)
We kunnen ook een update geven over de SVN ondersteuning in Jhiljhile. Hieronder gaan we daar op in.
Terug aan het werk in Jhiljhile
Midden augustus vond een virtuele vergadering
plaats met Zac en Alisha van Kamala Foundation
(implementerende partner), Linda Scheppink van
Stichting Maha Mata en Maya Verbist van Stichting
Veldwerk. Er was een update over de situatie in Nepal
en in het gebied rond Jhiljhile in het bijzonder. De
gemeenschap is de pandemie goed doorgekomen en
is aan het werk gebleven in de gemeenschap en als
dagloners. De geplande activiteiten werden tijdelijk
stop gezet maar na overleg werd besloten om deze
opnieuw op te starten met de nodige maatregelen om
de gezondheid van alle deelnemers te verzekeren. De
vrouwen zullen wekelijks leskrijgen en tevens werd ook besloten om een deeltijdse leerkracht aan te
werven die de kinderen kan helpen met thuisonderwijs.
Het project dat gepland was voor 3 jaar zou normaal gezien afgerond worden in augustus van dit jaar
maar door de pandemie, hebben sommige geplande activiteiten (waaronder trainingen)geen doorgang
kunnen vinden. Na overleg werd dan ook besloten om het project met 6 maanden te verlengen zodat de
beoogde resultaten kunnen worden bereikt en het project op een mooie manier kan worden afgesloten.
In september vindt een evaluatie plaats van de bereikte resultaten en zal er besloten worden, in
samenspraak met de gemeenschap waaraan de komende maanden nog gewerkt kan worden.
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Verdere steun door SVN in het kader van COVID
Buiten de hulp aan de families van de EFF studenten, kon Veldwerk ook steun bieden aan enkele lokale
organisaties in het kader van COVID:


Chhori Nepal: financiële ondersteuning aan
190 jonge vrouwen die in de AES (Adult
Entertainment Sector) werken. Door de
aanhoudende lockdown, hebben deze
vrouwen de afgelopen maanden geen of
weinig inkomen gehad. In samenwerking met
Chhori, een organisatie die zich al jaren inzet
voor deze vrouwen, kregen 190 vrouwen een
financiële bijdrage voor het betalen van
achterstallige huur, aankoop van eten,
medische zorg, etc.



Creasion: financiële ondersteuning voor de aankoop van 200 zuurstofmeters en 250
PPE (personal protective equipment) voor afgelegen hulpposten. Creasion heeft zich tijdens de
tweede golf ingezet voor het voorzien van zuurstof in hulpposten en klinieken en de uitrusting
van isolatie-centra.



Miteree Foundation: financiële ondersteuning voor 150 voedselpakketten voor Chepang families
in Chitwan. Miteree Foundation werkt samen met Chepang gemeenschappen, een etnische
minderheid met lage sociale en economische ontwikkeling, om de levensstandaard te
verbeteren.

We hopen u meegenomen te hebben in de laatste ontwikkelingen! Rest ons om u hartelijk te danken
voor uw niet aflatende steun aan Stichting Veldwerk en de doelen die zij in Nepal ondersteunt!
Met warme groet uit Kathmandu,
SVN en het EFF team.
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