
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer, 

Ontzettend bedankt voor jouw bijdragen! 

Dankzij jou kunnen veel Nepalese kinderen 

geholpen worden. 

Namens het bestuur, 

Migiel de Lange  Voorzitter 

Carolien Kuyper  Penningmeester 

Martijn Akkermans Secretaris 

Bodharaj Adhikari Bestuurslid 

Anne van der Meer Bestuurslid 

Jolanda Bijl  Bestuurslid 
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Keshav (10) en Robina (3) 
18 januari 2021 was de datum waarop Bodharaj en Jolanda aan Anu het nieuws 

brachten dat ze in het hostel kan komen wonen. Voor haar de start van een ander 

leven. Toen we terugliepen kwam buurvrouw Laxmi naar hen toegelopen. 

“Waarom helpen jullie Anu en niet de twee kinderen die een straat verderop 

wonen?”, vroeg ze. Bodharaj en Jolanda liepen met haar mee en ze vertelde het 

volgende. 

“Een paar maanden geleden is hier een vader met zijn twee kinderen ingetrokken 

bij zijn ouders. Voorheen woonden en werkten zij in India. Nadat moeder overleed, 

is vader teruggekeerd naar zijn ouderlijk huis zodat zijn moeder voor de kinderen 

kunnen zorgen.  

Vlak na de remigratie van vader met Robina (3) en Keshav (10), overleed zijn 

moeder (oma van de kinderen). Het hele gezin  is ontwricht doordat vader altijd van 

huis is, niemand voor de kinderen zorgt, er geen regelmaat is, de kinderen en niet 

geregeld te eten te krijgen. Helaas weet opa niet hoe hij moet koken en houdt hij 

zich ook niet erg met de zorg voor de kinderen bezig. De kinderen zwerven op 

straat als ze niet op school zijn. De buren proberen dit gezin te helpen waar 

mogelijk.” 

 

Het is duidelijk. Deze kinderen hebben hulp nodig. Dankzij particuliere sponsoring, 

is dit mogelijk. 

Jolanda en Bodharaj beginnen het proces om hen bij ons te laten wonen. Zij 

ontmoeten opa en vader en het papierwerk wordt in orde gemaakt. Twee maanden 

later is het zover dat Robina en Keshav in het hostel komen wonen. Vooral voor 

Keshav zal het wennen zijn dat hij al zijn vrijheden op moet geven, niet meer mag 

zwerven, dat kattenkwaad wordt bestraft en dat een heel gestructureerd leven zal 

gaan leiden. Robina is klein en dapper. Ze zal veel zorg en aandacht vragen. Maar 

met de liefde van Shanti, de nanny, en een doos met luiers komt dat vast goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief April 



 
 
 

 

Aasha (10) en Yastar (4) 

Op verzoek van de gemeente gaan Jolanda en Bodharaj 

naar een sloppenwijk van Hemja. Een prachtige omgeving, 

aan de oevers van de rivier, maar waar de troosteloosheid 

en ellende een knoop in je maag geven. Daar ontmoeten 

we twee zusjes, Aasha (10) en Yastar (4). 

Aasha en Yastar hebben een onbeschrijflijk vervelende jeugd gehad tot nu toe. Beide ouders zijn verslaafd aan 

de alcohol en zorgen niet voor de kinderen. Wanneer moeder ‘s morgens na haar werk gaat, doet ze de deur op 

slot. Hierdoor kunnen de kinderen niet naar binnen na school. En het is maar de vraag of de ouders die dag weer 

thuiskomen of ergens langs de kant van de weg in slaap vallen. De kinderen leven dan ook veelal op straat. Zelf 

vinden ze dat niet het grootste probleem omdat ze door beide ouders veel geslagen worden. Ze vluchten dan 

ook regelmatig uit huis voor hun eigen veiligheid. 

Wanneer Jolanda en Bodharaj het huis bezoeken, weten ze niet hoe snel we het huis weer kunnen uitvluchten. 

De geur van urine, alcohol, en een indringende geur van te weinig ventilatie hangt de volgende dag nog steeds in 

hun neus. 

Omdat de gemeente deze kinderen wil helpen, is in 2 dagen al het papierwerk in orde en komen de kinderen per 

direct in het hostel wonen. De kinderen zijn reuze blij dat ze uit huis zijn en vertellen veel over hun verleden. 

Deze openheid is misschien wel hun redding. Dankzij de sponsoring van OOM verzekeringen, kunnen ze 

geholpen worden. 

Wat ons opvalt is dat ze grenzeloos zijn in het vragen van aandacht en kritiek hebben op allerlei kleine dingen 

(het eten heeft te weinig zout, er zit te weinig suiker in de thee, de nieuwe schoenen van jullie vind ik niet mooi, 

mijn hostel broertje pest me, …..) en het niet makkelijk vinden om te luisteren. Zo logisch. Maar het hostel is 

geen 5 sterren hotel en voor het eerst begeleid worden na heel veel jaren valt niet mee. Er hebben al heel veel 

gesprekken plaatsgevonden zodat ze makkelijker de stap kunnen maken van niets naar overvloed. 

Het is een kwestie van geduld, veel tijd en energie in de begeleiding stoppen, en hen omringen met heel veel 

liefde. De eerste indruk is dat het fijne kids zijn, dus zeker de moeite waard om hen een basis te geven van 

veiligheid, scholing, en zorg. 

 


