
  

 

 

 

Beste lezer, 

Ontzettend bedankt voor jouw bijdrage! 

Dankzij jou hebben we weer het verschil 

kunnen maken in het leven van Nepalese 

kinderen. 

Namens het bestuur, 

November 2021 

Migiel de Lange  Voorzitter 

Carolien Kuyper  Penningmeester 

Martijn Akkermans Secretaris 

Bodharaj Adhikari       Bestuurslid 

Jolanda Bijl  Bestuurslid 

Stichting Nepali Children 
NL22TRIO 0390 9111 94 

 

Ook sponsor worden? Kijk op: 
www.nepalichildren.com 

secretariaat@nepalichildren.com 

 

 

 

 

 

 

 

In Nepali Children Hostel gebeurt er altijd van alles. Veel van jullie 

krijgen dit mee via berichtjes op Facebook. Als ik alleen naar 2021 kijk 

dan is er een aantal kinderen uit het hostel weer naar huis gegaan.  

Met verdriet nemen we afscheid omdat het in de meeste gevallen een 

keuze van de ouders was terwijl de kinderen bij ons wilden blijven. 

Helaas was er ook Manjil die niet te handhaven was en onlangs Aasha die 

heel graag weer haar vrije leven op straat wilde. De overgang was voor 

haar te groot. Ik begrijp haar wel als ik de vergelijking maak met mijn 

vorige werk, het werken met honden. Regelmatig waren er mensen die 

een hond in huis namen die zijn hele leven op straat had geleefd.         

De hond gaf vervolgens allerlei problemen omdat hij zich opgesloten 

voelde binnen de vier muren en wilde uitbreken. Met Aasha was het het 

niet anders. Ze wilde weer de straat op en had al verschillende pogingen 

gedaan om weg te lopen. Als je haar vroeg hoe ze het hostel vond en 

haar school, dan was ze niets anders dan lof. Ik heb ook een hele lieve 

afscheidsbrief van haar gehad.  

Ondertussen is ons hostel van 2 naar 12 kinderen uitgebreid. Dit geeft 

een nieuwe dynamiek. En zoals jullie waarschijnlijk weten, komen er 

dagelijks ouders bij ons langs die hun kinderen bij ons willen 

onderbrengen. Waarom is Nepali Children zo populair? Wat doen we in 

de praktijk anders dan de andere kinderopvang adressen in de buurt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief November 

Ten eerste ervaren mensen ons als betrouwbaar 

omdat we tijdens de lockdown de deuren open 

hebben gehouden. De kinderen zijn niet 

teruggestuurd naar hun familie.                                            

 

Een ander belangrijk verschil is dat we kinderen 

proberen te motiveren en te stimuleren. Straffen 

proberen we tot een minimum te beperken.  

Wat ook als een lopend vuurtje rondgaat is dat we 

kwalitatief goed en lekker eten geven. 



 
 
 

 

 Kinderen in andere hostels worden veelal opgevoed door 

te doen wat de leiding zegt en hun gedrag te kopiëren. 

In Nepali Children Hostel daarentegen proberen we 

onze kinderen naast een eigen verantwoordelijkheid ook 

zelf keuzes te laten maken en de consequenties daarvan 

in te laten zien. 

 

Als je kijkt waar onze focus ligt, dan is het een proces 

om kinderen voor te bereiden op hun leven nadat ze het 

hostel verlaten. Het is een complex geheel van 

studeren, dagelijkse oefeningen uit de kinesiologie, 

uitjes om de gedachten te verzetten en dagelijkse 

huishoudelijke taken en tuinieren. 

 

 

 

Wat opvalt is dat Nepali Children Hostel een hostel is dat gerund wordt door Nepali met een  Nederlands 

sausje. Zo worden ze snel bijgestuurd als ze huisregels niet naleven terwijl de Nepalese stijl veel 

gemakzuchtiger is. 

De dagelijkse routine doet de kinderen zichtbaar goed, maar ze vinden het soms wel lastig dat hun huiswerk 

gecontroleerd wordt. Bij andere hostels wordt hier minder aandacht aan besteed.   

 

Het is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat we met veel individuele gesprekken met z’n vieren proberen 

op te pakken. Bodharaj (manager), Shanti (dagelijkse begeleiding), Krishna (huiswerkbegeleider) en ik 

(hostel moeder) doen ons uiterste best en leren door vallen en opstaan.  

 

We proberen te voorkomen dat kinderen na hun “hostelleven” alsnog in de goot belanden. 

Dit is alleen mogelijk doordat we werken vanuit ons hart. Het is geen verdienmodel maar een zorgmodel. 

Wanneer je bij ons komt, kun je dit met eigen ogen aanschouwen.  

De deuren staan voor iedereen altijd open. 


