Nieuwsbrief Februari
Lockdown
Opnieuw verkeert Nepal in een lockdown. De maatregelen verschillen per
provincie en er is geen berichtgeving of de duur van deze verstrekkende
maatregel.
Het geeft veel onzekerheid. Maar een ding weten we zeker: het ontwricht de
samenleving en zet ons dagelijkse leven op z’n kop. Door de lockdown, zijn er
weinig mensen op straat waardoor de middenstand een lage omzet in hun

Beste lezer,

winkels heeft. Mensen kunnen nauwelijks reizen waardoor het toeristenseizoen

Ontzettend bedankt voor jouw
bijdragen! Dankzij jou kunnen veel
Nepalese kinderen geholpen worden.

ook niet op gang komt. Alle beroepen die te maken hebben met toeristen
hebben minder of geen inkomsten (hotels, restaurants, gidsen,
bussen/taxi’s/vliegmaatschappijen, toeleveringsbedrijven voor de horeca etc).
We kunnen maar een ding doen: hopen dat Omnikron snel overwaait en dat alle
preventieve maatregelen opgeheven kunnen worden.
Ondertussen zitten de kinderen alweer vijf weken thuis en volgen online
onderwijs. Voor de kinderen is het lastig. Ze missen het contact met hun
leeftijdsgenootjes op school, en van 10.00 tot 15.00 uur (met een uur
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lunchpauze) naar een schermpje kijken is erg inspannend. Daarna moeten ze ook
nog de nodige discipline hebben om het huiswerk op tijd in te sturen. Wat ook
voor hun lastig is, is dat ze hele dagen op het terrein zijn. Normaal voelen ze
veel meer vrijheid door het “uitje” naar school, meer ruimte om te rennen en
meer vrijheid omdat ze zich kunnen onttrekken aan ons toezicht.
Vlak voor de lockdown hadden we de jaarlijkse tandartscontrole. Voor twee
kinderen zijn er vervolgafspraken nodig. Deze vervolgbehandelingen worden
niet gegeven omdat de tandartsen bang zijn dat ze besmet worden met
Omnikron. Zij zijn alleen open voor urgente situaties.
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Tja en dan ons leven. Voor de docent verandert er weinig want hij helpt de peuter en kleuters nog steeds
vier uur per dag. Maar onze nanny Shanti heeft het vele malen drukker. De hele dag heeft ze nu vragende
kinderen om zich heen in plaats van rustig haar werk doen (koken, schoonmaken en tuinieren) als de
kinderen op school zijn.
Ook van mij wordt er veel gevraagd. Normaal help ik de kinderen voordat ze naar school gaan met hun
huiswerk. Omdat ze het online huiswerk slordig maken, controleer ik dat nu ook elke namiddag.
Hun normale huiswerk begeleiding door mij (07.00 – 09.00 uur) probeer ik nu te veranderen in
interactieve educatieve spelletjes. Leren door spel, leren door motivatie, leren terwijl je ook heel veel
plezier hebt. Het vraagt veel voorbereiding en de nodige creativiteit.
Na de warme maaltijd komt om 10.00 uur voor Bodharaj en mij pas de echte uitdaging. Hoe houden we 9
kinderen bij de les, zorgen we dat ze op tijd klaar zitten, dat ze luisteren naar de docent, beleefd
antwoord geven op vragen, zichtbaar blijven op het scherm voor de docent, dat ze niet onderling gaan
spelen, zorgen dat de mobieltjes en laptops werken etc. Het is balanceren tussen motiveren en corrigeren,
begeleiden en bijsturen. De drie kleintjes laten we geen online lessen volgen en die helpen we zelf door
spelenderwijs te leren. Soms weet ik echt niet meer hoe we dit kunnen organiseren, want we helpen
tegelijk zes verschillende niveau’s. We hebben onze handen er vol aan.
En dan hebben we ook nog praktische problemen. Regelmatig is het internet traag of hebben we helemaal
geen internet. Kinderen missen daardoor de uitleg van de docent is het maken van het huiswerk moeilijker.
Tja, dat vraagt dus meer hulp van ons.
Naast het werk in het hostel, verrichten Bodharaj en ik ook nog ander maatschappelijk werk. Helaas ligt
dat opnieuw stil. Zo waren we van plan om begin februari weer 3 nieuwe kinderen naar het hostel te
brengen. Maar doordat we nauwelijks kunnen reizen, kunnen we het veldwerk dat we van te voren
verrichten niet uitvoeren.
Maar doordat alle scholen dicht zijn, kunnen we ook ons mondhygiëne project voortzetten.

PS: Voor 2 van de 3 kinderen die we in Nepali Children Hostel willen brengen, hebben we
een sponsor. Ken jij een organisatie, persoon of groep personen die de sponsoring van het
derde kind op zich wil nemen (100 euro per maand)?

