Nieuwsbrief april
Onze nieuwkomers in Nepali Children Hostel
Nieuwkomer Barsa
Barsa woonde bij haar opa en oma. Zij hebben drie zonen waarvan de oudste zoon
bij hen in woont met zijn 2 kinderen: een van deze kinderen, Labisha, sponsoren
we voor school.
Zijn vrouw heeft onlangs aangifte gedaan van verkrachting door hem en heeft het
gezin verlaten. De zoon ziet erg op tegen de rechtszaak en is meer gaan drinken.
Hij werkt op dagloon basis. Dit betekent dat er niet elke dag inkomsten zijn en
dat er nu veel geld nodig is voor de rechtszaak. Als er inkomsten zijn is dat
ongeveer 6-7 euro per dag. Helaas gaat het grootste gedeelte van dit geld op aan
alcohol.
De grootouders zorgen voor zijn twee kinderen. Ze zorgen ook voor de twee
kinderen van de middelste zoon omdat ze zijn verlaten door hun ouders. Moeder
heeft het gezin verlaten om onduidelijke redenen en vader is voor werk
vertrokken naar India en is nooit meer teruggekeerd.
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Voorheen was het zorgen voor de kinderen dat niet zo'n probleem, want opa
heeft in het buitenland gewerkt en daardoor kunnen sparen. Helaas heeft hij om
gezondheidsredenen zijn werk opgeheven en is hij teruggekeerd naar Nepal. De
grootouders hebben zelf heel weinig inkomsten en weten dan ook niet goed hoe ze
voor alle kinderen kunnen zorgen.
Een van deze kinderen is de 5-jarige Barsa. Ze zit op dit moment op de
kleuterschool. Bij ons gaat ze ook naar de kleuterklas en vanaf het nieuwe
schooljaar (mei) naar klas 1. Voor Snow View School lastig omdat ze te weinig
kennis heeft voor een leerling van de 2de kleuterklas. Een lastige situatie, maar
niet onoverkomelijk want ze is nog jong en wij zullen haar helpen.
De eerste indruk van Barsa is dat ze leergierig is en makkelijk vrienden maakt.
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Nieuwkomer Rajan
Onlangs werden we benaderd door een docent van Ambika school. Hij maakte zich ernstig zorgen over
Ranjan, een jongetje van 8 jaar. Hij zit in klas 2. We kennen de gezinssituatie van hem al langer, omdat
vader en moeder met 2 kinderen 2 jaar geleden drie huizen van ons vandaan zijn komen wonen.
Vader vertrok een aantal jaren geleden naar het buitenland om meer geld te verdienen. Bij terugkomst
merkte hij dat al het inkomen uitgegeven was en zijn vrouw verslaafd was aan de alcohol. De reden waarom
ze begonnen is met drinken is voor hem een raadsel.
De problemen in het dorp waren zo groot dat ze zich genoodzaakt voelden om te vertrekken. Ze lieten
overal schulden achter.
Vader is een hardwerkende man. Hij werkt 7 dagen per week tegen een schraal inkomen. Voordat hij naar
zijn werk gaat, zorgt hij voor zijn twee kinderen en als hij thuiskomt doet hij dit ook en het huishouden en
hij kookt. Moeder ligt de hele dag laveloos op bed.
Iedereen kan zich voorstellen dat dit tot veel spanningen thuis leidt. Door de ruzies en lawaaioverlast zijn
ze de afgelopen paar jaar al een paar keer uit hun woning gezet.
Rajan lijdt er zichtbaar onder. Hij trekt zich terug en praat nauwelijks.
In ons hostel loopt hij te glunderen, is hij blij dat hij 4 keer per dag eten krijgt en is ongelooflijk ijverig op
school. Hij is sociaal en doet zijn uiterste best om de huisregels op te volgen.
We gunnen hem de komende jaren een stabiele en veilige thuishaven.

Afscheid van Sujata
Acht maanden geleden hebben we op verzoek van
Stichting Nepal Sambandha de zorg op ons genomen
voor Sujata. Echter haar verblijf in Nepali Children
Hostel bracht heel veel spanningen met zich mee.
Om haar te begeleiden hebben we 2 maanden
geleden een psycholoog ingeschakeld. Maar helaas
hebben we de conclusie moeten trekken dat ze meer
hulp nodig heeft, bij voorkeur van een psychiater. Dit
kunnen we niet bieden en daarom hebben we haar
terug naar huis gebracht. Stichting Nepal Sambandha
is va plan om met haar in contact te blijven. We zijn
hier erg blij mee.

Afscheid van Shanti en Samikshya en de komst van Ina
Na bijna anderhalf jaar heeft Shanti ons verlaten. We waren blij met al het werk dat zij verzette. Ze
probeerde goed voor de kinderen te zorgen, kookte erg lekker, maakte schoon volgens Westerse
ideeën en als ze tijd over had, werkte ze soms ook in de tuin. Ze had er ook veel plezier in en was
opgelucht dat ze zich geen zorgen hoefde te maken over haar dochter Samikshya. Het deed haar
zichtbaar goed. Het meisje voelde zich thuis in het hostel, verloor veel onhebbelijkheden en was een
goede leerling.
In Nepal heeft de familie veel invloed op keuzes die je maakt. Dit heeft ertoe geleid dat deze
alleenstaande moeder het hostel gaat verlaten. De reden is onduidelijk, maar we vermoeden dat ze
opnieuw gaat trouwen. Omdat zij weggaat, vertrekt ook haar dochter uit het hostel. We wensen
beiden heel veel geluk en een mooie toekomst.
Ondertussen heeft Ina de zorg voor onze kinderen op haar genomen. De kinderen zijn dol op haar. Op
een vriendelijke manier maakt ze duidelijk wat ze van hen verwacht. De twee kleintjes zijn niet bij
haar weg te slaan en lopen de hele dag hand in hand met haar.
Door het vertrek van Samikshya en Sujata kunnen we weer andere kinderen opnemen in het
hostel. In de volgende nieuwsbrief zullen wij jullie met hen kennis laten maken.

