
  

 

 

 

 

Beste lezer, 

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

Namens het bestuur, 

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 

 

 

 
 
 

 
Drie nieuwe meiden in Nepali Children Hostel 
(Babita 13 jaar klas 6, Bandana 10 jaar klas 3, Safia 8 jaar klas 2) 
 
Het is voor het eerste dat we drie kinderen uit één gezin opnemen. Maar de 
situatie is zo schrijnend dat we deze uitzonderlijke keuze maken. 

In eerste instantie hadden we het voornemen om maximaal 2 van de 3 kinderen 
op te vangen. Toen wij dit aankondigden tijdens ons tweede bezoek ontstond er 
een intense discussie wie er wel en niet zou gaan. Alle drie de meiden waren aan 
het huilen. 

 
Wat was de situatie van deze meiden? 
De ouders van deze meiden zijn gescheiden en moeder is opnieuw getrouwd. 
Conform de Nepalese cultuur zorgt vader daarna voor de kinderen. Het gezin 
bestaat uit vader, moeder en vijf kinderen. De oudste twee kinderen werken 
ondertussen maar geven het geld vooral uit aan drank en eigen genot. Ze nemen 
geen verantwoordelijkheid voor hun jongere zusjes. 
Alle vijf de kinderen van dit gezin zijn ondergebracht bij de oudste zus van hun 
opa omdat vader geen tijd en geen geld heeft om voor ze te zorgen. Deze vrouw 
is alleenstaand en heeft zelf ook 5 kinderen. Met z’n allen en een baby leven ze 
in twee kamers. Zij kan nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. De drie meiden 
hebben zelfs nog nooit nieuwe kleding gehad, maar af en toe krijgen ze een 
afdankertje van iemand. De maaltijden zijn sober. 
Het ergste verhaal is dat de kinderen van deze vrouw de andere kinderen niet 
accepteren. Zelfs als we op bezoek zijn om over de situatie te praten, gedragen 
ze zich onfatsoenlijk en schelden de kinderen uit zonder enige aanleiding. Je 
kunt je wel voorstellen hoe ze zich gedragen als ze alleen met hen zijn. 
We zijn dan ook zeer blij en verheugd dat wij Babita, Bandana en Safia kunnen 
verwelkomen in ons hostel.   

                                      

Nieuwsbrief juni 



 
 
 

 

 

 

 

We zijn volop bezig met de organisatie om ervoor te zorgen dat Jolanda en Bodharaj naar Nederland kunnen 
komen. 

Op dit moment staat een aantal activiteiten al vast: 

zondag 21 augustus:  Den Helder – ‘t Wijkhuis (zie bijgevoegde flyer) 

maandag 22 augustus:  Den Helder – Bibliotheek – School 7 – lezing (zie bijgevoegde flyer) 

zondag 28 augustus:  Rotterdam - Noo.Me – (zie bijgevoegde flyer) 

maandag 29 augustus:  Zoetermeer – ‘t Hof van Seghwaert – Nepalese snacks en presentatie 

woensdag 31 augustus:  Rotterdam – Goede Herderkerk (zie bijgevoegde flyer) 

vrijdag 2 september:  Nieuw Schoonebeek – kookworkshop (vol) 

zaterdag 3 september: Nieuw Schonebeek – Dorpshoeve – vrouwenkring 

zondag 4 september:  Nieuw Schoonebeek – kookworkshop (zie bijgevoegde flyer) 

woensdag 14 september: Breda – Charity diner 
 

Naast de publieke activiteiten zijn er ook bijeenkomsten in besloten kring. Bijna elke dag staat er wel 
iets op de agenda dat bij zal dragen aan meer naamsbekendheid en fondsenwerving. 
 
We zijn heel erg blij dat veel mensen meedenken om ons bezoek in Nederland succesvol te laten zijn. 
Voor de mensen die nog niet met ons bekend zijn, hebben we ook tal van promotie materiaal gemaakt: 

 algemene flyer (bijgevoegd in deze mail) 
 informatiemap over onze projecten en de kinderen die in Nepali Children Hostel wonen 
 overzicht van de blogs en nieuwsbrieven 
 overzicht met suggesties voor donaties 

 

   Nepali Children komt naar Nederland 


