
  

 

 

 

 

Beste lezer, 

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

Namens het bestuur, 

Niels Flach  Voorzitter 
Carolien Kuyper  Penningmeester 
Martijn Akkermans Secretaris 
Bodharaj Adhikari Bestuurslid 
Jolanda Bijl  Bestuurslid 
Michiel de Lange  Bestuurslid 

 

 

Stichting Nepali Children 
NL22TRIO 0390 9111 94 

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

 

 

 
 
 

Nieuwsbrief november 
Nepali Children groeit in sponsors, aantal kinderen dat profiteert en 
professionaliteit van onze organisatie!  Lees hieronder wat we allemaal de 
afgelopen maand hebben gedaan. Wil je meer weten of weet je een 
manier om mee te helpen met wat we doen? 

Laat het me weten, jolanda@nepalichildren.com! Jolu 

Sponsor kinderen 
Dankzij twee nieuwe sponsoren gaat Nepali Children negen nieuwe 
kinderen sponsoren op de overheidsschool Ambika. Hier is een 
zorgvuldige selectie aan vooraf gegaan. Allereerst hebben we docenten 
en het managementteam van de school gevraagd welke leerlingen voldoen 
aan de voorwaarden van Nepali Children. De kinderen moeten op basis van 
de examenresultaten bij de beste vijf van de klas behoren, en hun ouders 
op basis van de Nepalese standaard behoren tot de armsten van de 
samenleving. 
We kregen een lange lijst namen. Deze kinderen hebben we allemaal thuis 
bezocht.  Wij zijn trots dat we mede dankzij jullie nu in totaal 23 
kinderen op Ambika school sponsoren. 
Maar hoe vervelend is het dan om ook kinderen te moeten afwijzen. Ook 
als er, terwijl we op huisbezoek zijn, meerdere mensen komen met de 
vraag of we hun kind willen sponsoren of willen opnemen in Nepali Children 
Hostel. Toch zijn Bodharaj en Jolu blij met de huidige aantal kinderen 
dat nu geholpen wordt. 
 
Winterkleding 
Begin november heeft Jolu een actie opgestart om geld in te zamelen 
voor winterkleding voor deze 23 Ambika kinderen. Vlak daarna ontmoette 
zij Krijn de Best van Stichting Nepal. Per ommegaande betaalde hij de 
benodigde € 500 en kon de actie weer worden stopgezet. Ook hebben we 
andere particuliere donaties ontvangen voor deze actie.  
 
Voor het hostel hebben we hulp gekregen van de plaatselijke serviceclub 
Leo club Hemja. Zij hebben onze kinderen voorzien van een oranje hoodie 
van een bijzonder goede kwaliteit. Dit geld hebben ze ingezameld door 
drie dagen lang te zingen en te dansen tijdens het vijf daagse feest 
Tihar. 
 
Het is fantastisch om alle lachende gezichtjes te zien. Iedereen bedankt! 
 
 



 
 
 

 Schoolspullen en handschoenen 
Een van onze vrijwilligers, 
Lokman, heeft de verjaardag van 
haar kleine meisje wel op een heel 
bijzondere manier gevierd. In 
plaats van de cadeautjes is er 
veel geld gegeven. Lokman en Ken 
hebben besloten om dit geld te 
doneren aan Nepali Children. Alle 
hostelkinderen hebben 
handschoenen gekregen en voor 
de Ambika kinderen en 
hostelkinderen zijn voor de 
komende 3 maanden schriften 
gekocht. Livia, nog van harte 
gefeliciteerd en alle donateurs 
van harte bedankt!  
 

 

Verandering binnen het bestuur 
Migiel de Lange heeft aangegeven dat hij de rol van voorzitter niet langer op zich wil nemen. Zowel 
zijn werk als alle activiteiten in zijn privéleven nemen zo veel tijd van hem in beslag dat hij geen tijd 
meer heeft om deze rol te vervullen. Hij wil betrokken blijven bij de stichting door deel te nemen 
tijdens de vergaderingen als algemeen bestuurslid. De voorzittersrol wordt overgenomen door ons 
nieuwe bestuurslid Niels Flach. 
 

Family service / community service 
Nepali Children is bezig om naast haar maatschappelijke projecten en het hostel een nieuwe activiteit 
op te zetten. Een definitieve benaming hebben we nog niet, maar wel is duidelijk wat we beogen: 
begeleiding voor kinderen en hun ouders in een moeilijke thuissituatie zonder dat ze hun gezin hoeven 
te verlaten. Voor Nepali Children is dit een grote stap. Zij geeft hiermee aan dat ze het beleid van de 
Nepalese overheid, Wilde Ganzen en Unicef en tal van andere organisaties onderschrijft én ook omzet 
in daden. 
Voor een aantal kinderen is er geen andere oplossing dan hen op te vangen in ons hostel. Echter voor 
de meeste kinderen zien we mogelijkheden om thuis te blijven wonen als zij en hun ouders goed 
begeleid worden. 
Om dit op te zetten komt veel kijken. We zijn dan ook blij dat we ondersteund worden vanuit Better 
Care Network. (www.bettercarenetwork.nl). De begeleiding zal tot volgend jaar juni in beslag nemen. 
Vanuit Nepali Children zullen met name Jolu en Martijn intensief betrokken zijn. 



 

Dashain en Tihar 

Dashain 

Dashain is het langste en meest gevierde festival in Nepal. De manier van vieren en namen verschillen, 
maar de meeste Nepalezen vieren dit feest met de hele familie gedurende 15 dagen met ongelooflijk 
veel enthousiasme. Waar ze ook ter wereld wonen, ze proberen naar huis te gaan om bij hun familie te 
zijn en om gemeenschapsbanden te versterken. Je kunt het je niet voorstellen: De miljoenen stad 
Kathmandu is dan volledig uitgestorven. Winkels zijn gesloten en de rolluiken naar beneden voor de 
ramen van de meeste woningen. Mensen krijgen de zegeningen van ouderen, genieten om bij hun familie 
te zijn en vergeten even alle problemen en zorgen.  

Het is ook voor veel mensen een zorgeloze tijd. Door de overvloed aan rijst is het de meest ontspannen 
tijd van het jaar. Dashain vindt namelijk plaats net na het oogstseizoen van rijst in sommige delen van 
Nepal. De boeren kijken terug op een periode van hard werken, zijn tevreden omdat er weer genoeg 
rijst te eten is voor een aantal maanden en er is met de verkopen winst gemaakt.  

Het seizoen heet Sarad Ritu (najaar, het seizoen met heldere luchten na een periode van 3 maanden 
regen). Daarom geven mensen volgens de culturele regels een tika van rijst op het voorhoofd (= Rituele 
markering die hindoes aanbrengen tussen de wenkbrauwen, de plek waar het derde oog is gesitueerd).  

Er is een traditie om nieuwe kleding te krijgen om het feest extra mooi te maken.  

Een andere traditie is dat er reusachtige schommels worden gemaakt van bamboe. Iedereen moet 
minstens één keer schommelen. Mensen zeggen dat als je de grond in Dashain laat slingeren, de 
schommel je slechte gevoelens wegneemt en deze vervangt door nieuwe gevoelens en een verjonging in 
jezelf geeft.  
De jeugd vliegert heel erg veel. Het is een symbool om contact met God te maken. Mensen willen hem 
eraan te herinneren om geen regen meer te sturen. 

Nepal heeft zijn eigen muziek die Dashain symboliseert. De muziek heet Mal Shree Dhun (= een 
Newar-kunstvorm waarin muzikanten devotionele muziek maken, gebaseerd op het klassieke raga 
systeem (=een aantal vaste regels waarbinnen de muzikant improviseert)- en taalklanken. 

Overal in het land aanbidden mensen Durga Bhawani en bezoeken zij tempels. Het worden de 
Nauratha-bezoeken genoemd. De naam van de hindoe-godin Durga, betekent de Ondoordringbare. Dit 
zegt veel over haar wezen. Zij was een nieuwe schepping uit de energie van alle andere goden. De goden 
waren in hun heerschappij over de wereld verdreven door demonen maar gaven niet op. Ze reageerden 
met een onoverwinnelijk wapen, namelijk een godin die van elke god iets had meegekregen. Hiermee 
ging zij het gevecht met de demonen aan.  

De dieperliggende betekenis van Dashain is de viering van de overwinning van het goede op het kwade. 
Het herinnert mensen er elk jaar aan dat het kwaad een tijdlang sterk kan zijn maar dat de waarheid 
en het goede altijd zal overwinnen. 
 

 
 
 

 



 
 
 

 

Tihar 

Tihar wordt gevierd in de nacht van nieuwe maan in de 8e maand van de hindoeïstische kalender 
(Kartik), dat wordt beschouwd als de donkerste nacht van het jaar. 

Om de duisternis van de nacht van de nieuwe maan te helpen afweren, is heel Nepal versierd met 
lichtslingers, kaarsen en olielampjes van klei (diya's). Heel veel winkels, huizen en tempels zijn prachtig 
verlicht. Daarom wordt Tihar ook wel een lichtfestival genoemd. 

Diya's worden aangestoken in huizen en tempels in het hele land. 

Ook tijdens Tihar wordt de overwinning van het goede op het kwade gevierd. Tijdens de eerste drie 
dagen De belangrijkste vierings-activiteiten omvatten: 

· De eerste drie dagen zijn gericht op de aanbidding van dieren en gebeden tot Lord Yama en de 
godin Lakshmi. In de Nepalese cultuur wordt aangenomen dat dankbaarheid en aanbidding aan dieren 
en goden succes en geluk in het leven van mensen zullen brengen. 

· Het onderwerp van aanbidding op de 4e dag hangt af van de etnische groep en cultuur waartoe 
de persoon behoort: ossen, Govardhan Mountain of jezelf. 

· Op de laatste dag wordt de band tussen broers en zussen gevierd. 

 

Inmiddels is het feestgedruis weer achter de rug en is het normale leven weer aan de orde van de dag. 
 


