
  

 

 

 

 

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

 

 

 
 
 

Nieuwsbrief december 
De donkere dagen voor kerst, einde van het jaar, buiten koud en binnen 
de kachel aan. Het leven lijkt zich wel naar binnenshuis te verplaatsen. 
Voor veel mensen is dat ook een moment om hun familie op te zoeken. 
Anderen ervaren juist het gebrek hieraan en voelen zich alleen. 
Voor mij is deze tijd ook altijd een moment om me wat meer terug te 
trekken. Net zoals moeder natuur dat doet om vervolgens in het 
voorjaar weer te ontspruiten. 

 
Wanneer ik me terugtrek, ervaar ik niet alleen de stilte, maar heb ik 
ook de ruimte om voor Nepali Children terug te blikken op het afgelopen 
jaar. Dit zal binnenkort worden weergeven in het sociale jaarverslag van 
Nepali Children. Het is een erg bewogen jaar geweest, waarin het 
bestuur grote beslissingen heeft genomen. Beslissingen die direct het 
leven van kinderen raken. Wie mogen er wel of niet bij ons wonen? Hoe 
nemen we op een goede manier afscheid kinderen die zoveel ballast in 
hun rugzak dragen die we niet kunnen handelen? 

 
Alles bij elkaar heeft het geleid tot een hostel waar we blij mee kunnen 
zijn. Vergeleken met andere hostels/kindertehuizen is de kwaliteit van 
zorg hoog, is er veel persoonlijke begeleiding en zien we dagelijks blije 
kinderen. Kinderen die niet terug willen naar huis en zelfs vakanties 
liever bij ons doorbrengen. Een indicatie dat het allemaal wel goed zit. 
 
Toch zijn er wereldwijd geluiden dat kindertehuizen helemaal niet zo 
goed zijn voor kinderen. Daarover heb ik lang geleden al een artikel van 
Wilde Ganzen geplaatst in de besloten Facebookgroep. Nu ik me daarin 
meer verdiept heb, merk ik dat alle kindertehuizen op één grote hoop 
worden gegooid. Nepali Children Hostel wordt dus vergeleken met 
kindertehuizen waar sprake is van kinderhandel, ondervoeding, 
kinderarbeid, kinderprostitutie of gewoon slecht opvoedkundig beleid. 
 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

 Wat kunnen we leren van alle onderzoeken over negatieve lange termijn effecten van deze vorm van 
hulp aan kinderen? Zijn er andere vormen van hulp mogelijk waardoor kinderen bij hun familie kunnen 
blijven wonen? Zouden we voor een kleine groep mensen het leven structureel kunnen verbeteren 
waardoor er geen breuk in gezinnen ontstaat? 
 
Het antwoord is een volmondig JA. 
Een paar maanden geleden ben ik in een begeleidingstraject gestapt van Better Care  Network 
Nederland om deze mogelijkheden te onderzoeken en vorm te geven. Vanuit dit traject is een coach 
toegewezen vanuit Hope of Homes die onze stichting met kennis en ervaring ondersteunt. 
De eerste gedachten beginnen al concreet vorm te krijgen: hulp moet zich als het even kan niet puur 
op opvang van een kind richten, omdat de noodzaak van hulp voortvloeit uit een structureel probleem in 
een gezin. De focus zou gericht moeten zijn op het beginpunt, de oorzaak van waar het misloopt binnen 
de familie.Wanneer Jana Hitaishi, de Nepalese partnerorganisatie, samen met de verantwoordelijke 
gezinsleden zulke problemen kan oplossen, kunnen kind en ouders weer met elkaar een toekomst 
opbouwen. Het mag duidelijk zijn, dat zulke hulp aan kind én gezin maatwerk vraagt. Dat is een 
zoektocht, een grote puzzel en een enorme uitdaging die Nepali Children en Jana Hitaishi graag 
aangaan in 2023. Vanuit de visie: een structurele oplossing is altijd beter dan brandjes blussen.   
 
Ik wil iedereen bedanken die me op dit spoor heeft gezet. Persoonlijke chat berichtjes, ontmoetingen 
met ervaringsdeskundigen, telefoongesprekken, nieuws in de (sociale)media….. 
Het geeft ons de inspiratie om, net zoals in 2022, ons zo goed mogelijk in te zetten voor kinderen in 
Nepal. Hoe? Dat zal de tijd leren. In elk geval zullen we doorgaan met het ondersteunen van minimaal 
30 kinderen zodat zij volledig gratis naar school kunnen en zullen we kinderen blijven opvangen in 
Nepali Children Hostel. 
 
  
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een heel gelukkig nieuw jaar en we hopen jullie graag 
als sponsors in 2023 weer te ontmoeten. 
 
Groeten uit Pokhara, 
Jolanda 
 
 

 


