
 

 

 

 

Beste lezer, 
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Nieuwsbrief februari 
Sociaal jaarverslag deel 2:  
 

Ook in 2022 was Nepali Children een erg actieve stichting in haar 
werkgebied Hemja. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door haar 
partnerorganisatie Jana Hitaishi: 
 
 13 kinderen verblijven in Nepali Children Hostel. 
 22 kinderen op Ambika en 4 kinderen op New Leknath Public 

Academy krijgen een volledige studiebeurs. 
 2 Belgische vrijwilligers hebben een maand lesgegeven in Nepali 

Children Hostel. 
 Met de Belgische organisatie Himalayan Projects is een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de activiteiten van 
Nepali Children in Hemja. 

 Het Lunch project en Dental awareness project zijn gecontinueerd 
op Ambika. Deze projecten zijn uitgebreid naar een tweede school 
in Astam met 40 leerlingen. 

 Met extra donaties zijn schoolspullen, handschoenen, winterkleding 
gekocht voor alle kinderen die we sponsoren met een studiebeurs en 
die in Nepali Children Hostel wonen. Ook zijn er een zonneboiler 
voor warm water en een zonnepaneel voor verlichting aangeschaft. 
Het hostel is middels donaties voorzien van een muur als 
erfafscheiding.  

 Naast de vele particuliere bijdragen zijn de drie grootste 
sponsoren: Rotary-Donkenland, Vitadent mondzorg en Stichting 
Nepal. Iedereen heel, heel hartelijk bedankt. Zonder jullie is er 
geen maatschappelijk werk in Nepal. 

 De eerste stappen zijn gezet om gezinnen structurele hulp te gaan 
bieden zodat kinderen niet uit huis geplaatst gaan worden. We 
noemen dit Family service. 

 Op elke verjaardag van een kind in of medewerker van het hostel 
rapen we straatafval op. 

 Enkele keren zijn er noodhulp voedselpakketten uitgedeeld ter 
waarde van ongeveer € 25. 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

Opnieuw begon het jaar met een volledige Lockdown. 
De hele staf van het hostel werd geconfronteerd met 
de neveneffecten van kinderen die langdurig 
thuiszitten en ineens dagelijks beschikken over 
mobieltjes.  

Gelukkig is er vanaf maart het normale onderwijs weer 
opgestart. De kinderen uit Nepali Children Hostel gaan 
bijna allemaal naar een particuliere school. Echter een 
veranderd overheidsbeleid en verbeteringen binnen de 
kwaliteit van overheidsscholen leidden tot discussies 

binnen het bestuur. Er is een voorlopig besluit genomen om in onze organisatie niets te 
veranderen, maar in 2023 zal de schoolkeuze opnieuw besproken worden. 
 
Voor twee kinderen was de situatie op de particuliere school niet houdbaar. We besloten hen 
over te plaatsen, samen met een 14-jarige nieuwkomer, naar de school tegenover het hostel, 
Ambika. Echter na enkele maanden hebben we deze twee kinderen definitief teruggebracht 
naar de plek waar ze vandaan kwamen en bleef alleen de 
nieuwkomer op Ambika. 
 
Er waren enkele kinderen waar we afscheid van hebben 
genomen. Een meisje had het niet naar haar zin bij ons en 
wilde terug naar haar vader; een meisje konden we wegens 
geestelijke problemen onvoldoende begeleiden en een ander 
meisje heeft het hostel verlaten omdat haar moeder Shanti 
die bij ons werkzaam was als algemeen ondersteuner besloot 
om elders te gaan werken. 
 
Shanti, is opgevolgd door Ina, maar dit bleek geen succes. 
Aan het einde van haar proeftijd hebben we van haar 
afscheid genomen en haar plaats is ingenomen door een 
alleenstaande moeder Sangrita. Haar dochter woont nu bij 
haar in het hostel. Naast haar zijn er nog 5 kinderen in de 
leeftijd van 5 -14 bij ons komen wonen. 
 
Kortom, grote verschuivingen in de periode voordat Bodharaj en Jolanda naar Nederland 
kwamen voor fondsenwerving. Echter daarna lijkt de rust te zijn weergekeerd. Meteen na hun 
terugkomst, kwamen er twee Belgische vrijwilligers, gepensioneerde onderwijzers, die bijles 
hebben gegeven aan 4 kinderen. Een enorme steun. 
Nepali Children kwam met hen in contact via Himalayan Projects, Paul vande Moortel. Deze 
stichting werkt ook in Hemja en we hopen in 2023 de samenwerking met haar uit te breiden. 
 
 

  

Terugblikkend op 2022 kunnen we vaststellen dat het een bijzonder jaar is geweest. 



Toch was het niet helemaal een rustig najaar. Allereerst gaf onze voorzitter Migiel de Lange 
aan dat hij graag algemeen bestuurslid wil zijn. Ons kersverse bestuurslid Niels Flach was 
bereid om zijn rol over te nemen. Hij kent de stichting al vanaf het begin en na zijn bezoek aan 
Nepali Children was Nepal niet meer uit zijn gedachten. Hij heeft van dichtbij meegemaakt hoe 
het hostel functioneert. Jolanda en Niels hebben heel veel gesproken over dilemma’s en de 
voordelen en nadelen van een hostel en nagedacht over mogelijke veranderingen. 
 
Na het bezoek van Bodharaj en Jolanda aan Nederland 
kregen deze algemene gedachten meer vorm: 
Nepali Children is bezig om aanvullend een family service op 
te richten en in het hostel alleen kinderen te plaatsen 
waarvoor geen (plaatsvervangend) thuis gevonden kan 
worden. 
Deze transitie zal een groot aantal maanden in beslag 
nemen.  
 
Vanaf begin 2023 zal in elk geval een extra medewerker 
worden aangetrokken om de praktische uitvoering in 
samenwerking met Jana Hitaishi te verwezenlijken. 
 
Nepali Children doet meer dan alleen het runnen van een hostel. We sponsoren ook kinderen 
voor hun school zodat zij onderwijs kunnen volgen zonder dat hun familie enige kosten maakt. 
In 2022 is dat aantal uitgegroeid naar 26 kinderen. Himalayan Projects geeft studiebeurzen 
aan 6 kinderen in Hemja. Omdat de stichting niet het hele jaar in Nepal vertegenwoordigd is, 
helpt Nepali Children haar met de praktische uitvoering. We hopen dat de kinderen met onze 
steun gemotiveerd blijven om zich zo goed mogelijk in te zetten op school en goede 
schoolresultaten behalen. 

Het zou fantastisch zijn als we in 2023 met jullie hulp nog 4-10 kinderen extra kunnen 
ondersteunen. 

 

 



 
 
 

Na de lockdown hadden we ook de mogelijkheid om ons tandenpoets project weer op te pakken. 
Behalve op Ambika doen we dit nu ook op een klein schooltje in Astam. Op deze beide scholen 
dragen we ook bij aan een verantwoorde lunch. 

Gelukkig hebben we maar weinig noodhulp gegeven. Er waren maar enkele aanvragen om 
gezinnen verlichting te geven. 

In ons werkgebied Hemja zijn we met een goede gewoonte begonnen: elke kinderverjaardag, 
gaan we een uurtje afval oprapen op de weg voor het hostel. In een uurtje verzamelen we snel 5 
vuilniszakken met huisvuil en afval dat uit de voorbijrijdende bussen wordt gegooid. De eerste 
positieve effecten zijn al merkbaar: mensen voelen zich bezwaard dat de jonge kinderen uit 
het hostel hun rotzooi opruimen. Sommigen beloven zelfs al hun gedrag te veranderen. En 
daarvoor doen we het! 

 

 

 

 

 

 

 

 


