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De situatie in Nepal is, na de zware aardbeving van j.l. 25 april, zeer  zorgelijk nu de economische 

blokkade vanuit India aanhoudt. Hierdoor zijn grote tekorten aan brandstof ontstaan, benzine, diesel, 

gas, maar ook aan bv medicijnen .De prijzen op de zwarte markt rijzen de pan uit. De wederopbouw 

na de  aardbeving komt mede hierdoor niet op gang.  Een humanitaire ramp dreigt waarvan mogelijk 

3 miljoen kinderen   het slachtoffer dreigen  te worden. ( zie het artikel van UNICEF directeur 

Anthony Lake via de link: . http://www.unicef.org/media/media_86394.html ) 

 Eén en ander lijkt  verband te houden met de nieuwe grondwet die in oktober j.l. is aangenomen  

waarin  bevolkingsgroepen die in het grensgebied met India leven zich niet voldoende vertegen-

woordigd voelen. 

Tijdens ons bezoek afgelopen okt/nov hebben we gemerkt hoe de grens blokkade ingrijpt in het 

dagelijks leven. Er is ook in onze kinderhuizen en school bv een gebrek aan gas waardoor nu op hout 

moet worden gekookt. Helaas hebben wij het kinderhuis in Duhabi  maar enkele keren kunnen 

bezoeken: vervoer per bus en auto is namelijk niet toegestaan in dit gebied.  

Toch viel ons ook op hoe flexibel de 
Nepalezen zich aanpassen:  men maakt er 
het beste van.  In ons project hebben we 
hard gewerkt aan het verbeteren van de 
situatie op de Dipendraschool. Onlangs zijn 
er  2 nieuwe onderwijzeressen bijgekomen, 
beiden goed opgeleid en met hart voor de 
kinderen uit deze achtergestelde 
gemeenschap in Falkland, Dharan. Met de 
onderwijzers  hebben we een concreet plan 
gemaakt om het verzuim terug  
te dringen en de oorzaken hiervan te 
achterhalen.     Huisbezoek aan spijbelend kind dat op de tweeling 
      moet passen als de ouders werken 
Het blijkt bv dat een aantal kinderen thuis op de baby moet passen terwijl de ouders werken                
( meestal als houtsprokkelaar in de jungle of steenhakker ). We willen dit oplossen door een crèche 
op school in te richten.  Ook zal het verzuim beter worden bijgehouden en worden er huisbezoeken 
gedaan om te kijken waarom een kind niet ( meer ) naar school komt.  
In deze nieuwsbrief geven wij naast de ontwikkelingen op de Dipendraschool ook de stand van zaken 

in de beide kinderhuizen Duhabi Children’s Home en Saraswati.                                                                                      

Meer info over onze laatste bevindingen kunt u vinden op de website :  www.kinderhuisnepal.nl   

waar u ook  een uitgebreide nieuwsbrief kunt vinden van onze partnerorganisatie in Nepal  SHC-de 

Society for Helpless Children. 

We hopen dat u ons  wilt blijven steunen !   

Namens Bestuur en vrijwilligers wens ik u fijne feestdagen en een voorspoedig 2016! 

Henk Hooghuis 

http://www.unicef.org/media/media_86394.html


Bestuur, mededelingen: 

Sponsordiner: Op 24 januari a.s. willen wij onze donateurs uitnodigen voor het diner.                 

Kosten zijn € 25,- pp . LOCATIE: REST MOUNT EVEREST SPREEUWENPARK 3, AMSTERDAM NOORD, 

TEL 020 6326055, AANV 18.00 UUR. 

 

Nieuwe penningmeester: per 1 januari  a.s. zal dhr. Peter van der Berg toetreden tot het 

Stichtingsbestuur. Peter heeft een economische achtergrond. Hij heeft naast diverse financieel 

economische banen in Nederland ook in Kenia en Kameroen gewerkt. Momenteel is hij betrokken bij 

verschillende goede doelen organisaties in Nederland waar hij de functie van penningmeester vervult 

of als economisch adviseur van het bestuur fungeert. 

SHC: onze partnerorganisatie in Nepal zorgt voor een juiste besteding van het toegekende budget en 

legt hierover verantwoording af. De Stichting heeft  daarnaast een adviseur ter plaatse - in de 

persoon van de advocaat dhr. Dhakal - die rechtstreeks namens de stichting kan optreden als er  

vragen zijn mbt de uitvoering  van de door ons betaalde werkzaamheden . 

Stand van zaken in onze projecten:  

Dipendraschool, ca 100 leerlingen,         

5 klassen.                          

 Het maaltijdprogramma, 

opnieuw gesponsord door St. 

Kinderen v/d Wereld, is nog 

steeds succesvol. Toch kan ook 

hier veel worden verbeterd in de 

samenstelling van de maal-

tijden. SHC zal dit beter gaan 

monitoren om te zorgen dat de 

kinderen gezond eten krijgen op 

school. We zullen hierover gedetailleerde informatie krijgen.    Lunch op 

Dipendraschool 

 herstelwerkzaamheden aardbevingsschade: de ingestorte muren achter de school zijn hersteld. 

De werkzaamheden zijn in overleg uitgevoerd met  adviseur Clemens Deen om er zeker van te zijn 

dat de muren overeind blijven bij een nieuwe aardbeving. 

 Watertekort: er wordt voorzien in de aanvoer van schoon water gedurende  de droge periode van 

ca 4 maanden p.j. Hiervoor is een bedrag van max € 500 beschikbaar gesteld. Helaas is het door 

de poreuze bodem niet mogelijk om water op te pompen. 

 Schoolhoofd: dhr Parbat Sanjel is aangesteld als interim school-hoofd, na het vertrek van mevr 

Padma Gelal. Parbat is toegewijd aan de ontwikkeling van de school en is vanaf het begin in 2005  

betrokken bij de school,hij  is afkomstig uit de lokale gemeenschap.  

 Kwaliteitsverbetering: door maximaal in te zetten op de kwaliteit van het onderwijs binnen onze 

beperkte middelen kan nog veel worden bereikt. Met de leerkrachten hebben we gesproken over 

lesmethoden die meer aansluiten bij de kinderen uit deze achtergestelde gemeenschap. Van de 

leerkrachten wordt verwacht dat ze dagelijks een incidentenrapport bijhouden.  



 Ommuring  van het land bij de 

school: het terrein voor de 

school – opp. ca 65 x 30 m - 

moet worden afgebakend. 

Hiervoor is  minimaal  ca € 5000 

nodig . Als we hier te lang mee 

wachten kan het terrein  in 

gebruik worden genomen door 

anderen. Het is de bedoeling  dat 

de kinderen ook gymnastiek 

krijgen op het schoolterrein.l

  

 

                                                                       Kleuterklasje Dipendraschool 

 Data collection:  het aantal leerlingen op de school is fors gedaald,met ca 30 % De oorzaken 

zijn divers en moeten in kaart worden gebracht. We willen o.a met betrokken ouders in 

gesprek om te kijken hoe we de kinderen weer op school  kunnen krijgen. Een crèche op 

school is nodig als kinderen thuis worden ingezet als oppas en niet naar school kunnen. 

    

 Aanleggen van een moestuin: een deel van het beschikbare land kan worden gebruikt als 

moestuin  Het is leerzaam voor de kinderen en ook nuttig om te voorzien in gezonde 

groentes. SHC gaat samen met het schoolcomité een plan opstellen.  

Duhabi Children's Home  ( 18 kinderen ) 

Het kinderhuis, dat door ons in 2004 is gebouwd met  de opbrengst van de verkoop van 

Kerstpakketten aan St. Nidos  en een bijdrage van Plan Nederland, bestaat nu ruim 10 jaar!  Het is 

een oase van rust als je het terrein opkomt. Een contrast met de directe omgeving, waar actie wordt 

gevoerd voor autonomie door de Madesh, die zich niet kunnen vinden in de nieuwe grondwet van 

Nepal. Door de vele stakingen en het vervoersverbod is het ook nog niet mogelijk geweest om 

materialen aan te voeren en  de ingestorte muur  te herstellen.                                                                  

Er is door de coördinator dhr Raut, hard gewerkt om de identiteit van alle  weeskinderen te 

achterhalen; van slechts 3 kinderen is deze nog onbekend. Er zijn inmiddels ook 3 nieuwe kinderen 

opgenomen in het kinderhuis.  We hebben o.a. gesproken over de opbouw van het zwaar 

beschadigde gebouw achter het kinderhuis. Ook dit kan pas gebeuren als de politieke onrust voorbij 

is. We hebben verder gesproken over het geven van extra huiswerkbegeleiding als de scholen dicht 

moeten door de stakingen. De computer-teacher is helaas opgestapt. Het is moeilijk een nieuwe te 

vinden, ofschoon we 2 computers hebben. 

Een van de meisjes ( 14j ) heeft autisme. Voor haar willen we betere begeleiding. De homemothers 

hebben overigens al meer inzicht in hoe ze met haar kunnen omgaan. Zij kunnen opnieuw gebruik 

maken van trainingsfaciliteiten van SOS Kinderdorp, dat nu een nieuwe directeur heeft.  Vrijwilligster 

( pedagoge) Anja Brasser heeft ook wat tips gegeven en heeft op individueel niveau contact met de 

kinderen via oa. Skype en e mail. 

Sarasvati Kinderhuis  ( 22 kinderen) 

Ons oudste project is nu, door lokale fondsen te werven,  voor ca 65% onafhankelijk van onze steun! 

In de ruim 15 jaar die achter ons liggen is dit een enorme prestatie.  Het valt op dat men veel 

professioneler werkt: er wordt echt nagedacht over bv begeleidingsplannen, het creëren van een 

goede sfeer waarin kinderen zich happy en veilig voelen. Men staat ook  open voor suggesties van de 



kinderen en probeert  inzicht te krijgen in gedrag van kinderen. We merkten tijdens ons bezoek dat 

onze samenwerking ook op dit punt heel vruchtbaar is geweest . 

De lokale fondsenwerving: Sarasvati kan nu geheel voorzien in de behoefte aan voedsel voor de 

kinderen. Ze doen dit door voor elke dag  van het jaar - 365- dagen - een sponsor te vinden die 1 dag 

voorziet in  de maaltijden voor de kinderen.   De Nepalese donateurs kunnen hun naam terug vinden 

in een lokale krant die de lijst met donateurs publiceert.  

De Stichting is gevraagd om  bij te dragen aan  "quality care", dat wil ook zeggen dat het door ons 

betaalde personeel - homemothers, guard, huiswerkbegeleiders - goed wordt begeleid. Dit gebeurt 

in nauw overleg met onze partner SHC die meer functioneringsgesprekken zal gaan voeren met door 

de Stichting betaalde medewerkers en dmv trainingen die  via SOS Kinderdorp worden aangeboden. 

Fysieke veiligheid: Omdat het Sarasvati Kinderhuis deels tegen een berg aan ligt is er een risico dat bij 

een volgende zware aardbeving het tehuis kan instorten. We hebben gevraagd om een risico-analyse 

te maken en een plan op te stellen voor evacuatie van de kinderen bij een aardbeving of landslide. 

Kinderen moeten in dat geval snel en ongehinderd weg kunnen komen! Via onze technisch adviseur 

Clemens Deen worden wij geïnformeerd over passende maatregelen om de veiligheid te garanderen. 

Family based  care: het kinderhuis kan een beperkte periode hulp bieden aan kinderen  die tijdelijk 

niet thuis kunnen wonen door omstandigheden.  

Contacten met  kleine lokale kinderhuizen in de regio: Onze kinderhuizen, partner SHC en de 

Stichting willen kennis  en ervaring delen. Het moet bv. ook  mogelijk zijn om pupillen uit te wisselen 

die wellicht in een andere omgeving meer mogelijkheden hebben. Ook ideeën over lokale 

fondsenwerving kunnen worden uitgewisseld. Er is een grote bereidheid om samen te werken en 

kennis te delen. 

Financiën 

We kunnen u mededelen dat er  vanwege de 

aardbevingen in 2015 extra kosten zijn 

gemaakt, o.a door herstelwerkzaamheden aan 

de ingestorte muren. In 2016 verwachten wij 

dat de kosten t.o.v dit jaar per saldo  hoger 

zullen uitvallen. Verwachting is anderzijds dat 

de Stichting komend jaar niet meer zal 

bijdragen  aan de kosten voor voeding in het 

Sarasvati Kinderhuis! 
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