Feest in Nepal

30

jaar Bal Sewa (KHW) Nepal is zeker een
rede voor dankbaarheid en voor een groot
feest. Kinderen uit de verschillende regio's droegen een steentje in vorm van dans en muziek. Bezoekers uit India, Duitsland, Bangladesh en Nederland mochten van een bont programma genieten.

Alle medewerkers en de sponsorkinderen uit heel Nepal maakten een lange vermoeiende reis (sommigen
De voorzitter van Bal Sewa, mr. Timothy, en verschillende buitenlandse gasten gaven blijk van het geweldige werk wat Bal Sewa in deze jaren gedaan heeft.
Bijna alle medewerkers zijn vrijwilligers. Alle medewerkers kregen daarom onder luid applaus een attentie
als blijk van bijzondere waardering voor hun jarenlange trouwe inzet.
Nepal is een kleurrijk land met 80 verschillende talen
en de hoogste bergen van de wereld. In 1978 bezochten Reinhard Berle en Hans-Jürgen Pechman Nepal
en kregen de visie dit arme land te helpen. Met ondersteuning vanuit het bureau van Kinderhulpwerk in India

groeide dit werk uit en steeds meer mensen in Nepal
kon men als medewerker winnen. We zijn dankbaar
dat mr. Timothy tien jaar geleden voorzitter werd van
Bal Sewa en er voor zorgde dat de organisatie officieel erkenning kreeg van de staat en door zijn inzet
een goed samenwerkingsverband ontstond tussen
verschillende
kerken in Nepal. Daardoor
ontstond
er
een betere en
effectievere
begeleiding
van de kinderen. In deze
tijd begonnen
we ook vanuit
Nederland dit
project te ondersteunen.
Naast drie kindertehuizen
worden kinderen in zeven
Voorzitter van Bal Sewa, Mr. Timothy, tijdens
ver
sc hillende
zijn toespraak
plaatsen in het
land ondersteund en geholpen. Momenteel worden
bijna 170 kinderen vanuit Bal Sewa begeleid, veertig
daarvan gesponsord vanuit Nederland. Intussen zijn
verschillende jonge mensen al afgestudeerd en werden onder andere verpleegster, leraar en maatschappelijk werker. Nu zij een beroep hebben, willen ook zij
van hun kant Bal Sewa verder ondersteunen. We zijn
dankbaar dat dit werk verder groeit en dat wij vanuit
Nederland hieraan een steentje mogen bijdragen.
Adriaan Bais,
vicevoorzitter

PR O J E C T E N

V

oor een aantal projecten willen we graag om uw financiële ondersteuning vragen. Enkele projecten lopen al langer en hebben er al
toe bijgedragen dat jonge mensen een goede toekomst konden opbouwen. Nog steeds is voor de continuïteit van de projecten uw
hulp nodig. Andere projecten zijn nieuw. Met uw hulp en hopelijk ook ondersteuning van onze landelijke regering willen we in de toekomst
bij de volgende projecten financiële hulp bieden.

Nepal

Surkhet (West-Nepal): Aankoop van een stuk grond en bouwen
van een tehuis voor weeskinderen en arme kinderen om voor hen
daar een goede schoolopleiding mogelijk te maken. Begrote kosten ca
Projectnr.: 01
House of Hope
grond gekocht om woningen en werkplaatsen voor leerlingen te
bouwen. Dit project willen we samen met het Duitse KHW-Global
Care en met hulp van staatsgelden financieren. Hier kunnen we
nog geen kostenbegroting maken omdat de grootte van het project
afhankelijk is van de subsidie van de regering. Het bedrag van
deze subsidie is weer afhankelijk van de hoogte van het bedrag is
dat het KHW kan inbrengen. Projectnr.: 02

India

In Dehradun moet nog steeds de uitbreiding van de goed lopende
school van KHW worden afgebouwd. Als dit gebouw klaar is, zullen
alle vereiste klassen vertegenwoordigd zijn en is er ook ruimte om
per klas meer kinderen op te nemen. Er zijn nu veel aanvragen van
kinderen die we niet op de school kunnen plaatsen. Ook hier is men
dankbaar voor elke bijdrage die helpt dit project af te ronden.
Projectnr.: 03

Het JOT-project (leerlingwezenproject) willen we nog steeds nieuw
leven inblazen. Er is een nieuw startgeld nodig om een aantal jonhelpt u minder begaafde jongeren aan een werken - leren baan.
Projectnr.: 04
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Verslag van de India-Nepalreis 2009

O

nze vicevoorzitter reist eenmaal per twee jaar
naar India en Nepal om de sponsorkinderen te
bezoeken, te kijken hoe het met hen gaat en om te
checken hoe hun begeleiding is. Daarbij wordt bekeken of de Nederlandse sponsorgelden en giften goed
besteed zijn. Met de leiders daar wordt besproken of
er nieuwe projecten mogelijk zijn, de bestaande projecten worden bekeken. Een bezoek is steeds opnieuw erg bemoedigend voor de locale, meestal vrijwillige, medewerkers. Elke keer wordt aan sponsorouders of geïnteresseerden de gelegenheid geboden
op eigen kosten zo´n reis mee te maken, soms mede
ook om het ´eigen´ sponsorkind te bezoeken, maar
natuurlijk wil men dan ook iets van het land zien.
Hieronder in trefwoorden het reisschema van dit jaar.

Een groepje van acht personen vertrok op 11 november
van uit Brussel om vooral de jubileumviering van Kinderhulpwerk in Nepal bij te wonen. Via München vloog men
naar Delhi om daar over te stappen op het vliegtuig naar
Kathmandu. Daar kwam men op 12 november om 18.00
uur aan. Vrijdag 13 november: Sightseeing in Baktapur en
de apentempel. Zaterdag 14 november: Ontmoeting, interviews met kinderen en programma in House of Hope.
Zondag 15 november: Celebration 30 jaar KHW-Nepal.
Maandag 16 november: Naar Raxaul-Noord-India. Pro-

Impressies van meereizende
sponsorouders

D

it jaar mocht ik mijn sponsormeisje Pramilla voor de tweede
keer ontmoeten. In tegenstelling tot twee jaar geleden, was
ik nu gelukkig niet ziek en kon ik ervan genieten. Ik heb even moeten wachten totdat we in Dehradun waren, maar dat werd rijkelijk
beloond. De eerst keer dat ik haar zag, was toen we sportactiviteiten van de school in Kandoli bezochten. Toen ze me zag, lachte en
zwaaide ze. Een teken van herkenning, wat erg leuk was! We hebben even gepraat . Ze
praat nu een stuk beter
Engels en is minder
verlegen. Ik wilde graag
samen een foto maken
en vroeg haar waar ze
die graag wilde maken.
De plek wist ze precies
aan te wijzen. Heerlijk
een kind met een eigen
mening! De dag erna
zijn we met Pramilla meisje en nog twee andere kinderen gaan
winkelen. Ze had zelf haar lijstje met spulletjes die ze graag wilde
hebben thuis al klaar gemaakt. Die heb ik ook voor haar kunnen
kopen: nieuwe schoenen, kleren, een schooltas en een Barbie. Ze
heeft er echt van genoten. Alle kinderen straalden.
Voor de dag erna had ik gevraagd of we ergens naar toe konden
gaan wat voor haar leuk zou zijn. We zijn naar Fun and Food gegaan, een heel klein attractiepark. Ze was er nog nooit geweest.
We zijn samen in de zweefmolen, achtbaan en de botsweest. We hebben samen echt veel plezier gehad. Pramilla liep de
hele dag met een smile op haar gezicht, het was echt haar dag!
Een kleine leuke herinnering voor mij is dat ze mijn naam noemde,
toen ze mijn kauwgom terug gaf. Bovenal heb ik haar een dag met
leuke herinneringen kunnen geven. Na het park zijn we naar haar
huisje gegaan. Voor haar moeder wat lekkers mee genomen, wat
zij lekker vond, waar ze dankbaar voor was. Het huisje zelf was niet

naar Surketh in West-Nepal voor de projectbespreking.
Dinsdag 17 november: Bezoek op school met veel programma, kinderbezoek thuis. Woensdag 18 november:
Kinderbezoek, terug naar Kathmandu. Donderdag 19 november: Kinderbezoek thuis in Kathmandu. Vrijdag 20
november: Kinderbezoek thuis in Kathmandu. Zaterdag
21 november: Kerkdienst en uitstapje met mr. Timothy en
gezin. Zondag 22 november: Shopping in Tamel, interview met kind, eten en geschenken met House of Hope.
naar Dehradun. Dinsdag 24 november: Ontvangst in Kandolischool met kinderinterviews. Woensdag 25 november:
Shoppen met eigen sponsorkinderen, bezoek bij kinderen
thuis in Rajpur. Donderdag en vrijdag 26-27 november:
Met Lenie, Peter, Michiel en JP Singh de Gharwalmountains in, op bezoek bij Michiels adoptiegezin. Zaterdag 27
november: Bezoeken bij kinderen thuis. Zondag 29 november: Kerkbezoek en middags uitstapje naar de Ganges.
Maandag 30 november:Terugreis naar Delhi. Dinsdag 1
december: Shopping en sightseeing in Delhi. Dinsdagnacht/woensdagochtend 2 december: terugreis naar Brussel. Aankomst 10.30 uur.

veel veranderd. Om er te komen moet je eerst over smalle paadjes
en stenen klauteren. Het gezin had het huisje nu net als de buitenkant ook aan de binnenkant wit geverfd. We hebben samen met
gezeten. Gewoon even een moment van samenzijn.
Hierna was het tijd voor afscheid. Toen ik mijn meisje knuffelde ze,
om dat uit haar mond te horen. Als God het wil zal het zeker gebeuren, voor nu ben ik heel dankbaar voor de tijd die we samen mochten hebben.
Astrid Bruens
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Mijn

Reisverslag Surkhet

amaste! 11 november was het dan eindelijk zover en werd
koers gezet richting Kathmandu. Na een aantal vliegvelden te
hebben gezien, kwamen we goed op schema aan deze keer. Het
was in het begin weer even wennen aan de geurtjes, armoede en
natuurlijk het rijtalent van de mensen in Nepal. Gelukkig werden we
goed opgevangen in the House of Hope. Dit keer kwamen alle kids
naar ons in Kathmandu voor het jubileumfeest van Kinderhulpwerk
Nepal. Het feest was leuk, de kids hadden goed geoefend en goed
hun best gedaan. Het was leuk om mijn twee sponsorkids weer te
zien. Rahel was wat verlegen in het begin, maar naderhand hebben
we op de laatste avond zelfs samen gedanst! Mijn andere meisje was
flink gegroeid en zag er goed uit. Altijd goed
om te zien dat ze vooruit gaan! Hoewel bijna
alle kinderen naar de celebration zijn gekomen, zijn we in Kathmandu toch nog een
aantal kinderen gaan bezoeken. Het was leuk
om te zien dat sommigen mij herkenden.
Op een gegeven moment gingen we naar een
gezin die vijf straatkinderen had opgenomen.
Het verhaal van David, een van deze kinderen, raakte me meteen enorm. Hij heeft in zijn
jonge leventje al zoveel moeten meemaken,
ik schoot er helemaal vol van. Voordat hij bij dit gezin kwam wonen,
leefde hij op de straat en had hij niemand die naar hem omkeek. Toen
hij pas bij dit gezin woonde, deed hij zijn behoefte overal in huis, ook
probeerden ze hem schoon te schrobben, maar hoe meer ze dit deden hoe meer vuil er naar boven kwam. Het vuil zat gewoon diep in
zijn poriën. David mist zijn linker wijsvinger, omdat hij, toen hij klein
was, met een beer heeft gevochten.

T

N

op de straat leefde, een kleine jongen met een
koude blik op zijn gezichtje ... Nu stond er voor
mij een stralend kereltje te zingen en van het
leven te genieten. Liefde verandert zoveel in
een mensenleven! God zij dank dat dit kind na
genieten van zijn leven en hoop heeft voor de
toekomst die voor hem ligt! Hij had nog geen
sponsor dus ik nam het als mijn persoonlijke
missie om voor een sponsor te zorgen en gelukkig heb ik deze ook
meteen gevonden. Ik hoop dat David nog lang bij dit lieve gezin mag
blijven wonen en mag genieten van elke dag!
Ik ben blij dat ik deze reis weer heb mogen maken, het geeft je altijd
reality check!
Cindy Buers

L

ieve Robin,
In januari 2004 leerden wij jou kennen in de kindergarden van
Rajpur, Dehradun. Na twee meisjes als sponsorkinderen in Nepal,
kozen wij jou, een jongen in India, erbij! Het was liefde op het eerste
gezicht. In het voorjaar 2009 kregen wij te horen dat je in verband met
familieomstandigheden naar Nepal moest
verhuizen. Mochten wij jou alsnog sponsoren? Door de inzet van Adriaan Bais en
het KHW ging de sponsoring door: het
was voor hen een unieke situatie van internationale samenwerking. Wij hebben
jou weer gezien in het bijzijn van je ouders
en je oudere broer, op de viering van het
30-jarig bestaan van KHW in Nepal. Wat een belevenis en liefdevol
moment. Heel veel dank aan het KHW voor de mogelijkheden die wij
kregen om de kinderen te bezoeken en te ontmoeten.
Met veel respect,
Peter en Lenie Robben

ijdens mijn reis naar Nepal ben ik een paar
dagen naar Surkhet geweest. Surkhet ligt in
het westen van Nepal. Surkhet is een van de armste gebieden van Nepal. De mensen verdienen gemiddeld
om twee maal per dag een maaltijd te nuttigen.
In het westen wordt vaak geroepen dat we wereldwijd af moeten van kinderarbeid. Kinderen horen op
school te zitten. Helaas zijn de mensen in Nepal,
en met name in het Surkhet gebied zo arm dat de
kinderen moeten werken om in hun eigen levensbehoefte te voorzien. Geen arbeid betekent verhongeren. Armoede heeft ook een effect op de ouders.
Ze sterven vaak jong met als gevolg dat de kinderen op straat komen de leven.
Maya, een vrouw van 30 jaar, vangt deze kinderen
al tien jaar op en probeert goed voor hen te zorgen.
Op dit moment wonen er twintig kinderen en drie
volwassenen bij Maja in huis. Het huis heeft vier
slaapkamertjes van 2,5 x 3 meter. Ik hoef niet uit te
leggen dat deze kinderen geen privacy hebben.
Zelfs de kleinste vorm van luxe is er niet te vinden.
In een kamer van 4 x 5 meter aan de andere kant
van de slaapkamers gelegen, wordt gegeten, les
gegeven, het is de kamer waar kinderen studeren
en waar men samenkomsten heeft. In de kleine
keuken van 2 x 3 meter worden elke dag 23 x 3
maaltijden verzorgt. Ik verbaas me er nog steeds
over dat dit mogelijk is een z'n kleine keuken. Er
moet wel gezegd worden dat men, als het kan, buiten kookt.
Sinds 2007 hebben ze een toiletgebouwtje. Een
toilet voor vrouwen en een voor mannen. Dit is mede te danken aan de sponsoren die 12 van de 19
kinderen sponsoren. Het feit dat 7 kinderen geen
sponsorouders hadden, heeft jarenlang veel extra
druk op Maya's kindertehuis gelegd. Gelukkig heeft
de Evangelische Gemeente Kerkrade sponsors
gevonden voor de resterende zeven kinderen.
Gelet op het feit dat in Maya's huis niet de ideale
voorzieningen zijn om kinderen op te vangen, zijn
wij reeds twee jaar bezig om geld in te zamelen
voor een Kindertehuis in Surkhet. Tot dusver, ondanks de crisis, hebben we
Er is nog
Verschillende initiatieven zijn onderweg om dit geld
binnen te krijgen. Wij houden u op de hoogte. Ons
doel is om in 2010 het stuk grond te kopen en in
2011 te beginnen met de bouw.
Als u na het lezen van bovenstaande nog vragen
heeft, neem dan gerust contact met me op.
John L'Espoir
jlespoir@orange.nl, tel. 06 421 676 04
Colofon:
Uitgave: Stichting Kinderhulpwerk Nederland, Brunssum
Secretariaat: Prof. Koopmansstraat 1, 6431 WN Hoensbroek
tel. 06-40399683
info@kinderhulpwerk.nl
WWW.KINDERHULPWERK.NL
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