
 

Ten geleide 

Weer is bijna een jaar voorbij en weer zijn er kleine vorderingen gemaakt in de levens van de kinderen die u onder-

steunt. In onze ogen vaak kleine stappen, maar o zo belangrijk voor de kinderen die het betreft.  Dank zij uw steun 

konden de kinderen weer een schooljaar afsluiten. Een jaar waarin zij naar school konden gaan, voldoende eten en 

drinken kregen en konden rekening op medische verzorging, indien nodig. Zaken die voor ons zo vanzelfsprekend 

zijn dat we vaak vergeten dat het een grote zegen is.  Als KHW zijn we dankbaar voor de passie en gulheid waarmee 

u “onze” kinderen ondersteunt. De medewerkers ter plekke zijn iedere dag weer bezig het onmogelijke mogelijk te 

maken om de kinderen een toekomst te geven. Wat voor geweldig resultaat dit kan opleveren leest u op de volgende 

pagina. U blijft hen toch steunen? 

Wilt u graag helpen en niet alleen met geld, heeft u frisse ideeën en wilt u actief worden in het bestuur laat het ons 

weten. Groei ontstaat niet vanzelf, en meer groei betekent meer kinderen die wij kunnen helpen aan een beter leven, 

nu en in de toekomst.   

 

 

Het team van KHW Nederland wenst u geze-

gende feestdagen en een voorspoedig 2013! 

Enkele belangrijke projecten, …. 
West Nepal—Surkhet: Er is nog een groot bedrag no-

dig voor de bouw van een tehuis voor weeskinderen op 

de aangekochte grond. Circa € 60.000,- Projectnr. : 01 

India—Dehradun: Daar is nog geld nodig voor de uit-

breiding en inrichting van de school van KHW in 

Kandoli. Ook hier is elke bijdrage meer dan welkom. 
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W at kan ik altijd weer genieten van deze tijd 

van het jaar. Het wordt eerder donker, de kaarsjes gaan 

aan, de huizen worden gezellig gemaakt met allerlei 

mooie versiersels voor de feestdagen en ga zo maar door. 

Als je door de winkels loopt zie je dat ze daar ook de 

mooiste versieringen maken om een gezellige sfeer te 

creëren voor de feestdagen.  

Bij het naderende einde van een jaar denk ik ook altijd 

weer even terug aan wat er het afgelopen jaar zo mooi 

was om naar terug te kijken... wat mij blij maakt zijn de 

goede berichten die we ook dit jaar weer uit Nepal en In-

dia mochten ontvangen. 

Bijv. De school in Dehradun die af is en de geweldige 

voortgang bij verschillende sponsor kinderen. U kunt hier 

meer over lezen op de volgende pagina.   

Wat ook geweldig nieuws is, is dat er een aantal kinderen 

uit House of Hope een meidenband zijn gestart. Wat is 

het toch geweldig om te zien dat de kinderen de mogelijk-

heid krijgen om hun talenten en gaven te ontdekken, en-

kel en alleen omdat wij in hun basis behoefte kunnen 

voorzien door onze sponsoring. Zo hoeven ze zich geen 

zorgen te maken of ze genoeg geld hebben om te kunnen 

eten, maar mogen zij ook genieten.  

Ik vind het een voorrecht dat ik deel mag zijn van KHW, 

om kinderen in Nepal en India een betere toekomst te ge-

ven. Dat verdient toch ieder kind! 

Cindy van Aubel 

 

              Kinderhulpwerk Actueel 



Schoolproject DPS Dehradun 

Met dankbaarheid zien we terug op de ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren op deze school. 

Dit jaar (2013) werd de derde verdieping (zie foto) inge-

wijd, dit was tevens het voorlopig laatste bouwproject in 

deze school.  De school heeft nu officieel toestemming 

les te geven aan de klassen 1-12, hiervoor was deze der-

de verdieping noodzakelijk. Door een extra gift was 

KHW dit jaar instaat een groot bedrag vanuit Kinder-

hulpwerk Nederland hen ter ondersteuning toe te sturen, 

waardoor ze hun werk af konden maken. Meer dan 400 

kinderen bezoeken deze school, die ver buiten de stad 

gebouwd is. De school staat goed bekend door de hoge 

kwaliteit van onderwijs. Om deze reden komen veel 

kinderen uit de stad naar deze school.  

Doordat veel kinderen de school bezoeken waarvan de 

ouders het schoolgeld kunnen betalen, is de school ook 

in staat les te geven aan veel kinderen uit de laagste kas-

te, die geen ouders hebben die dit kunnen betalen.  

Als een kind een gemotiveerde leerling blijkt te zijn, 

dan proberen we voor hem/haar een sponsor te vinden, 

om het schoolgeld te waarborgen totdat ze gaan stude-

ren. Dit systeem werkt heel goed en intussen zijn er ook 

al een aantal kinderen die deze school met succes beëin-

digden en studeren.  

Adriaan Bais 

 *********************************************  

Monica Rana. 

Monica Rana startte in ….2001 als leerling op de Dehra 

Dun Public School (DPS) en bleek een lief en intelligent 

meisje te zijn. Zij kreeg al gauw een sponsor uit Neder-

land. Deze sponsor overleed helaas na enkele jaren maar 

de kinderen van haar namen toen de ondersteuning van  

 

 

Monica over. Met groot succes!  Na-

dat Monica met goede cijfer de DPS 

had afgesloten, ging ze Pharmacia 

studeren. 

Deze studie heeft ze dit jaar (2013) 

afgerond en de firma waar ze haar 

stage heeft gelopen heeft haar nu in dienst genomen. Ze 

werkt daar nu als farmaceutische assistente. Dank zij de 

jarenlange ondersteuning van de familie Richter-de Kos-

ter kan zij nu een boeiende, succesvolle toekomst tege-

moet zien.  

********************************************* 

KHW school in Raxaul 

In Raxaul, een stad direct gelegen aan de Nepalese grens, 

ondersteunt KHW Nederland ook kinderen die daar naar 

school gaan. De kinderen komen uit gezinnen die uit Ne-

pal naar India zijn gekomen in de hoop op een beter be-

staan. Hoewel ze het hier iets beter hebben,  is hun be-

staan hard en moeilijk. Deze school werkt hard aan de 

opbouw en verbetering van haar schoolsysteem en lera-

renkorps. Ook  zoeken zij samenwerking met de KHW 

English Medium Mission School. Hun motto en doel is; 

goed onderwijs voor ieder kind ongeacht zijn of haar 

achtergrond, geloofsovertuiging of geslacht.  

De school heeft 

dit jaar ook toe-

stemming gekre-

gen van de over-

heid les te geven 

aan de klassen elf 

en twaalf. Dit is 

een groot plus-

punt. Zij hebben 

een enthousiaste 

groep leraren en 

de kinderen doen het goed op school. 

Dank zij uw hulp kunnen we dit belangrijke werk voort-

zetten in een omgeving waar weinig lichtpuntjes zijn.  

Kindertehuis Surketh 

Onze wens om in Surketh een kindertehuis op te zetten 

hebben we nog niet kunnen realiseren. De grond is ge-

kocht, maar er zijn nog niet genoeg middelen om het te-

huis te bouwen.  

Komend jaar zal KHW Nederland hier een extra inspan-

ning voor doen. Wilt u meedoen? Laat het ons dan we-

ten. 
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