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Ten geleide
Zodra het einde van het jaar nadert verheug ik me al op de kerstpost....
Niet alleen om de gelegenheid alle sponsoren hiermee blij te maken, maar ook omdat ik als voorzitter van KHW een groot voorrecht heb... ik heb bijna alle kinderen al persoonlijk mogen ontmoeten op mijn reizen naar India en Nepal, en doordat ik de kerstpost zie van de kinderen, zie ik ze op de foto’s groeien als ik een jaar niet kan afreizen. Wat worden sommige kinderen snel
groot, dan zie je ze veranderen van kleine kinderen naar tieners.
Het blijft een zegen wat wij voor deze kinderen mogen doen. Niet alleen ondersteunen wij ze in hun dagelijkse basis behoeften
maar geven wij ze ook weer een perspectief voor de toekomst.
We geven ze de mogelijkheid om te dromen van iets waar ze achteraan kunnen gaan en wat werkelijkheid zou kunnen worden!
Voor sommige sponsorkinderen is het al voldoende om naar school te kunnen gaan; ze leren lezen en schrijven en kunnen zich zo
beter redden in de maatschappij. Als een meisje dan gaat trouwen, bezit ze in elk geval deze basisvaardigheden, die zij zo ook
weer kan doorgeven aan haar kinderen.
Ook krijgen de kinderen door onze sponsering de gelegenheid zich te ontwikkelen in een beroep waarmee ze de kost kunnen verdienen, ze kunnen op zoek gaan naar de mogelijkheden die er zijn.
Zo sprak ik op facebook een voormalig sponsor kind dat nu als jong volwassene een baan in Dubai heeft en zich daar verder wil
opwerken. Is dat niet geweldig, ze strekt zich uit naar meer.....
Dit jaar hebben we ook weer verschillende activiteiten georganiseerd; zoals een kienavond, een bazaar en voor het eerst een super
gezellige kerstmarkt.
Met o.a. het geld van deze extra activiteiten konden we nieuwe klaslokalen inrichten in Raxoul, waarvoor zowel de kinderen als
de leerkrachten erg dankbaar zijn.
Namens het hele team van KHW Nederland dank ik u allen hartelijk voor uw ondersteuning dit jaar en wij wensen u

fijne feestdagen en een gezegend nieuw jaar!
Cindy van Aubel-Buers
********************************************************************************************************
Wijzigingen bestuur en activiteitencommissie.
In het bestuur hebben een paar veranderingen plaatsgevonden.
Gerrie Snijders is nieuw in het bestuur gekomen als penningmeester en Anja Hage is bij de activiteiten groep gekomen. We
heten ze van harte welkom en zijn dankbaar voor hun inzet.

Zelfs na haar sterven wilde ze nog dat niet zij mooie bloemen
ontving maar dat dat geld naar de kinderen in Nepal en India
zou gaan.
Wij zijn dankbaar voor al haar inzet en liefde die zij in dit werk
gestoken heeft.

Het bestuur heeft dit jaar met droefheid afscheid genomen van Verder nemen wij bij de activiteitengroep ook afscheid van
Uschi Bais. Zij heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de Erik de Koster, wij wensen hem veel zegen toe en willen hem
kinderen in Nepal en India .
bedanken voor zijn inzet!

Enkele belangrijke projecten, ….

West Nepal—Surkhet: Er is nog een groot bedrag nodig
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 uitbreiding en inrichting van de school van KHW in Kandoli. Ook
hier is elke bijdrage meer dan welkom. Projectnr.: 03

Mijn laatste bezoek.....

Hieronder 1 van de nieuw gemeubileerde klassen.

Dat was de steeds weer herhaalde uitspraak van mijn in juli
overleden vrouw Uschi toen we februari van dit jaar met onze
vrienden uit Den Helder vier weken naar Nepal en India op
vakantie gingen.

Op jaarlijkse wedstrijden met andere
scholen waar de
scholieren hun
school vertegenwoordigen, halen
onze kinderen van de
KHW school altijd
de beste resultaten.
De kinderen zijn
gemotiveerd en dit motiveert ons om hen met alles wat we
kunnen te ondersteunen.

We bezochten vele mooie en interessante plaatsen waarvoor
we op onze controlereizen voor KHW geen tijd hadden. Toch
gebruikten onze vrienden in Nepal en India de gelegenheid om
ons in hun werk te betrekken en hierover te informeren.
Hier een paar details:
Kindertehuis in Surketh:
Men heeft intussen een huisje kunnen kopen en daarnaast staat
nog een grondstuk te koop dat zij graag willen hebben. Er is
meer speelruimte nodig voor de kinderen anders wordt het huis
niet officieel erkend.
We wilden tijdens deze reis ook meer tijd hebben om onze
eigen kinderen te ontmoeten en thuis te bezoeken. Wat waren
ze trots en dankbaar ons te zien.

Adriaan Bais, in herinnering aan mijn lieve vrouw Uschi

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

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij als penningmeester van de Stichting Kinderhulpwerk Nederland, even
voor te stellen.
Mijn naam is Gerrie Snijders, ik
woon op dit moment in Heerlen. Ik
ben lid van de evangelische gemeente Gods “On Eagles Wings”
in Kerkrade. Inmiddels zijn we
alweer zo’n 12 jaar sponsor bij
KHW.

Uschi met haar allereerste
sponsorkindje.
Heerlijk om te zien dat ze
zich na al die jaren zo prachtig ontwikkelen en dat een
klein maandelijks bedrag
voor deze kinderen zo veel
kan betekenen.
In India bezochten we weer
ons project in Dehradun waar we de school bezochten die we
al vele jaren ondersteunen en waar voor Uschi nog een speciaal
dankprogramma was. Ze heeft daar vele sporen achtergelaten
die men daar nog jaren met diepe dankbaarheid zal gedenken.
We mogen trots zijn dat wij als KHW Nederland ook vele jaren door onze bazaar vrije giften en bedragen konden overmaken die tot verbetering van de gebouwen en het niveau van de
leerstof bijgedragen hebben.
rechts boven de
nieuwe etage
Dit jaar zijn we
begonnen onze
school in Raxaul
wat intensiever te
ondersteunen,
nadat ons project
in Dehradun zich
zo goed ontwikkeld heeft.

Als sponsor maakt u 1x per maand (bij voorkeur aan het begin
van de maand) uw sponsorbedrag over. Om op de dure transactiekosten te besparen maken we de sponsorgelden 1x per kwartaal (eind december, eind maart, eind juni en eind september)
over naar onder andere Nepal en India.
In het verleden waren enkele van de sponsoren gewend om een
extraatje voor hun sponsorkind (bijvoorbeeld voor verjaardag
of kerstmis) contant aan Adriaan of Uschi Bais te geven, die
dan weer zorgden dat het bij het desbetreffende sponsorkind
terecht kwam.
Omdat dit nogal omslachtig is, wil ik u vragen om voortaan
ook de extraatjes op de bankrekening van Kinderhulpwerk te
storten, met een duidelijke vermelding erbij, voor wie en waarvoor het is bedoeld.
Tevens kunt u rekening houden met de overboekingsmomenten zoals eerder genoemd, zodat uw extraatje ook op tijd bij uw
sponsorkind is.

Nu ze daar ook
hun officiële licentie hebben om alle 12 klassen les te geven,
hebben wij als project opgepakt alle klassen van nieuwe meubels te voorzien.
Per klas kost dat ca euro 350,-

Nadat ik eerst een jaartje over haar
schouder heb meegekeken, heb ik
begin 2014 het penningmeesterschap overgenomen van Uschi
Bais.

Mocht u mij iets willen vragen of meedelen, dan kan dat bij
voorkeur via e-mail: eagletje62@hotmail.com.
Bellen mag ook: 045 205 4919.
Gerrie Snijders
Colofon:
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