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Ten geleide

W

at is het een voorrecht dat we ons samen in mogen zetten voor de kinderen in Nepal en India.
Die zich op hun beurt, weer inzetten voor de mensen om hun heen. Geweldig dat, wat wij geven, ook weer doorgegeven wordt. Ik persoonlijk word daar blij van.

Laten we terug blikken op wat we in 2015 hebben gedaan.
Een jaar waarin we werden opgeschrikt door de aardbevingen in Kathmandu, Nepal. Gelukkig konden we melden dat alle sponsor kinderen ongedeerd zijn. Een jaar waarin we verder met z’n allen weer veel kinderen hebben kunnen helpen op verschillende
manieren. Niet alleen doordat we kinderen sponseren, maar ook doordat we activiteiten hebben georganiseerd waarmee we geld
in hebben gezameld.
Het is zo leuk om te zien dat zoveel mensen betrokken zijn bij onze activiteiten om geld in te zamelen voor de kinderen in Nepal
en India. We hebben zeer leuke kienavonden gehouden, op een straatmarkt gestaan en een kerstmarkt georganiseerd. Met dit geld
konden we 2 klaslokalen in Raxaul, India opnieuw inrichten; de school is zeer dankbaar hiervoor. Het is zo’n arm gedeelte van
India, maar door hun inzet en onze hulp hebben al zoveel kinderen van een goede opleiding kunnen genieten, waar ze de rest van
hun leven profijt van zullen hebben. Niet alleen leren ze theorie, ze leren ook zichzelf te ontwikkelen, bijv. door te debatteren,
waardoor ze leren voor hun standpunten op te komen.
Helaas hebben we afgelopen jaar ook minder goed nieuws ontvangen vanuit Dehradun, India. De conrector van de school daar is
ernstig ziek geworden en had medische hulp nodig. Omdat we tijdens de activiteiten zoveel geld ingezameld hadden, konden we
hem ook een stukje medische ondersteuning geven. Gezien zijn geweldige inzet voor de kinderen die wij sponseren, is dit een
klein gebaar van dankbaarheid dat wij kunnen tonen aan hem en zijn gezin. We hopen ook dat hij spoedig zal herstellen.
Voor 2016 hebben we naast de sponsering ook weer leuke activiteiten op de planning staan, ik verheug me om u daar te ontmoeten!

Namens het hele team van KHW Nederland dank ik u allen hartelijk voor uw ondersteuning in 2015.
Cindy van Aubel-Buers
********************************************************************************************************
Wijzigingen bestuur en activiteitencommissie.
In het bestuur hebben een paar veranderingen plaatsgevonden.
Als nieuw lid en secretaris mochten we Astrid Bruens verwelkomen.

De functieverdeling van het dagelijks bestuur ziet er vanaf
januari 2016 als volgt uit:

Voorzitter: Cindy van Aubel
Helaas heeft Gerrie Snijders door persoonlijke omstandigheden Secretaris: Astrid Bruens
haar taak als penningmeester moeten neerleggen. Zij blijft wel Penningmeester: Thea van Hoorne
lid van de activiteiten groep.
Projectcoördinator: Adriaan Bais

Een stukje uit het jaarrapport van JP Sing (India)
…....Als wij kijken naar sommigen van onze kinderen die we hebben gekend als kleuters en nu een succesvolle carrière hebben,
getrouwd zijn en hun eigen gezin hebben, dan hebben we een gevoel van voldoening en vreugde. Het is inderdaad dankbaar om
zoveel van onze meisjes, onze prioriteit, vooruit te zien gaan in hun opleiding, training en carrières.
In een snel ontwikkelend socio-politiek, legislatief en economisch landschap, moet KHW India navigeren door deze onzekere
tijden en opnieuw bepalen en ontdekken hoe het een relevante, effectieve bijdrage kan leveren aan de opbouw van het land. Ons
werk is mogelijk dankzij de onmisbare hulp en samenwerking van zovelen, de donoren, de gemeenschap waar we in werken,
onze staf, vrienden, de lokale en nationale overheid.
Aan allen onze hartelijke dank!

Nepal.....

Raxaul……(India)

Door meerdere zware aardbevingen getroffen dit jaar, is het
arme land Nepal nog dieper in de misère gezakt dan voorheen.
Veel gebouwen, die al niet erg stabiel waren, vielen als kaartenhuizen in elkaar en vele mensen werden in hun huisjes bedolven. Ook veel cultureel/religieuze gebouwen werden met de
grond gelijk gemaakt.

Een stukje uit het jaarrapport van Raxaul over 2015.

Ook ons Kinderhulpwerk werd
getroffen. Veel
arme gezinnen werden dakloos, hoewel wij, vergeleken
met de rest van het
land, nog voor veel
ellende bewaard
zijn gebleven.
Bijvoorbeeld was
er geen persoonlijke schade en onze
Nederlands KHW
kinderen hadden geen schade aan hun huizen. Dat was wel
anders bij de kinderen die vanuit Duitsland ondersteund worden. Veel sponsoren van het Nederlandse KHW waren bereid
hun kinderen financieel te helpen bij de wederopbouw van hun
hutjes. Hartelijk dank voor uw aanbod en de betrokkenheid bij
uw sponsorkinderen. Omdat we zelf geen schade hadden, konden we geld geven aan onze organisatie om andere mensen te
helpen (zie foto's).
Foto: Leerlingen
met huisraad
voor een getroffen gezin.

…...Het afgelopen jaar waren we dank zij de hulp van KHW
Nederland in staat meubilair aan te schaffen voor de 9e en 10e
klas. Hiervoor zijn we zeer dankbaar. Echter hebben we nog
steeds banken en stoelen nodig voor klas 8 en ook hebben we
zeker vijf computers nodig, kosten Rs 25000 per stuk. Het zou
heel fijn zijn als jullie ons hiermee kunnen helpen.
…..Onderstaand één van de verschillende succesverhalen uitgelicht van studenten die heel dankbaar zijn voor de hulp van
KHW, zonder deze hulp zouden zij niet hebben bereikt waar ze
nu zijn.
Bijv. Ranjana Curtis
Foto:
Ranjana samen met haar
man en baby. Ranjana werd
ondersteund tot en met klas
12. Zij is nu een goede lerares en geeft les op een
school.
Zoals Ranjana zijn er diverse andere succesverhalen.
Kinderen die opgroeiden tot
succesvolle volwassenen en
nu zelf kunnen helpen
dankzij uw hulp.

Mijn naam is………
Anja Hage en graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken
om mijzelf aan jullie voor te stellen.

De nood in Nepal
wordt nog verergerd door de
blokkade vanuit
India. Alle handelsgoederen
komen meestal over de grens met India, maar men klaagt dat
de meest noodzakelijke waren nu per vliegtuig komen. Daardoor is er een groot tekort aan bijvoorbeeld benzine. Auto's en
vrachtwagens kunnen daardoor slechts beperkt rijden en veel
officiële gebouwen, waaronder ook scholen, kunnen niet gebruikt worden wegens gebrek aan energie.

Mijn naam is Anja Hage en hoewel ik Nederlandse ben, woon
ik samen met mijn man in Übach-Palenberg, Duitsland. Sinds
anderhalf jaar doe ik mijn uiterste best om een goede aanvulling te zijn in het team van ”Kinderhulpwerk Nederland”. In
2014 ben ik samen met mijn man en jongste zoon naar
Mpongwe in Zambia geweest. Onze oudste zoon had daar een
half jaar stage gelopen en sindsdien sponsoren we daar met een
paar mensen 2 meisjes die zo hun opleiding tot lerares kunnen
volgen. We hebben toen met eigen ogen de armoede gezien
waarin deze meisjes, en met hun vele anderen, leven maar we
hebben ook gezien dat de mogelijkheid om te kunnen leren het
verschil is tussen toekomst en hopeloosheid.
Ik hoop dat we er, samen met u als sponsor, voor kunnen zorgen dat de dromen van deze kinderen een klein beetje meer
werkelijkheid worden.

Adriaan Bais
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