Nieuwsbrief Kinderhulpwerk
“Ik was 5 toen ik kwam in The House
of Hope. Mijn moeder heeft me af
gezet en zei me goed te leren en
een goede jongen te zijn. Het was
moeilijk toen mijn moeder vertrok,
maar het hielp toen ik ging praten
en spelen met de andere kinderen.
Zij waren aardig voor mij. Dit
herinner ik mij nog van mijn 1ste
dag”.
Hanock is nu 19 en is een van de

Dehradun Public school (DPS)

beste leerlingen in het huis en op
school. Hanock is een rustige

DPS is een initiatief van KHW. Ze hebben op dit moment 419 leerlingen,
waarvan 188 meiden en 231 jongens. Er is een staf van 37 personen,
waarvan 20 leerkracht zijn en 17 niet. We hopen een ommekeer te zien
tussen het aantal jongens en meisjes omdat er nadruk wordt gelegd op
kinderbescherming alsook onderwijs aan meisjes.

jongen, niet snel boos te krijgen,
behulpzaam, liefdevol en respectvol
naar de anderen.

Hanok Kham

Alle studenten doen het goed en er is een slagingspercentage van
99,4%. Naast hun lessen, hebben de studenten ook mee gedaan aan
verschillende activiteiten, bijvoorbeeld sport zoals badminton en cricket.
Daarnaast lezen, gevoelens uitdrukken door kleur, gedachten
uitdrukken, verbeeldingskracht. Verder werden feestdagen gevierd.
Deze activiteiten naast de vaste vakken hebben geholpen om het doel
van DPS te bereiken. DPS wil ervoor zorgen dat ieder kind een
mogelijkheid krijgt om in zijn volledige door God gegeven potentie te
staan.
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“Ik wil graag een hulpverlener
worden in achterstandswijken van
mijn land”.

Wij zijn op zoek naar
iemand die ons zou willen
aanvullen in het bestuur
van KHW!
Spreekt jou het werk wat
wij doen aan en wil jij ons
team versterken, neem
dan even contact op met
de secretatis.

Al weer een jaar voorbij! De tijd is gevlogen! Wat hoor
je vaak deze woorden.... Iedere 2 jaar bezoeken we
onze kinderen in India en Nepal. Dan zijn we ook altijd
verbaasd hoe snel te tijd gaat en de kinderen zich al
weer geweldig verder ontwikkeld hebben. Dit jaar is
onze reispauze en moesten we aan onze
projectgebieden vragen of ze ons wat informatie en
foto's konden sturen. Deze informatie was zo
uitgebreid dat we slechts een deel in onze brief voor u
konden plaatsen. En toch wens ik u hierbij veel
leesplezier en motivatie onze kinderen en projecten
verder te ondersteunen. We zijn u zeer dankbaar dat
de meesten van u dit al vele jaren trouw doen. Als
KHW-team hebben we voor 2018 besloten onze school
in Raxaul(Noordindia) financieel te ondersteunen bij
hun uitbreiding. Tot nu toe gaat het leerniveau tot de
tiende klas door gebrek aan klaslokalen. Dat betekent
dat na de tiende klas de jonge mensen hun laatste
twee jaren van school moeten wisselen. Dit willen we
veranderen door nieuwe lokalen aan te bouwen. Dit
zal zeker de aantrekkingskracht van onze school zeer
verhogen. Nu behoort de kwaliteit van de school al tot
de beste in hun gebied. Dus al onze extra collectes en
opbrengsten gaan naar dit project. Ook willen we
nieuwe sponsoren motiveren kinderen uit dit gebied te
ondersteunen.

“Naamsverandering”
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Nederland verandert
haar naam en heet vanaf
heden:

Kinderhulpwerk
Global-care

Bij deze willen we als KHW-team u allen een bezonnen
kersttijd en een Goed Begin in 2018 wensen. Nogmaals
hartelijk dank voor uw ondersteuning.
Adriaan Bais

Wij zijn op zoek naar
iemand die onze website
zou willen updaten en
tevens zou willen
onderhouden. Wil je meer
informatie of wil je dit
graag doen, neem dan
even contact op met de
secretaris.

Pooja Kumari

Sarita Pandit

Nadat ze haar school had afgerond
heeft ze geholpen bij de jongste
kinderen en streef ze ernaar verder te
studeren. Ze gaat nu naar een
christelijke instelling voor haar
opleiding tot verpleegster. Ze is KHW
heel dankbaar voor de school die ze
heeft kunnen volgen van KHW
Raxaul.

Nadat ze haar school heeft
afgerond bij KHW Raxaul helpt ze
mee bij de jongste kinderen. Ze is
een grote hulp voor school. Voor
haarzelf is dit een mogelijkheid om
een centje bij te verdienen.
Natuurlijk zijn er meer succes
verhalen. Deze geven de motivatie
om voor deze arme kinderen in
nood te werken.
Raxaul

