Nieuwsbrief Kinderhulpwerk

Gushi Kupta,
Bijna is het jaar weer ten einde en is er plaats voor een nieuw jaar.
We mogen terugzien op een gezegend jaar een jaar waarin u het weer
mogelijk gemaakt hebt voor uw sponsorkindje om te werken aan een hoopvolle
toekomst. Door uw medewerking, als trouwe sponsor, hebt u ervoor gezorgd dat
er hoop mag groeien in jonge kinderhartjes maar ook bij hun ouders. Te weten
dat er ver weg mensen zijn die hun graag willen ondersteunen, geeft hoop en
kracht voor de toekomst die zonder deze hulp hopeloos zou zijn.
“Want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.”
Namens ons hele team wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw steun in 2019 en
spreek ik de wens uit dat we ook in 2020 op u mogen rekenen.
We wensen u allen een gezegend kerstfeest en een gezond en vreugdevol
nieuwjaar!

Functieverdeling bestuur Kinderhulpwerk

Zij is het nieuwe sponsorkindje
van een dame. Een prachtig
meisje, vriendelijke ogen en
heel actief.
Vorig jaar verloor zij haar
moeder en ze leeft nu samen
met haar vader, oma en
gehandicapte opa. Samen met
zijn broer heeft haar vader geld
van de bank opgenomen om
een huisje te bouwen voor de
grote familie. Door het sterven
van de moeder is een
belangrijke bron van inkomsten
verloren gegaan en is de familie
in grote financiële problemen
gekomen. Door onze sponsoring
kan Gushi ondanks alles een
goede schoolopleiding volgen.
Op de foto zien we Gushi die
tijdens ons bezoek een jurk
mocht kopen. Ze was daar heel
erg blij mee.
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“ Zo’n mooie jurk heeft
ze nog nooit gehad”

Sanjana Panwar
Als klein ondervoed meisje
met veel ouderlijke
problemen, had zij vele
jaren slechts een sponsor
die haar maar gedeeltelijk
kon ondersteunen. Toch
kreeg zij door KHW India
de volledige begeleiding.
Met veel moeite en inzet
kon zij haar school goed
afsluiten en heeft een
goede werkgelegenheid
in een duur hotel
gekregen, waar zij ook
tegelijk haar opleiding als
hotel manager kon
oppakken. Dankzij extra
ondersteuning van KHW
Nederland kon zij deze
opleiding beginnen. Zij is
haar sponsoren en KHW
hartelijk dankbaar dat hun
hulp haar uit schrijnende
armoede en een leven
zonder perspectief
gehaald heeft.

Reisverslag Karin
De indrukken van mijn eerste reis naar India en Nepal op te
schrijven is niet zo makkelijk. Mij ontbreken de juiste
woorden. Je komt in een totale andere wereld terecht.
Volgens onze maatstaf leven daar de meeste mensen in
armoede en daarvan minstens de helft in extreme armoede.
De verwaarloosde hutten aan het vieze water in Padna
waren zo verschrikkelijk, dat ik niet in staat was ze te
fotograferen - en dan waren we er al weer voorbijgereden.
We hebben genoeg arme hutten en huisjes van
sponsorkinderen bezocht. De mensen zijn zeer vriendelijk en
vooral de kinderen hebben mooie en vrolijke gezichten.
Overal in de scholen en het kinderhuis hadden ze een
programma met mooie dansen voorbereid. Van deze
scholen en onze partners heb ik een heel goede en
competente indruk gekregen. De smerigste en armste plaats
op onze reis was zeker Raxaul. Hier waren nauwelijks auto´s
op de straat, maar daarvoor in de plaats tuktuks, riksha´s,
fietsen, os- en paardenwagens, kippen, varkens, koeien,
honden, paarden en vrouwen die zware lasten op hun rug
droegen. Toen ik zag hoe ze hier koeienmest drogen om
brandstof daarvan te maken, de rijst met de hand oogsten
en uitslaan… Ja bijna alles met de hand doen, zoals
honderden jaren geleden, moest ik daaraan denken, dat
Jezus precies in zulke omstandigheden geleefd moet
hebben. Hij kwam in onze ellende, niet alleen het uiterlijke,
maar om ons leven te verbeteren. Wij mogen nu proberen
Hem daarin na te volgen en ook zo mensen te helpen.

Kinderhulpwerk
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nu:
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Raxaul
Onze bijdrage aan het
bouwen van een grote aula
met podium, welke ook
ingedeeld kan worden in
klaslokalen.

Priscilla en Kopila
Op deze reis had ik mij voorgenomen ook een paar ex-sponsorkinderen op te zoeken.
Priscilla maakte een paar jaar geleden helaas haar opleiding niet af en wij stopten daardoor met
de ondersteuning. Toch wilde ik weten hoe het nu met haar gaat. Het bleek dat het niveau van
wat zij bereikt had genoeg was om lerares te worden. Dit werk doet zij nu en ze doet het graag.
Kopila maakte haar studie af en deed een jaar stage in een bedrijf. Daarna deed zij nog een
cursus als schoonheidsspecialiste. Ze kreeg een ruimte van onze KHW afdeling in Nepal ter
beschikking gesteld en begon met haar zus een salon. Het wordt goed bezocht en intussen geeft
zij ook andere meisjes cursussen. Ook kan zij misschien binnenkort zelf een sponsorkindje
ondersteunen. Het geeft veel voldoening om te zien
hoe waardevol onze ondersteuning voor deze jonge
mensen geworden is.

