Nieuwsbrief Kinderhulpwerk
Voor wie wil jij een lichtje zijn…….
Elke dag worden we geconfronteerd met de
gevolgen van het Corona virus, jong en oud we
komen er niet onderuit.
We kunnen niet heen waar we zouden willen,
kunnen niet spontaan een knuffel aan iemand
geven of afspreken met iedereen die ons lief is.
Vele vragen zich dan ook af hoe dat gaat met
de feestdagen, kunnen we dit wel samen
vieren of wordt t op afstand dit jaar….
Allemaal niet leuk natuurlijk, maar wist u dat
veel van onze zorgen over de feestdagen voor
de kinderen in Nepal en India luxe problemen
zijn…..
Elke dag is het de vraag of zij te eten krijgen.
Normaal kregen ze een warme maaltijd op
school, maar deze is door Corona nu gesloten.
Ouders hebben door Corona geen werk, dus
ook geen inkomen, betekent ook geen eten.
Er is geen overheidsregeling waardoor ze toch
verzekerd zijn van een beetje inkomen.
Kunnen ze nog wel in hun huisje blijven, ook al
zijn hun huisjes vaak niet meer dan wat palen
of stenen op elkaar gestapeld.

Laten wij nu voor deze kinderen een
lichtpuntje zijn deze kerst.
Door een donatie passend bij uw beurs
kunnen we hun met de feestdagen
verrassen. Ze laten weten dat ze niet
alleen zijn op deze wereld en we aan
hen denken.
Maak nu je donatie over op de rekening van Stichting
Kinderhulpwerk Nederland, NL84INGB0000001418 en verras
de kinderen, onze dank is heel groot.

Een
verandering…..

Zoals jullie weten werken
we samen met
Kinderhilfswerk Duitsland,
vanuit hun is er een
verfrissend nieuw logo
ontwikkeld….

“Kinderhulpwerk,
direct persoonlijk en
wereldwijd”.

Nieuws uit Raxaul- India
Er is een extra gebouw gekomen welke als een aula dient. Deze is inmiddels ook
volledig ingericht. KHW Global care heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.
De sponsorkinderen hebben hun schoolspullen, boeken en uniformen ontvangen.
Dit jaar is er wegens COVID-19 geen examen gedaan. De regering heeft
besloten dat alle kinderen over gaan naar de volgende klas.
Alle scholen zijn op dit moment dicht.
De kinderen hebben wel boeken ontvangen zodat ze thuis kunnen leren.
De situatie voor de school, alsook voor de gezinnen is
heel fragiel op dit moment. Men kan op dit moment
de staf van de school niet meer betalen waardoor
deze gehalveerd is en de staf welke er nog is, krijgt
maar voor de helft betaalt.
Bid voor de financiële situatie van deze mensen, gezinnen en dat ook de
scholen de herstart kunnen maken.

Nieuws uit Kathmandu – Nepal
Hallo, ik ben Sabina Rai uit Kathmandu.
Ik studeer microbiologie. Mijn kindertijd was zwaar omdat mijn vader mijn moeder verliet toen ik 2 was. Financieel
hadden we het niet breed. Mijn moeder werkte op verschillende plaatsen om mij een beter leven en goed onderwijs te
kunnen geven. Echter het schoolgeld werd toentertijd erg duur en was het moeilijk om goed onderwijs te krijgen. In die
tijd reikte KHW naar mij uit en zij helpen mij sindsdien.
Hun liefde en steun hebben mij zover gebracht. In tijden dat ik mij ontmoedigt voelde, herinnerde ik mij er altijd aan dat
er mensen achter mij staan. Mensen die voor mij bidden en werken zodat ik kan studeren. Dit moedigt mij aan om goed
te studeren.
Op dit moment zit ik in mijn examenjaar en bereid ik mij voor op mijn examens. Ik geef op dit
moment les over wetenschap in een school. Mijn moeder heeft een theewinkeltje en in mijn vrije
tijd help ik haar. Na deze studie wil ik verder studeren op universitair niveau. Tijdens mijn studie
was het moeilijk om te werken vanwege de druk op mijn studie. Nu deze bijna af is, wil ik werk
zoeken in de richting waarin ik heb gestudeerd, zodat ik mijn moeder en mezelf kan onderhouden.
Ik ben erg optimistisch over mijn toekomst. Ik wil mijn carrière nastreven als microbiologist.
Ik ben KHW erg dankbaar voor het geven van deze hoop. Ik geloof dat het een groot iets is voor
een klein meisje welke verlaten was door haar vader, om zover te komen. Hoewel ik de liefde van
mijn vader nooit heb gekregen, ben ik dankbaar voor de liefde van mijn Hemelse Vader die deze
fantastisch mensen in mijn leven heeft gegeven. Ik zal altijd dankbaar zijn voor mijn moeder en
ouders die voor mij gezorgd hebben toen mijn moeder de grens over moest.
Ik ben dankbaar voor mijn sponsors Gerda en haar gezin, Meneer Bais, zijn dochter en gezin en
iedere van KHW Balsewa. Het is meer dan 15 jaar dat zij mij ondersteunen. Ik koester het vertrouwen
en het geduld dat zij in mij hebben gehad al deze jaren. Ik ben geïnspireerd door hen en ik hoop
en bid dat ik op een dag ook andere kinderen mag helpen zoals ik zelf.
Bedankt, groetjes Sabina Rai
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