
Mr Raut, die de leiding heeft van het kinderhuis in Duhabi, heeft veel aandacht besteed aan 
het achterhalen van de familie gegevens van de kinderen. Het bestuur van het kinderhuis is 
ook doordrongen van het belang ervan. Je ziet wat het voor enorme positieve invloed het heeft 
op de kinderen als ze hun eigen naam kennen. Zo is Aryina weer naar school gegaan nadat ze 
bij haar broer is gaan wonen. Ze belde en bracht een bezoek aan het weeshuis tijdens de 
feestdagen. Voorheen praatte ze nauwelijks en liet ze geen emoties zien. Meisjes worden 
meestal niet gestimuleerd om te leren. Na het zakken voor haar examen gaat ze nu weer naar 
school. Dat is echt een unicum.

Ook Anyu nu 12 jaar is enorm veranderd. Sinds ze haar eigen naam weet is ze veel 
uitgesprokener en doet ze veel meer haar best op school. Ze vroeg me met tranen in haar 
ogen het adres van haar ouders te achterhalen of anders de naam van het dorp waar ze is 
gevonden. Ze was daar achtergelaten en aan haar lot overgelaten. Ze was toen ongeveer 5 
jaar. Omdat ik de kinderen nu 5 jaar ken is het fijn om herinneringen met ze op te halen en te 
vertellen wat ik weet over hun achtergrond. Anyu glunderde maar had ook tranen omdat ze zo 
verlangt naar haar ouders of broer of zus. De ogen van kinderen stralen als ze bezoek krijgen 
van famieleden. Zoals Devendra. Wiens naam en familieleden zijn achterhaald.
 
Een van de oudere kinderen Sita weet niets over haar achtergrond. Ze is stil en op de 
achtergrond. Ze doet nu een cursus om kleermaker te worden, na gezakt te zijn voor haar 
examen eind 10e klas. Ze houdt ervan met haar handen te werken. Ze is niet gewend om te 
vragen als ze iets niet weet. Afgesproken dat ze wekelijks een gesprek heeft met miss Yianti. 
Miss Gautam de vorige eigenares v.h. weeshuis in Dubahi gaf kinderen haar eigen naam. Het 
enige wat ik van Sita haar achtergrond weet is dat ze is gebracht door de politie. Ik maak me 
zorgen om haar gezondheid omdat ze sinds haar tuberculose waar ze medicine tegen gekregen 
heeft, geen honger heeft. Ook mr Raut maakte zich hier zorgen over. Ik zal dit uitzoeken en 
overleggen met een collega in NL.

Sapana heeft een grootmoeder in Itahari, een stadje in de buurt. Ze heeft het alleen maar 
over die oma. Ze doet het slecht op school. Is het niet te regelen dat ze bij haar gaat wonen 
en in Itahari naar school gaat? Wij zouden dan een bijdrage kunnen leveren want oma is erg 
arm. Na haar examen gaat ze daar wonen. Zoals het er nu uitziet zakt ze zeker. Dit ook met 
Yianti besproken die het op zou nemen met mr Ratrai de voorzitter van het bestuur. 

Groeten Anja


