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Geachte donateurs

Dharan , December 2016

In deze nieuwsbrief een overzicht van wat er dit jaar is bereikt in de projecten.
We willen deze keer mede ingaan op wat er concreet met uw gift gedaan kan worden. Deze nieuwsbrief
is gezamenlijk vervaardigd met onze partner organisatie in Nepal: de Society for helpless children. Het
tweede deel is derhalve in het Engels. U vindt hier ook een inschatting van het benodigde budget voor
2017
We laten u zien wat we met relatief weinig geld kunnen bereiken.Hoe duur is bv een onderwijzer? Een
klaslokaal? Een huismoeder? Wat "kost "een kind per maand in een kinderhuis?
Geld alleen is echter niet voldoende. Om resultaten te boeken moeten we gebruik
kunnen maken van kennis en deskundigheid van de beschikbare medewerk(st)ers .
De situatie in Nepal is t.o.v eind vorig jaar gelukkig stabiel, in ieder geval zolang het
duurt. De overheid heeft veel nieuwe wetten aangenomen, ook wetten die bedoeld
zijn om bv kinderarbeid te bestrijden en smokkel van minderjarigen naar het
buitenland tegen te gaan.
Wij zijn ons ervan bewust dat weeskinderen extra kwetsbaar zijn. Dat geldt ook voor
de kinderen van Dipendra Primaryschool, afkomstig uit de zgn" Sukumbasi"
gemeenschap ( l behorend tot de meest achterstelde bevolkingsgroep in Nepal, de
Dalits )
In de kinderhuizen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een "family based program" Dit is
bedoeld om kinderen , die weliswaar geen wees zijn, toch tijdelijk te kunnen helpen van wie de
thuissituatie zodanig is dat ze niet thuis kunnen wonen omdat er in feite geen ouders beschikbaar zijn.
Verder willen we proberen gast/ pleeggezinnen te selecteren om de kinderen een netwerk aan te kunnen
bieden. We willen ook graag de kinderen die van school komen perspectief bieden om in Nepal hun
brood te verdienen. Nu is helaas voor veel jongeren het hoogste ideaal om via een koppelbaas gevaarlijk
werk te gaan doen in bv Qatar ( zoals bouw aan voetbalstadions ) Wij hopen dat u onze projecten in
Nepal ook in 2017 zult blijven steunen!
Namens het bestuur en vrijwilligers wens ik u prettige feestdagen en een voorspoedig 2017!
Henk Hooghuis, voorzitter.

Deel 1
Het volgende overzichtje geeft een idee van wat we kunnen doen met uw
donatie:
Duhabi Kinderhuis:
In Duhabi Kinderhuis ( 17 kinderen ) kunnen we voor een bedrag van ca € 50 pm een kind een veilige
plek bieden. Schoolkosten, kleding , schoeisel, voedsel , huiswerk begeleiding, verzorging zijn hierbij
inbegrepen. Begeleiding door de home en cookmother : deze verdienen resp € 60 en €40 pm ( 24 -7! )
Een huisonderwijzer € 40 pm. De coördinatrice verdient ca €80 pm.
Projectkosten, zoals herstel van aardbeving schade, onderhoud van het gebouw vallen hier niet onder.
Een klein gedeelte van het totale budget wordt bekostigd uit lokale donaties.

Dipendraschool:
Er zijn nu 128 kinderen op school waarvan 32 in de peuterklas. Aan de kinderen wordt onderwijs
aangeboden in 5 klassen. Een onderwijzer(es) krijgt nu ca € 50 pm. Er zijn 6 leerkrachten en een (parttime) kok die werkzaam zijn. Deze verdient ca € 15 pm.
Dankzij de steun van St. Kinderen v/d Wereld uit Best, krijgen de kinderen dagelijks een maaltijd en fruit
op school alsmede een schooluniform, schoenen. De uniformen en schoenen kosten ca € 28,-pp Ze
krijgen hiervoor behalve het uniform ook een sweater, broekriem, sokken, ondergoed, schooltas . De
maaltijd en fruit kosten ca € 0,35 per kind per dag.

Sarasvati kinderhuis ( 20 kk):
De Stichting financiert het homemanagement: homemother, cookmother, 2 huiswerk begeleiders, een
guard en een deel van de coördinatie.
Kosten totaal ca € 4000 pj Het Sarasvati Kinderhuis heeft een aanzienlijk lokaal netwerk kunnen
opbouwen en draait nu voor ca 70 % op eigen middelen! We verwachten dat ze binnenkort niet meer
afhankelijk zullen zijn van onze steun. We hanteren de zelfde salarisschalen in de beide kinderhuizen.

Plannen:
Kwalteitsverbetering Dipendra school:
Om de kinderen uit deze Dalit gemeenschap kansen te kunnen bieden is het nodig om meer
deskundigheid in te zetten. We willen bv tijdelijk iemand aanstellen die in kaart gaat brengen hoeveel
kinderen als gevolg van de zeer slechte thuissituatie frequent verzuimt en wat we hieraan kunnen doen.
Hiervoor moet contact worden gelegd met de ouders en een plan worden opgesteld per kind, op basis
van wat ze hier ´ datacollection "noemen. Uiteraard zijn hier ook kosten mee gemoeid. We verwachten
voor een part- time tijdelijke kracht ong € 1000 te moeten uittrekken ( voor 6 maanden ).
Verhoging salarissen leerkrachten is nodig :
De extra bijdrage van de Gemeente Dharan van ca €25 pm per onderwijzer is weggevallen vanwege
gebrek aan middelen van de lokale overheid. Wel betalen zij het salaris ( € 25 pm ) voor de peuterjuf.
Extra klaslokalen :
Er zijn minimaal 2 extra klaslokalen nodig, om de school te kunnen uitbreiden naar 8 leergangen. Dit
moet vanwege een verandering van de onderwijswet om erkenning te kunnen krijgen ( en toegang tot
overheidsmiddelen ) Kosten van de klaslokalen bedragen ong € 16000.
Afbakening van het schoolterrein:
Omheining van het schoolterrein is nodig voor o.m de veiligheid van de school en de kinderen.( ca 30x70
m) Dit kost ong € 8500 . De situatie is urgent vanwege de landloze mensen die een hut gaan bouwen als
we niet snel beginnen met de bouw.
Fondsenwerving
Om de bouwactiviteiten te kunnen financieren hebben we een aanvraag ingediend bij de Rotaryclub in
Hulst ( Zeeland ) Deze heeft ons een bijdrage gegeven van € 2500 voor Dipendraschool. Hiermee is een
nursery ( peuterklas ) ingericht, zijn kasten en meubels aangeschaft evenals herstel van de aardbevingschade, herstel van de waterpijplijn .

We hebben bij de Rotary ook gevraagd om een bijdrage aan de klaslokalen, de boundary en aanleg van
een moestuin, verbetering van de water en energievoorziening.

COLOPHON:
Bestuur en vrijwilligers:
Henk Hooghuis, voorzitter,Petervd Berg, penningmeester, Martine Colijn bestuurslid, Glen Jonathans,
bestuurslid, MadanDhakal ( Nepal ), kand. bestuurslid,Anja Brasser ped adv. Mr Oscar Romer jur adv Hannie
Sjaarda, Hans Sleeboom.webmaster, Clemens Deen en, Marc Rademaker.techn adv.
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Here are some examples of what this year has been achieved in our
projects:
– Completed High School in 2nd division by Bijay Rai from Saraswati
home. He is currently studying class 11(management). Completed
High School in 2nd division by Riju Gautam from Duhabi home. He is currently studying class
11(management)
– Summer holiday activities performed in school
Dipendra School had successfully run a summer school program during the holiday period where many
indoor and outdoor games for children were organized. Meals were also served during the period. This
program intended to provide facilities to children during holiday time, who might otherwise have to do
child labour

– Successfully completed the Dental camp in School
April 26-27-28: total checkups done for 191 children as well as parents around School community
(including fillings, sealing, cleaning and extraction). Camp was operated by dental Dr. Diego and assistant
dental hygienist Mr. Ram Magar.

New home manager appointed in Duhabi home
New lady home manager Miss. Jayanti Dhimal (picture right above) was appointed in Duhabi home from
the end of September. She is an energetic young woman ( 26 ) and has completed a bachelor degree in
education. She has some experience in women empowerment programs and is aware of the needs of
helpless children. She has found the opportunity to provide her support in Duhabi children home.
Stichting/ SHC want to offer a perspective to children to find a job in Nepal. In this way they will not be
obliged to go abroad to work as unskilled laborer .

– Canvas touch (drawing) and child home management workshop seminar in
Saraswati
During June, Saraswati home had organized a program where children were trained some professional
techniques of drawings by famous artist from Dharan. Basically they learned about how to work with
canvas.

In the same month home had also organized child home management workshop seminar, inviting other
child home from same district. Mr. Murari Subedi, a famous speaker operated the program and delivered
lots of issues regarding child home management. Duhabi home also participated in above programs.

Basic disaster risk management training in Saraswati
During November, a professional trainer group from Red Cross society organized a training regarding
basic disaster risk management in Saraswati home. Children, staff and management committee of home
were provided lots safety procedures in case of a new major earthquake, This was requested by
Stichting to increase the awareness of the children and neighbors how to act during a disaster.

Proposed budget for 2017 for all projects
including SHC office
Cost
type

Particulars

Amount

Dipendra School:
A Teaching/Sports/educational items
B Salaries (7 x teachers and 1 x cook)
C Project cost (Repair, furniture, water, waste management etc.)
Meal Program (Including fruits)

826
6609
1304
7520

Duhabi Home:

A Home Management (Food, hygiene, education, medicine, cloths, repair, administration etc.)
B Salaries (office manager, home mother, cook mother, tuition teacher, computer and dance teacher)
C Project cost (General maintenance, vocational training, painting etc.)

5652
3440
870

Saraswati Home:

B Salaries (Office manager, home mother, cook mother, home guard, tuition teachers)

2087

SHC office:
A Administration (Rent, Internet & telephone, travelling, maintenance, administration etc.)
B Salaries (Office manager)
C Project cost (General maintenance, guest)

1826
2409
174

€ 32717

TOTAL
FOOT NOTES:
* Salary for School is estimated for 6 regular teachers plus 1 extra teacher after the introduction of class 6
* Above budget proposal is drawn up by our partner, SHC in Dharan. It indicates the required funds to run the
activities of 3 different projects including SHC office in Dharan for 2017. However, the budget has not yet been
approved by our foundation. Financing of the projects depend on donations from our donors in the Netherlands and
local support.
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