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Beste Nepalvrienden,
Het is zomer in Nederland en we hebben in eigen land kunnen zien hoe
verschrikkelijk teveel regen in korte tijd kan zijn. In Nepal is het nu moessontijd
en daar is het dan weer te weinig regen, dan weer teveel regen. Te weinig regen
zorgt voor mislukte oogsten en teveel regen voor mislukte oogsten, landslides
en soms hele dorpen die wegspoelen. Gelukkig is het land in onze projectdorpen
tot nog toe gespaard gebleven van landslides, maar dat kan elk moment
veranderen.
Daarnaast hebben we nog steeds te maken met corona. De lockdown in
Nederland valt nog wel mee, maar lockdown in Nepal betekende vooral in de
grote steden dat dagloners geen inkomen en geen eten hadden. U kunt in deze
Samachar lezen hoe de armste families van de New Tulips’ School (NTS) met
voedsel geholpen zijn door de extra donaties die we van u mochten ontvangen.
De strenge lockdown is nu voorbij, maar we moeten nog afwachten of daardoor
het aantal besmettingen in Nepal weer gaat stijgen. Gelukkig kunnen sinds
eind juli de projecten weer worden hervat. Hopelijk kunnen ook de allerarmste
dagloners weer aan het werk om een inkomen te hebben.
Goed nieuws is dat alle eindexamenstudenten van de NTS geslaagd zijn.
Ondanks de coronasituatie en het online lesgeven is het de NTS weer gelukt om
alle studenten te laten slagen. Wij zijn trots op deze studenten, maar vooral ook
op de docenten en de leiding die onvermoeibaar deze arme studenten hebben
geholpen met extra lessen en dat vooral online!

In voorgaande edities van de Samachar hebben wij al
een aantal keren aandacht geschonken aan het besluit
van het bestuur om het uitgeven van de Samachar als
kwartaalperiodiek te beëindigen. Een van de afwegingen
hierbij was de verhouding tussen de kosten en de financiële
armslag nu en in de toekomst. Daarnaast is uitgebreid
gekeken naar de mogelijkheden die digitale verspreiding
kent. Wij zullen vanaf 2022 een Samachar Nieuwsbrief gaan
uitbrengen. Voor degenen die erg gehecht zijn aan de huidige
vorm waarin de Samachar verschijnt, wordt een nieuwsbrief
mogelijk gezien als een minder aantrekkelijk alternatief. Toch
willen we nog eens benadrukken dat een nieuwsbrief net zo
goed een heel waardevol en qua layout mooi medium kan
zijn. Wij zijn bezig met de vormgeving van zo’n nieuwsbrief,
waarbij we nadrukkelijk kijken hoe we de informatie er zo
aantrekkelijk mogelijk kunnen laten uitzien. Het zal zeker
niet alleen tekst zijn. We zullen, zoals nu ook het geval is in
de huidige Samachar, de teksten opsieren met foto’s van de
projecten e.d. Een nieuwsbrief die digitaal wordt verzonden,
heeft bovendien als voordeel dat het mogelijk is om snel een
extra editie uit te doen als daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld
vanwege recente belangrijke ontwikkelingen. En dat kan dan
zonder extra kosten! Voor degenen die er aan hechten om het
nieuws te lezen van papier: de nieuwsbrief kan ook worden
geprint!
Natuurlijk realiseren wij ons dat dit, gezien de samenstelling
van het donateursbestand, best wel wat praktische bezwaren
en hobbels zal opleveren. In die sfeer hebben wij ook al
wel een aantal reacties gehad. Zoals we steeds hebben
aangegeven streven wij er naar om in voorkomende gevallen
dat digitale toezending echt niet kan, een passende oplossing
te bieden om de informatie over ons werk in Nepal toch bij de

betreffende donateurs te krijgen.
Naast de nieuwsbrief zijn we ook bezig met het vernieuwen
van de website. Die is in de huidige vorm noodzakelijk toe aan
een facelift. De eerste opzet daartoe is al beschikbaar in een
testversie. Het bestuur heeft naar aanleiding van die eerste
opzet een aantal verbeterpunten besproken.
Die worden doorgegeven aan de ontwerper van de site.
Waar nodig zullen nieuwe teksten worden geschreven en
zullen onderwerpen die op de huidige site staan worden
beoordeeld op hun relevantie. Wij streven er naar om de
site in de loop van het vierde kwartaal 2021 rond te hebben.
Dat is ook nodig omdat we in de nieuwsbrief zullen gaan
werken met links naar de website. Van korte berichten in de
nieuwsbrief kan via een link de volledige versie op de site
worden gelezen.

DRINGEND VERZOEK !!!
Tot slot vragen we nog een keer aandacht voor het volgende:
om de nieuwsbrief straks digitaal te kunnen verzenden
is het nodig dat we de mailadressen van alle donateurs/
geïnteresseerden hebben. Dat is nog in té beperkte mate
het geval. Daarom nogmaals het dringende verzoek: stuur
ons uw mailadres als we dat nog niet hebben of als u denkt
dat we het niet hebben. Wij garanderen dat we uiterst
voorzichtig met uw gegevens zullen omgaan. Dat zijn we ook
verplicht op grond van de privacyregels (die staan overigens
op de site). We rekenen er op dat we de komende tijd nog
veel mailadressen zullen ontvangen. Als u twijfelt of wij uw
mailadres al in onze administratie hebben staan, stuur het dan
alsnog naar ons op. (info@icfon.nl) Beter een keer teveel door
ons ontvangen dan helemaal niet.

Door corona heeft het project in Darbung (Gorkha) vertraging opgelopen.
De social mobilizer, Bhim Maya Gurung raakte besmet met corona en moest
enkele weken herstellen. Hierna volgde de lockdown, zodat enige tijd niets kon
worden gedaan. Sinds 26 juli zou het project weer worden hervat. Eigenlijk zou
in augustus het nieuwe project in Tanglinchowk (naast Darbung) beginnen,
maar dat heeft nu ook een paar maanden uitstel. Het voordeel voor ICFON is dat
het ons wat meer tijd geeft om het budget voor 2021 voor dit project rond te
krijgen en dat we meer tijd hebben om ook voor de langere termijn budget te
zoeken. Mocht u nog ideeën hebben voor een sponsoractie voor dit project, dan
stellen we het zeer op prijs als u contact met ons opneemt!
Het ISARD-project in Sindhupalchowk heeft gelukkig weinig last gehad van
vertraging. ISARD- medewerkers hebben de overheid meegeholpen met
opzetten van vaccinaties, testen en quarantaine, maar dat was zodanig gepland
dat de trainingen daarna weer snel konden worden hervat (alleen op kleinere
schaal dan gepland).
We hopen dat de moesson verder rustig zal verlopen, de projecten eindelijk
weer op een normale manier doorgang kunnen vinden en dat wij als ICFONbestuur onze aandacht weer kunnen richten op fondsen werven voor de nieuwe
projectdorpen. Hopelijk kunt u ons daarbij helpen! Mocht u dit jaar nog niet uw
donatie hebben overgemaakt, dan helpt het ons enorm als u dat spoedig kunt
doen.
Namens het ICFON-bestuur wens ik u veel leesplezier,
Wilko Verbakel, voorzitter ICFON
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Verhaal van ISARD-boer Nakul Gurung:
Van Nepal naar Maleisië en terug naar Nepal
Door: Nakul Gurung, vertaald door Henk Rüger
Ik ben Nakul Gurung en ik woon in Kartali in de gemeente
Barhabise in het district Kavre. In Kavre moet er nog heel
wat worden ontwikkeld. De gemeenschap is erg afhankelijk
van landbouwmethodes, die dateren van vele jaren geleden
en dat levert basisvoedsel op als mais en graan. Groente
was niet gebruikelijk en ik herinner me dat de enige groente
die we aten brandnetel was of groente die we soms op de
markt kochten.Omdat mijn broer ziek was, was het mijn
verantwoordelijkheid om voor mijn ouders te zorgen.
Ik kreeg niet de gelegenheid om naar school te gaan en moest
op jonge leeftijd trouwen, zodat mijn vrouw en ik op mijn
familie konden letten. Met twee kinderen van mezelf was de
zorg voor de hele familie nog moeilijker. Ik had geen andere
keus dan te werken op het land van mijn ouders, wat me niet
genoeg opleverde. Het leven was hard, ik was niet in staat om
geld te sparen om boeken voor mijn kinderen te kopen en ik
besloot dat het tijd was om naar een ander land te gaan en te
werken als dagloner.
Ik werkte 5 jaar in Maleisië. Daar werkte ik dag en nacht.
Ik was echter alleen in staat om mijn familie van genoeg geld
te voorzien en mijn twee kinderen naar school te laten gaan,
maar zoveel sparen als waarop ik hoopte werd geen succes.
Met een constant gevoel van leegte in me besloot ik terug te
gaan naar Nepal.
Hoewel ik terug kwam naar Nepal had ik geen idee wat ik
daar zou gaan doen. Ik leerde van mijn moeder, die lid was
van een spaargroep, over verschillende mogelijkheden om
te lenen. Ik informeerde me wat over de spaargroep en mijn
moeder vertelde me dat ik me moest aansluiten bij Aama
Krishak Mahila Samuha, die werd geholpen door ISARD en
verschillende vormen van training aanbood.
Ik werd meteen lid van de groep en ging naar verschillende
landbouwtrainingen.
Met behulp van een JTA (landbouwspecialist) ben ik er in
geslaagd 4 tunnels te bouwen voor de kweek van tomaten,
komkommer en chillipepers. Hoewel het de eerste keer was
slaagde ik erin winst te maken met de verkoop van tomaten
en komkommers. Ik heb bij elkaar 210 kilo tomaten verkocht
en daarmee een winst gemaakt van 13.650 Rs. Ik verkocht
60 kilo komkommer met een winst van 2.400 Rs.

Ik heb dus al 16.050 Rs verdiend en met vier tunnels hoop
ik dat ik nog eens 400 kilo tomaten en komkommers kan
oogsten.
Met wat ik verdien kan ik elke maand 100 Rs sparen in de
spaargroep. Ik heb al 14.350 Rs gespaard. Ik ben heel blij om
deel te nemen aan de spaargroep en training te krijgen van
ISARD. Op bijeenkomsten van de dorpelingen vertel ik ze
over het werk dat ik doe en vraag iedereen hard te werken.
Met het harde werken wat ik doe kan ik voorzien in het
levensonderhoud van mijn gezin en mijn kinderen naar school
sturen.
Ik ben van plan om in de toekomst hard te werken en meer
tunnels te bouwen, zodat ik meer groenten kan telen. Ik wil
blijven werken met ISARD om goede training te krijgen, zodat
ik me verder kan ontwikkelen.

Nakul Gurung in tunnelkas

De tweede corona golf maakt Nepalezen
armer en de economie slechter.
De overheid heeft geen oplossingen
Bron: Nepali Times 25 juni 2021, vertaald door Sandra Rutten-Kroot
Ondertussen na 2 maanden, waarin elke dag veel nieuwe
coronagevallen en veel dodelijke slachtoffers te betreuren
waren, lijkt de tweede coronagolf over zijn hoogtepunt heen
te zijn. Het heeft de economie in puin achtergelaten en de
crisis is nog nooit zo heftig geweest met weinig hoop voor
de burgers.
Op het hoogtepunt, medio mei, waren er dagelijks meer dan
9.000 nieuwe besmettingen en tot 250 doden. En dat was
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nog maar de officiële telling; de modellen laten zien dat de
cijfers waarschijnlijk 3 keer zo hoog zijn. De echte impact van
de pandemie is echter de economische ineenstorting van het
land, waarbij meer dan de helft van de werkende Nepalezen
hun baan heeft verloren.
De door Covid veroorzaakte lockdowns hebben miljoenen
Nepalezen terug onder de armoedegrens geduwd, wat
betekent dat ze nu geen toegang hebben tot voedsel en

water, basisgezondheidszorg en onderwijs. Dit heeft de
winst die Nepal de afgelopen tien jaar op het gebied van
armoedebestrijding heeft behaald, volledig tenietgedaan.

bereiden op wanneer de toeristen terug zouden komen na de
lockdown. Maar de tweede golf doodde wat er nog over was
van het toerisme in Nepal.

In maart, aan het einde van de eerste golf, interviewde
Himalmedia's tv-magazine Saglo Samaj boeren,
toeristengidsen, hotelexploitanten en taxichauffeurs die het
meest getroffen werden door de lockdown. Deze mensen
zijn in mei opnieuw bezocht om erachter te komen hoe het
nu gaat. Hun verhalen zijn schrijnend. Alleen al in de maand
juni 2021 verloor meer dan de helft van de Nepalezen hun
baan. Toch heeft de regering geen duidelijke plannen om
alternatieve werkgelegenheid te bieden aan degenen die hun
baan hebben verloren.

Sindsdien heeft hij alle hoop opgegeven en maakt hij zich
voortdurend zorgen over incassobureaus.

Ervaringsverhalen

Bir Bahadur Lama is drager en als het zijn geluksdag is, zal hij
een paar klanten krijgen om vrachten voor hen te dragen.
Anders zit hij op de tempeltrappen de dag door te brengen
met andere werkloze dragers.

Buffelmelk is de enige bron van inkomsten voor boeren in het
dorp Kamdi in het district Banke in het westen van de Terai.
Maar veel melkveehouders waren niet in staat hun melk te
verkopen tijdens de lockdowns in 2020. Later kregen ze geen
eerlijke prijs.
“De markt is gesloten, er is nauwelijks voer voor het
vee. We werken dag en nacht, maar voor niets”, zegt
Malati Prasad Yadav, die 150 buffels heeft, maar weinig
inkomen sinds de pandemie.
“We moeten de melk in de riolering gieten, er zijn geen
consumenten voor ghee (geitenmelk) of kaas. We draaien met
verlies en het is niet te zeggen hoe lang het zal duren", zegt
Saroj Pandey in Nepalganj.
Één van de zwaarst getroffen sectoren is het toerisme.
De toeristengidsen zijn al meer dan een jaar werkloos.
Vier maanden geleden was toeristengids Shankar Bhattarai
begonnen met lesgeven om de kost te verdienen, maar
besteedde hij al zijn vrije tijd aan het lezen over de
geschiedenis en cultuur van Nepal om zich beter voor te

Bhattarai overweegt om buiten Nepal werk te gaan zoeken…
Terwijl sommigen zich zorgen maken over het betalen van
miljoenen aan bankleningen, maken dagloners zich zorgen
over de volgende maaltijd. Kancha Lama exploiteert al 38 jaar
een riksja in Kathmandu, maar zijn bedrijf is failliet. Hij krijgt
nauwelijks één rit per dag en is vooral afhankelijk van mensen
die gratis eten uitdelen.

"Ik wou dat ik niet hongerig hoefde te slapen en dat de
lockdown snel zou eindigen, dat is alles wat ik wens", zegt hij.
Tijdens de afsluiting vorig jaar nam een bank bezit van de taxi
van Ganesh Tamang die hij had gekocht met Rs 500.000 uit
spaargeld van jarenlang zwoegen in een golfstaat.
Zonder enige andere bron van inkomsten is hij nu terug in zijn
dorp en houdt hij vee. "Ik heb vaak het gevoel dat ik in een
verkeerd land ben geboren, in een verkeerde familie en op het
verkeerde moment", zegt hij.
Schrijnende verhalen van Nepalezen. Het land kan weer van
voor af aan beginnen met het opbouwen van de economie….
De volledige verhalen kunt u lezen op de website: www.icfon.nl
Zie bij publicaties.Tevens een interview met Shankar Sharma,
voormalig ambassadeur in de VS over de invloed van corona op de
economie in Nepal.
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Verkorte inhoud jaarverslag 2020
Door: Henk Rüger

Hom Nath Aryal overhandigt samen met de NTS docent Bina Thakuri de financiele bijdrag van 5000 rs aan Dibya Rana Magar en haar vader

DONATIES ICFON-DONATEURS AAN
NEW TULIPS’ SCHOOL
Door: Hom Nath Aryal (hoofd NTS); vertaald door: Shiba Degenhart
Het afgelopen jaar heeft de NTS tweemaal een extra bijdrage
ontvangen van ICFON voor families die zwaar zijn getroffen
door de corona-lockdown.
Dankzij de extra donaties heeft de NTS in het voorjaar en in
het najaar meerdere families voedsel en geld overhandigd om
te voorzien in de eerste levensbehoeften.
Twee van de families vertellen over hun nijpende situatie in
de coronatijd, waarin ze nauwelijks hun hoofd boven water
konden houden.
1e verhaal over Dibya Rana Magar
Dibya Rana Magar, is een NTS-tudent uit klas 10 met een
extreem moeilijke financiële situatie. Dibya woont samen met
haar vader Chandra Bahadur Rana Magar, haar moeder Dipa
Rana Magar en haar broer Dipendra Rana Magar. Haar broer is
ook een leerling op de NTS en zit nu in groep 4.
Beide kinderen ontvangen kosteloos onderwijs aan de
New Tulips’ School. Het gezin woont in Kadaghari, in
Kathmandu, waar ze enkele maanden geleden naar toe
zijn verhuisd van Narephant, Koteshwor (nabij New Tulips’
School). Net als veel families in Nepal hebben zij hun dorp
verlaten voor de stad.
Dibya's familie heeft veel problemen en moeilijkheden
meegemaakt door de pandemie. Vader Chandra Bahadur is
de enige kostwinner van de familie. Zijn enige inkomsten
komen van het zware werk wat hij doet in de bouw.

Maar met het begin van de pandemie en het hele scenario van
de lockdown, is het zeer moeilijk geweest voor hem om werk
te krijgen. Op zoek naar betere werkmogelijkheden verhuisde
hij met zijn gezin naar de regio Kandaghari in Kathmandu.
Gelukkig kreeg hij hier weer tijdelijk werk op een bouwplaats,
maar het was maar voor een week. Opnieuw werd de
familie gedwongen om naar een andere plaats te verhuizen,
Mulpani, Kathmandu, in de hoop dat daar een baan in de bouw
te krijgen is.
Moeder Dipa heeft een zwakke gezondheid, maar ondanks dit
ging ze samen met haar man mee om te werken, waar ze maar
een minimaal loon voor ontving. De situatie werkte niet goed
voor haar toen ze een ongeluk op het werk kreeg. Tijdens het
werken viel de oude muur naar beneden waardoor ze enkele
ernstige verwondingen aan haar hoofd en handen opliep. Ze
werd vijf dagen in het ziekenhuis opgenomen waar diverse
verwondingen moesten worden gehecht.
Het gevolg van dit ongeluk is dat alle huishoudelijke taken
nu op de schouders van de 15 jarige Dibya neerkomen, wat
ze moet combineren met haar studie. Voor Vader Chandra
Bahadur Rana zijn het extra moeilijke tijden om voor zijn zieke
vrouw en twee kinderen te zorgen zonder inkomsten.
De situatie als deze is momenteel extra zwaar voor elk
arbeidersgezin in Nepal. De extra financiële bijdrage, die de
NTS namens de donateurs van ICFON heeft overhandigd,
zorgt voor een kleine verlichting voor de familie van Dibya.
(2e verhaal zie pagina 8)
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Vanzelfsprekend heeft
de coronapandemie ook
bij de activiteiten van
ICFON in 2020 zijn sporen
nagelaten. De situatie in de
bergdorpen bleef redelijk
beheersbaar, al moesten
er vanwege de landelijke
lockdown activiteiten tijdelijk
worden stilgelegd. Maar in
de steden en het platteland
buiten de bergstreken
was de situatie vaak heel
slecht. Bij de New Tulips’
School met veel leerlingen
met arme ouders was de
nood groot. Met een aantal
giften van gulle donateurs
kon ICFON voedselhulp en
andere noodhulp aan de NTS
aanbieden. In 2020 werd
€ 3.500 beschikbaar gesteld,
begin 2021 nog eens
ongeveer € 2.000.
GFN - bloemkooloogst
Ondanks alle problemen konden de projecten bij ISARD en
GFN toch in belangrijke mate doorgaan. Waar nodig zijn,
zowel bij ISARD als GFN, in overleg de nodige aanpassingen
aangebracht in de oorspronkelijk projectplannen. Voor
ISARD was, zoals van tevoren was aangekondigd, het
budget ten opzichte van 2019 aanzienlijk teruggeschroefd.
Door coronamaatregelen moesten in 2020 behoorlijk wat
trainingen worden geannuleerd of uitgesteld. Een deel van
het trainingsbudget werd daarom gebruikt voor de aanschaf
van 20 minitractors. Daarmee kon extra landbouwareaal
worden gerealiseerd. De opbrengst daarvan was belangrijk
om voedseltekorten in de projectdorpen te vermijden.
Het bestuur kon door de coronamaatregelen alleen in maart
2020 nog fysiek bij elkaar komen. Alle andere vergaderingen
en overlegmomenten werden online afgewerkt. Eind 2020
kondigde Nini Jonkman aan dat zij de bestuurstaken niet
meer kon combineren met haar werk- en privésituatie. Dat
betekende een aderlating voor het bestuur en het ontstaan
van een vacature.
Begin 2020 werd het bestuur opgeschrikt door het
plotselinge overlijden van Henk Dijkstra. Henk was jarenlang
bestuurslid en penningmeester en hield na de beëindiging van
zijn bestuurswerk de financiële en donateursadministratie
van ICFON bij. De penningmeester heeft na het overlijden
van Henk Dijkstra het verzorgen van de administratie
overgenomen. Vanaf medio 2020 doet hij dat in nauwe
samenwerking met Gerard van Hal.
De contacten met de Vlaamse zusterorganisatie Chautaara
werden nieuw leven in geblazen. Chautaara droeg voor ruim
€ 7.000 bij in de projectkosten 2020 van ISARD. Een in 2020
gestarte samenwerking met de Stichting Himalaya Resources
had als resultaat dat deze stichting de medewerking
toezegde aan het realiseren van twee waterprojecten in
het ISARD-gebied. Bijzonder plezierig was het dat Inproba

besloot de sponsoring van het ISARD-project in 2020 voort te
zetten. Zonder deze ondersteuning was het realiseren van de
door ISARD ingediende plannen niet in volle omvang mogelijk
geweest.
Door de coronaproblemen was het voor bestuursleden
uiteraard niet mogelijk de projectgebieden te bezoeken.
Door extra aandacht via mail en beeldverbindingen werden
de contacten met de projectleiders zo goed mogelijk
onderhouden.
Het bestuur besloot dat de fysieke uitgave van de Samachar
na 2021 gaat stoppen. De verhouding tussen kosten en
financiële armslag nu en in de toekomst speelde daarbij een
belangrijke rol. Vanaf 2022 zal er regelmatig een nieuwsbrief
verschijnen, waarin links zullen worden opgenomen naar de
vernieuwde website.
Het exploitatieresultaat over 2020 was een tekort van
€ 7.092. Hiervan had € 5.215 betrekking op NTS. Het tekort op
de activiteiten van ISARD en GFN was € 1.877, wat aanzienlijk
lager was dan het gebudgetteerde tekort van ruim € 29.000.
Dit kwam voor een belangrijk deel door het doorschuiven van
de kosten van afronding van het Darbung-project van GFN.
Eind 2020 was het totaal aan reservemiddelen ongeveer
€ 78.500. Hiervan heeft ruim € 21.000 specifiek betrekking
op NTS, terwijl voor ISARD en GFN nog ruim € 57.000
beschikbaar was. Als de tijd daarvoor weer wat meer
mogelijkheden biedt zal er energie worden gestopt in het
vinden van extra donoren/sponsoren.
Het volledige jaarverslag plus de jaarrekening 2020 met
samenstellingsverklaring van de accountant is te vinden op de
website: www.icfon.nl onder publicaties. Eventuele vragen
kunt u stellen via info@infon.nl of telefonisch aan Henk Rüger
06-10522521.
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Donaties ICFON aan Sakshyam Majhi
via New Tulips’ School
(2e verhaal)

van het gezin. Nu is de moeder van Sakshyam belast met alle
verantwoordelijkheden van het gezin. Tragisch genoeg is ze
ook hartpatiënt, waardoor ze fysiek zwak en fragiel is.
Hun inkomen zijn nauwelijks voldoende om in de dagelijkse
behoefte te voorzien. Sparen voor de toekomst is bijna
onmogelijk. Vanwege hun nijpende economische status werkt
Sakshyam’s oudere broer Safal Majhi in al zijn vrije tijd om
aan de behoeften van hem en zijn broers te voldoen, zoals
het kopen van schoolkleding, boeken, pennen, maar ook hun
dagelijkse lunch. Ook dit gezin is hard geraakt door deze
pandemie, waarbij in de lockdown overal alles is stilgelegd
en er geen kans is om ook maar een cent te verdienen. Deze
moeilijke periode heeft de toestand van deze familie alleen
maar verder verslechterd, aangezien ook moeder geen werk
meer kan vinden.
Ook dit gezin heeft namens ICFON noodgeld ontvangen, wat
hen gedurende tenminste drie weken kan helpen bij de eerste
levensbehoeften.

New Tulips' School
Door: Hom Nath Aryal (hoofd NTS); vertaald door Shiba Degenhart
Sakshyam Majhi, uit klas 7 en zijn oudere broer Safal uit
klas 9 komen uit het district Sindhupalchowk. Momenteel
wonen zij in Narephant, in Kathmandu. Net als elk ander
gezin uit dit afgelegen gebied, kwam ook dit gezin naar de
hoofdstad voor een betere toekomst voor hun kinderen.
De enorm rampzalige aardbeving die plaatsvond in april 2015
dwong hen om hun zwaar getroffen dorp te verlaten.

De New Tulips’ School bedankt alle ICFON-donateurs namens
Sakshyam Majhi voor de genereuze steun aan deze kwetsbare
families.

Als analfabete boeren hadden de ouders van Sakshyam
het moeilijk en konden ze het maar net redden. Maar na de
aardbeving was er niets meer over van hun land en verlieten
daarom alles en verhuisden naar Kathmandu. Zij hoopten
loonwerk te vinden en hun kinderen goed onderwijs te geven.
Omdat ze hadden gehoord over de New Tulips’ School
schreven ze hun kinderen hier in.
Bij de NTS was bekend dat hun inkomsten niet voldoende
waren om dagelijks te voorzien in de eerste levensbehoeften.
Bovendien blijkt dat de gezondheidstoestand van Sakshyam’s
vader erg slecht is. Als gevolg van een val in India, waar hij
als arbeidersmigrant werkte, liep hij ernstige verwondingen
op aan zijn ruggengraat. Na het incident en de operatie die
hierop volgde kon hij niet meer bijdragen aan de inkomsten

Sakshyam en zijn moeder ontvangen 5000 Rs als noodsteun
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