KIRAN NAMASTE
NIEUWSFLITS
Kiran Namaste ontwikkelt zich verder …
De Nepalese staf en Iet Schilder-Verboom hebben voor deze Nieuwsflits drie onderwerpen
gekozen. Het geeft een beeld van de voortgaande ontwikkeling van ons project. In het najaar kunt u onze uitgebreide Nieuwsbrief weer verwachten.
Een studiebeurs voor Sanjay
Twee nieuwe moeders … ook al in het naaiatelier
en …
Twaalf kinderen op weg naar hun eindexamen

Een studiebeurs voor Sanjay
Sanjay is een van de oudere jongens in huis. Hij is een van de zoons van
Jamuna die we inmiddels al een paar jaar kennen als het hoofd van het naaiatelier. 10 jaar geleden kwam het gezin in het Kiran Namaste Huis. Sanjay is
altijd een hardwerkende leerling geweest die bovendien goede resultaten
haalde. Toen Kiran Namaste hem, bij uitzondering, de kans bood een extra
opleiding te volgen van drie maanden als voorbereiding op een universitaire
studie, greep hij ook die kans met beide handen aan en slaagde voor het toelatingsexamen. Zijn droom was en is landbouwkunde te studeren en die
droom is werkelijkheid geworden. Door de succesvolle vooropleiding heeft
Sanjay inmiddels een studiebeurs gekregen en is hij twee maanden geleden
gestart aan de universiteit.
Wat een andere wereld! Nog nooit, sinds hij bij Kiran Namaste kwam, was de
jongen bij zijn moeder en twee broers vandaan geweest … wat een heimwee
had Sanjay vooral die eerste weken naar zijn familie en zijn thuis. Het moet
allemaal langzaam maar zeker gaan wennen, maar hij wíl. Het vooruitzicht dat
hij de vakanties in het Kiran Namaste Huis bij zijn familie kan verblijven zal
hem daarbij zeker helpen. In huis zullen we dan vast en zeker een goede hulp
aan hem hebben; hij kijkt ernaar uit om zijn kennis in te zetten.
En wat een voorbeeld is hij voor vele kinderen: je kunt je dromen verwezenlijken! Kiran Namaste betekent Groet van de Zonnestraal. En zoals één van de
stafmedewerkers het zo beeldend zegt: ‘het verhaal van Sanjay laat zien hoe
de lichtstraal van Kiran Namaste moeders en kinderen aanraakt om hen uit
een hopeloze situatie te helpen: als er een wil is, inzet en doorzettingsvermogen … Daarbij is Sanjay zeker gezegend met talent.’

Twee nieuwe moeders … ook al in het naaiatelier,
Dhanu en Anita
Alle moeders in ons huis zijn gekomen omdát ze in kommervolle toestand leefden met hun kinderen. Dat geldt ook voor Dhanu en Anita.
Dhanu, geboren in een zeer arme familie, is op jonge leeftijd
zwanger geraakt door
een verkrachting. Nadat
haar dochter was geboren kon zij blijven wonen
bij haar ouders, maar de
‘schande’ was groot en
sociaal en economisch
was de situatie erbarmelijk. Vanaf november zijn
moeder en dochter medebewoner van het Kiran
Namaste Huis en zijn
voor Dhanu de naailessen van start gegaan. En
… zij blijkt er zo vaardig
in te zijn dat ze in februari slaagde voor haar
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examen en vanaf maart in dienst is van het naaiatelier. Wat ze daar presteert, liegt
er niet om: schooluniformen, t-shirts, broeken, trainingspakken, poloshirts … ze
maakt het allemaal. De staf: ‘Gaandeweg is Dhanu opgebloeid, heeft ze zelfvertrouwen gekregen en hebben we
haar verdrietige gezicht zien
ontspannen en langzaamaan
blij zien worden.’
Ook Anita is vanaf november
bij Kiran Namaste. Ze is een
sterke vrouw, die na het overlijden van haar echtgenoot met
vele problemen werd geconfronteerd. Ook Anita leefde met
haar twee kinderen, een jongen
en een meisje, bij haar broodarme familie. Een vrouwenorganisatie is hen daar op het
spoor gekomen en heeft contact gelegd met Kiran Namaste.
Door een combinatie van gesprekken, lessen en de naaiopleiding heeft Anita een groeispurt doorgemaakt in haar ontwikkeling. Ook zij blijkt een handige en talentvolle
naaister. De staf: ‘Zoveel meer zelfvertrouwen heeft Anita nu al. En wat geweldig dat
ook zij al een functie in het naaiatelier heeft gekregen met de diploma’s op zak.’

Twaalf kinderen op weg naar hun eindexamen
Het eindexamen van de leerlingen van groep 10 vindt in Nepal op dezelfde dag in
april plaats, en de landelijke uitslagen volgen in juni/juli. Het zijn geen schoolexamens maar examens onder verantwoordelijkheid van het rijk. Het behalen van het
diploma geeft toegang tot voortgezet onderwijs van nog eens twee jaar (‘the 10 + 2
grade’) en vormt de poort naar succes.
De staf: ‘de komende periode is zó belangrijk voor deze kinderen.
Dus, duimt u ook voor het succes van onze 12 examenkandidaten ... ?
We noemen ze voor deze belangrijke gelegenheid allemaal graag eens bij naam:
Srijana Subedi, Laxmi Acharya, Abishek Rakhal, Pratikshya Bohara, Resham Sharma,
Bipana Adhikari, Sujana Rayamajhi, Unita Subedi, Sandhya Regmi, Ashmita Khadka,
Basanta K.C., Susmita Giri!’

Dank voor al uw steun!
Met hartelijke groet, (Feri Vetaula)
Iet Schilder-Verboom,
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