Kiran Namaste, de naam
‘Kiran’ is Nepalees voor Zonnestraal.
‘Namaste’ is de Nepalese groet.
Kiran Namaste = Groet van de Zonnestraal.
De doelgroep bestaat uit alleenstaande Nepalese
vrouwen en hun kinderen.
Doelstelling en middel.
Voor de vrouwen: leren en verdienen, ontwikkelen
van zelfstandigheid
en emanciperen,
waardoor
vrouwen én kinderen loskomen uit de uitzichtloze
maatschappelijke situatie.
Voor de kinderen: het naar school kunnen gaan,
waardoor ook zij de kans krijgen zich in de
maatschappij een waardige plek te verwerven. Door de
opvang van meerdere moeders en kinderen in één
huis, kunnen deze doelstellingen gerealiseerd worden.
Het project richt zich op kinderen vanaf drie jaar. Het
aanbod in het Kiran Namaste Huis is voor een periode
van drie jaar, waarna de vrouwen zelfstandig in hun
onderhoud kunnen voorzien. Voor de langere termijn
biedt het project voor de groep die het huis
verlaten heeft een andere mogelijkheid. De kinderen
kunnen dan zes dagen per week terecht in de
naschoolse opvang, totdat zij de middelbare school
hebben afgerond. De Stichting wil met dit aanbod
voorkomen dat de kinderen opnieuw op straat gaan
zwerven wanneer hun moeder werkt. Op deze manier
wordt dat wat voor de kinderen in werking is gezet tot
een goed einde gebracht. Kiran Namaste heeft een
eigen atelier waar de vrouwen een vak leren en
producten vervaardigen. Omdat de economische
situatie in Nepal slecht is, stelt de Stichting zich tevens
ten doel zoveel mogelijk van de artikelen daar ter
plaatse te kopen.

Naaitraining en artikelen
Vanaf het begin van het project hebben de naailessen
een belangrijke plek ingenomen. Vrouwen met enig
talent op dit gebied krijgen de mogelijkheid een
gedegen naaiopleiding te volgen. Na het behalen van
hun certificaat kunnen zij in het Kiran Namaste
naaiatelier
hun
beroep
uitoefenen.
Door
het
aantrekken van een ‘Master’-naaileraar is het de
bedoeling het Kiran Namaste naaiatelier op een
professioneel niveau te brengen.
De ‘present bags’, grote schouder- en wijnflestassen
als ook de speciaal ontworpen ‘trekking’ lakenzakken
worden van de mooiste zijden stoffen en kleuren
gemaakt.
Kijk op onze website voor het hele assortiment:
www.kiran-namaste.nl

Géén strijkstok. Uw donatie wordt met beleid besteed en
komt voor 100% ten goede aan de emancipatie van
moeders en kinderen.

Vriend van Kiran Namaste
Natuurlijk kunt u de alleenstaande moeders en hun
kinderen van Kiran Namaste helpen door het doen van
een incidentele gift.
Met een grote donatie, voor een periode van minimaal
vijf jaar, is het qua belasting voordelig deel te nemen
aan “Vriend van Kiran Namaste”. U dient hier een
speciaal uitgegeven document van de Belastingdienst,
‘Periodieke gift in geld’ voor te gebruiken. Zie daarvoor
hun website.
Ook kunt u ‘Vriend’ worden van de moeders en hun
kinderen. Als vriend zegt u uw steun toe voor een
langere periode, waarmee u helpt om vooruit te blijven
kijken en bijdraagt aan de continuïteit van het project.
Niet alleen dit moment is van belang, maar vooral ook
het vertrouwen dat in de toekomst de mogelijkheden
gegarandeerd zijn. Middels een online machtiging op
onze website kunt u al vanaf € 0,50 per dag uw steun
geven. Voor deze € 15,00 per maand betaalt u voor
één kind de kleding- en schooluniformen, het
schoolgeld en alle onderwijsmaterialen.
Het totale budget voor één bewoner bedraagt € 55,00
per maand; in dat bedrag zit: alle onderwijskosten,
zoals schoolgeld, uniformen, examen, schoolboeken,
huiswerkbegeleiding, naai- trainingskosten, inrichting
naaiatelier, voeding, kosten voor energie- en
watervoorziening, telefoon & internet- kleding,
medische- en alle personeelskosten. Iedere bijdrage
waarvoor u Stichting Kiran Namaste machtigt is
welkom. Uw gift kan per maand of per kwartaal
worden afgeschreven. Als vriend werkt u wezenlijk
mee aan de toekomst van de moeders en kinderen.

Stichting Kiran Namaste wil zó graag door, want het
behalen van de doelstellingen gaat boven verwachting.
Lees ook de Nieuwsbrief op onze website. Zonder
financiële middelen kunnen we, al is de inzet van alle
betrokkenen nog zo groot, niet verder.
Mogen we op u rekenen?

Kiran Namaste heeft sinds februari 2014 een eigen
huis. Een huis dat groot genoeg is voor alle
activiteiten die er plaatsvinden: een kamer om te leven
en te eten, een ruime keuken, slaapkamers voor de
moeders en de kinderen, een naaiatelier, twee studielokalen voor alle schoolgaande kinderen, een
speelkamer voor de kleintjes, een kamer waar
culturele en vormende activiteiten voor de hele groep
kunnen plaatsvinden, ruimtes voor de buitenschoolse
opvang van kinderen van verschillende leeftijdsgroepen en een binnenplaats om te spelen, waarbij
veel aandacht besteed wordt aan sport en spel.
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Bovenal is het ‘eigen huis’ een huis waar het ‘warm’ is,
waar groei en ontwikkeling mogelijk gemaakt worden
voor moeders én kinderen. Ook van de vrouwen zelf
wordt grote inzet gevraagd om dat te realiseren.

Kiran Namaste geeft niet de vis om te eten
maar de hengel om de vis te vangen
In de komende jaren gaat Kiran Namaste zich vooral
richten op het genereren van inkomsten, door de
vrouwen van het ‘Kiran Namaste Huis’. Omdat te
bereiken wordt het eigen naaiatelier naar een nog
hoger niveau gebracht, zodat er - meer nog dan nu al
het geval is - verkoopbare producten worden geproduceerd, zoals schooluniformen. Hierdoor wordt
bovendien werkgelegenheid gecreëerd voor de
vrouwen van het Kiran Namaste Huis. Er is al een
‘Master’-naaileraar aangetrokken om de doelen te
realiseren en er worden al schooluniformen verkocht.
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De belastingdienst heeft de Stichting Kiran Namaste
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI), gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001.

‘We have to give our children two important things in
life: roots and wings.’ (Goethe)
De verbinding van moeder en kind is de basis van
Kiran Namaste.
Op weg naar zelfstandigheid!

Kiran Namaste
Groet van de Zonnestraal
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