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Namaste,

Voor u ligt de “Kiran Namaste” nieuwsflits vlak voor mijn vertrek naar Nepal.
Zowel het bestuur in Nederland als de Raad van Toezicht hebben groen licht gegeven voor het treffen van voorbereidingen voor de bouw het “Kiran Namaste Huis” !
Het ziet er dan ook naar uit dat eind van dit jaar de
spa de grond in zal gaan voor ons eigen Kiran
Namaste Huis. We zijn er financieel nog niet
helemaal, maar mede dankzij de steun van u allen
durven we ervan uit te gaan dat ook het laatste
geld op tijd binnen zal zijn.
Schoon water en elektriciteit is in Nepal een groot
probleem. Op dit moment zijn er plannen om in de
bouw van het nieuwe huis daar voorzieningen voor
te treffen. (Daarover in de nieuwsbrief van
november aanstaande meer)
Het nieuwe huurhuis blijkt een fijne plek om te
wonen en te werken. De kinderen genieten vooral
ook van het groen rondom het huis en van de drie
fruitbomen die er staan. Wel is de ruimte er te
krap en vraagt het de nodige souplesse van de
vrouwen en medewerkers om er alle activiteiten te
kunnen laten plaatsvinden. Dankzij de goede sfeer
gaat het desondanks gelukkig goed.
Over de gezondheid van Sanjé, een 10 jarige
jongen uit de groep, maken we ons zorgen. Er is
voor hem extra medische hulp ingeschakeld, maar
tot op heden is het resultaat nog niet duidelijk
merkbaar.

Goed nieuws uit het Kiran Namaste Huis: het is
bijna alle kinderen gelukt om met een mooi
rapport over te gaan naar de volgende klas!
Twee vrouwen uit de groep hebben inmiddels
bijzondere vaardigheden in het naaien ontwikkeld. Niet iedereen is even talentvol, maar deze
vrouwen steken er wat dit betreft met kop en
schouders bovenuit.
De artikelen die de vrouwen in huis maken zijn te
koop: van piepkleine cadeautasjes tot grote
halfzijden schoudertassen in A4-formaat. Ook de
pennenetuis en wijnflestassen blijken in trek te
zijn.
Kijk daarvoor op onze website:
www.kiran-namaste.nl
Nog steeds krijgen we speelgoed en tweedehands
kleren. Geweldig! Deze goederen zijn van harte
welkom. Nu zoeken we een mogelijkheid om deze
goederen voordelig ter plaatse te krijgen. Heeft u
connecties met invloedrijke mensen bij een
vliegtuigmaatschappij? Kunt u ons verder helpen,
laat het dan weten.

De onderlinge band tussen de vrouwen van de
nieuwe groep (de derde groep alweer!) is van meet
af aan opmerkelijk goed. Ze werken goed samen,
zijn vrolijk en delen met elkaar wat er is.

In de jaarlijkse Nieuwsbrief van november as. vertellen
we u natuurlijk veel meer!
Blijft u bij ons … ?

Aan u allen: fijne zomermaanden toegewenst,
Iet Schilder-Verboom
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