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Namaste,

Nieuwbouw van start!
Rituele start nieuwbouw
Ondanks dat er nog hard gewerkt wordt aan het
werven van nieuwe fondsen, is er gestart met het
ritueel dat voorafgaat aan de bouw. Zaterdag 18
februari ’s ochtends om half twaalf was het tijdstip

voor de inwijding, een moment dat door een
Hindoestaanse geestelijke exact bepaald was op basis
van Hindoestaanse principes. Zo vond de inwijding van
het Kiran Namaste Huis plaats onder een goed
‘gesternte’. De Nepalese aannemer had deze
openingsceremonie georganiseerd en aangeboden
voor alle betrokkenen: moeders en kinderen, de

Een grote verrassing. Voor de ‘blessing’, van de
bouwgrond was een gat gegraven van anderhalve bij
anderhalve meter en vijftig centimeter diep: de plek
voor één van de tien pilaren die de dragers zijn voor
het gebouw. Op de bodem van dit gat werden één voor
één twaalf stenen geplaatst, die van tevoren ritueel
ingezegend waren. Just en ik werden betrokken bij het
plaatsen van de stenen op de bodem van het gat.

Onder elke steen werd een klein metalen schildpadje
geplaatst met op het schild een porseleinen kommetje
met daarin graan en bloemetjes. De ‘draagkracht van
de schildpad’ staat symbool voor het dragen van de
zuilen van het gebouw. Bij de rituele handelingen met
bloemenkransen en wierook schoten spontaan de
vrouwen Jeevan en Bairabi te hulp. Aansluitend aan de
plechtigheid werden de aanwezigen gezegend volgens
het puja-ritueel: er werd een tika geplaatst door een
bloemetje in rode poeder te dopen en dat te
stempelen op ons voorhoofd. Al met al was het was
een plechtigheid van een uur, waarna de kinderen
zongen en dansten en - door een gift uit Nederland een Mickey Mouse en Donald Duck cadeau kregen.

Deskundige ondersteuning
Nepalese bestuursleden, de Nederlandse aannemer en
voor mij als initiatiefnemer met mijn man Just. Er was
een grote tent met een foto van het nieuw te bouwen
huis erop, er waren banken voor alle genodigden,
Nepalese thee en voor ieder een doosje met hapjes.

Dat we hem tegen het lijf liepen! De Nederlandse
aannemer- ingenieur die inmiddels als adviseur
betrokken is bij de nieuwbouw, heeft veel ervaring met
bouwen en zaken doen in Nepal. Ook is hij goed op de
hoogte van wat bouwen in Nepal vraagt aan specifieke
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techniek. Juist in deze fase van ons project is hij wel
een heel belangrijke vrijwilliger. Onmisbaar. Hij reisde
mee naar Nepal bij mijn bezoek in februari.

Locatie nieuwe behuizing
Het huis wordt gebouwd buiten the Ringroad, wat qua
grondprijs een goedkopere plek is als binnen de ring.
Deze locatie voelt meer als ‘buiten’ vanwege de ruimte
en de frissere lucht. Heerlijk dat de kinderen er straks
in de straatjes zullen kunnen lopen. Omdat de plek op
een heel andere locatie is als het huidige huis, heb ik
met leerkracht Rojina gezocht naar een school in de
buurt, wat helaas niet is gelukt. We zullen te zijner tijd
busvervoer regelen waarmee de kinderen naar de
huidige school kunnen blijven gaan, want de weg
daarheen is – lopend – ver en bovenal levensgevaarlijk.

Kiran Namaste Huis gewend waren. Op de kamer waar
zij in de toekomst gaan wonen zullen ze luxe als een
douche, een kachel, warm water een een wc-pot ook
niet aantreffen.
Wel biedt het Kiran Namaste Huis straks een aantal
voorzieningen voor een veilige basis, waar de
activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen
kunnen plaatsvinden en waar mogelijkheden zijn voor
groei. Er zullen daarom bijvoorbeeld wel computers
zijn, omdat dit aansluit bij de opleiding die de kinderen
volgen en omdat het bekend zijn hiermee voor hun
toekomst onmisbaar is. Water is schaars en duur en
veelal niet schoon, waardoor vooral de kwetsbare
kinderen steeds allerlei kwalen oplopen. Er zal
geïnvesteerd worden in een eigen put en pomp,
waardoor we over schoon water kunnen beschikken.
Omdat het huis buiten het centrum ligt, is de kwaliteit
van het water op de nieuwe locatie beter dan we
gewend waren. Waar ook in geïnvesteerd zal worden is
in duurzaamheid, zoals degelijk meubilair.

Wat komt er aan voorzieningen in het huis
en wat niet
Er komen geen douches, geen warm water, geen
verwarming en geen kachels. En er worden toiletten
geplaatst die vergelijkbaar zijn met de ons bekende
Franse toiletten, waar je staand je behoefte doet. Aan
dit deel van de nieuwbouw ligt de visie ten grondslag
dat moeders en kinderen, zodra ze het huis verlaten,
vergelijkbare voorzieningen aantreffen als die ze in het

Planning nieuwbouw
Met het leggen van rituele ‘eerste steen’ onlangs, is de
bouw feitelijk van start gegaan. De prognose is dat deze
achttien maanden in beslag zal nemen.

Dank voor al uw steun!
Met hartelijke groet,
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