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Houten, januari 2014
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Namaste
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Tapailai nava barsa 2014 ko hardik mangalmaya shuvakamana bekta gardacha!
Kiran Namaste wenst u allen een gelukkig Nieuw jaar!

Bouw van het huis:
Afgelopen najaar heeft Gert, onze Nederlandse
aannemer, een voorlopige eerste oplevering
gedaan op de bouwplaats en was verrast met
hoeveel aandacht er gewerkt is. Er staat een
groot huis waarvan elke ruimte benut is en een
ruime binnenplaats met voldoende speelruimte.

Het glazen Kiran
Namaste logo,
door Joyce de
Rode gemaakt,
was al in de
muur geplaatst
boven
de
ingang.

De definitieve oplevering is de 25e januari en we
hopen de 15e februari met alle staff workers,
moeders en kinderen te verhuizen naar het eigen
Kiran Namaste huis.
In november zijn we op stap geweest voor
vloerbedekking, gordijnen etc. Maar ook 14
eettafels, 28 banken, 34 schooltafels, 75 stoelen,
22 stapelbedden en 44 linnen kasten.

En dan volgt in januari nog het huishoudelijke
gedeelte.
Examens:
De afgelopen twee weken hebben de kinderen
hard gewerkt voor de grote school(overgang)
examens. De uitslag is nog niet bekend, maar nú
eerst 4 weken schoolvakantie. In het huis is voor
elke week een sport en spel programma voor de
kinderen samengesteld.
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Afgelopen najaar ben ik met de coördinator van
het huis, Naryan, via
Nepalese
vrouwenorganisaties op bezoek
geweest bij alleenstaande moeders die
onder
erbarmelijke
omstandigheden leven.
In april a.s. zullen 6
moeders
en
hun
kinderen het nieuwe
huis betrekken.
Dolku Mari:
Dolku Mari, de moeder die sinds 3 jaar hoofd van
de huishouding is, heeft in november haar voet
gebroken en moet 45 dagen in het gips zitten.
Daarnaast is zij een geweldig naaister samen met
Jamuni en zijn beiden verantwoordelijk voor het
vervaardigen van de zijdenlaken zakken.
Gelukkig kan Laxmir, die nu een naaiopleiding
volgt en ook in een naaiatelier werkt en zeker
kwaliteiten heeft, haar taak overnemen.
Een speciaal ontwerp van Kiran Namaste, licht
van gewicht en een aanrader voor een ieder die
trekkings maakt. Bezoek de website voor deze en
andere zelf vervaardigde producten.
http://www.kiran-namaste.nl/nl/present-bags

Op de lokale markten hebben we in het najaar
40 nieuwe schooltruien gekocht. Het wordt koud
en nu zitten ze er weer warmpjes bij. Met tassen
vol met de truien liepen we weer terug naar het
huis.

The Dancing Star:
De afgelopen twee maanden was er in het Kiran
Namaste huis de “Dancing Star” competitie. De
Nepalese vertolking van “So you think you can
dance”. Het was een groot succes, de kinderen
hebben twee maanden hard geoefend en in een
afval race bleef er uiteindelijk één winnaar over
en dat was Samikshya.
Ook hier vloeiden er wel eens tranen als iemand
de volgende ronde niet haalde. Het hoort er
allemaal bij.

Dank voor al uw steun!
Met hartelijke groet,
Iet Schilder-Verboom
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