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Namaste,

Kiran Namaste is verhuisd!
‘Het is niet vanwege luxe dat we verhuisd zijn… Pure noodzaak, want we waren er totaal uitgegroeid, uit het
vorige pand’, zegt Iet Schilder-Verboom ‘en met 20 meer kinderen en moeders intern en daarnaast ook nog
de 20 kinderen in de naschoolse opvang, is zoveel meer ruimte nodig voor alle voorzieningen en activiteiten
die voor zo’n grote groep aan de orde zijn.’
In 2008 is het stuk grond gekocht en in juni 2012
waren voldoende middelen binnen om te kunnen
starten met de bouw van ons eigen Kiran Namaste
huis. 18 maanden bouwen én … in februari was de
verhuizing een feit! De Social Welfare Council had
enkele criteria waaraan de bouw moest voldoen,
waarvan één was dat er stevig, aardbevingsbestendig gebouwd moest worden. Omdat het
stuk grond beperkt is van oppervlakte, we een
binnenplaats nodig hebben waar de 65 kinderen
kunnen spelen, en omdat het huis
bewoond
zou
gaan
worden door

wel 52 moeders en
kinderen, moesten we 5 verdiepingen de
hoogte in. Welnu, dat is gelukt en vanaf 7 april
jl. zijn alle 26 (stapel)bedden, bezet. Het
nieuwe huis heeft verder twee studiezalen,
geschikt voor 65 kinderen, een grote eetzaal
annex keuken met een gescheiden
opslagruimte, een aparte recreatieruimte,
6 slaapzalen en een naaiatelier. De
betonnen tafeltennistafel op de binnenplaats, die ook meteen in gebruik werd
genomen, was een welkom geschenk!
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We hebben de bouw kunnen realiseren dankzij de voor de bouw ‘geoormerkte donaties’ van particulieren,
bedrijven en stichtingen. Daarnaast moesten we ook actief blijven in werven van inkomsten voor het
dagelijks leven van de bewoners. Iet: ‘Wat zijn we blij dat dat door u allen gerealiseerd is! Ons project kan
doorgaan. Alleenstaande moeders en hun kinderen kunnen zich opwerken naar een waardig bestaan in de
Nepalese samenleving en hun steentje bijdragen. De geplande uitbreiding is gerealiseerd: in april zijn er 7
nieuwe moeders en 13 kinderen in het huis bijgekomen. Een forse uitbreiding maar daar waren we goed op
voorbereid en hebben we ook de ruimte voor. En… de
officiële opening van het Kiran Namaste Huis is
gepland op 22 mei.’
In de periode voorafgaand aan de verhuizing moest
er veel geregeld worden om alles zo vlotjes
mogelijk te laten verlopen. Enkele middagen
inkopen doen voor meubilair, keukenmateriaal,
matrassen, kussens… Het was een enorme
verhuizing en veel gesjouw toen alles op de
binnenplaats werd uitgeladen en naar de kamers
werd gebracht. Iet: ‘Het huis heeft nu altijd ’s
avonds licht, dankzij de zonnecellen die op het
dak zijn geplaatst, want dagelijks 16 uur zonder
stroom is nauwelijks te doen. Nu kunnen de
kinderen ook als het donker is gewoon hun
huiswerk maken en hoeft dat niet meer te
gebeuren bij het licht van een zaklantaarn.’
‘Het was tot dusver nog niet gelukt in de buurt
van de nieuwe huisvesting een geschikte school te vinden.
Maar Narayan, de sociaalwerker, en ik hebben het voor elkaar gekregen dat
alle kinderen in één keer overgeplaatst konden worden naar een nieuwe school, 4 minuten lopen vanaf het
huis. Er is nu geen schoolbus nodig én geen gevaarlijke oversteek over de rondweg. Wat een geruststelling!’
verzucht Iet.
Een klein hoekje, bij de tafeltennistafel is ‘tuin’, met vier rozenstruiken en groen. Twee kinderen hebben de
taak gekregen zorg te dragen voor de planten en dat doen ze vol overgave. Van Iet en haar man Just
hebben de kinderen de afgelopen periode Rummikub geleerd. ‘Een schot in de roos’ zegt Iet ‘én… opvallend
hoe snel de kinderen het spel oppakten. Van de zomer kunnen we kijken wie de mister of miss Rummikub
van Kiran Namaste wordt!’ In juli komen er twee sportdocenten uit Nederland naar het Kiran Namaste huis
om samen met de kinderen én hun moeders, de binnenplaats in te richten voor verschillende
mogelijkheden van sport en spel.
Verdere ontwikkelingen komen weer uitgebreid aan de orde in de Nieuwsbrief van oktober. Dan weten we
ook hoe het eerste half jaar in het Kiran Namaste huis is verlopen.
Dank voor al uw steun!
Met hartelijke groet,

www.kiran-namaste.nl
kiran@kiran-namaste.nl
Facebook: Kiran Namaste
ABN AMRO Bank: NL73ABNA0468149570
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