KIRAN NAMASTE
N i e u ws f l i t s a p r i l
6e jaargang
Houten, april 2015
Namaste,

1 jaar bouwgarantie inspectie!
In februari zijn Gert, ‘onze’ Nederlandse aannemer, en Just
naar Nepal gegaan. De ‘één jaar bouwgarantie’ zou per 1
april beëindigd zijn, en het was van belang het huis grondig
te inspecteren. Ondanks dat het gebouw aardbevingsbestendig is gebouwd en er rekening is gehouden tijdens de
bouw met zo’n 54 kinderen, waren er toch punten die
verbeterd moesten worden. In september 2014 zijn delen
van de betegelde wanden, die grenzen aan de binnenplaats,
naar beneden gekomen, door een verkeerde zand-cement
verhouding. Beide wanden zijn geheel afgebikt nadat, met
acrobatische toeren, een bamboe steiger was gebouwd. Een
hele klus maar voor de veiligheid op de binnenplaats had dit
grote prioriteit.
Ook is er aandacht besteed aan de elektriciteitsvoorziening. Leidingen zijn beter
beschermd met name in de ‘energiekamer’, waar ook de accu’s staan van de
zonnecellen.
De locatie voor het oppompen en
filteren van water heeft ook een facelift ondergaan. Samen met Gert
ontwikkelden we een plan, wat hij vervolgens in tekening op papier gezet
heeft: duidelijk voor de loodgieter en
de smid wat er gedaan moest worden.
Nu staat Jamuna tijdens de ‘back-wash
actie’ van het filtersysteem niet meer in
het water de elektriciteit te bedienen,
en heeft de keuken nog beter, veiliger,
water in een aparte 1.500 liter tank.
De vrouwen in het naaiatelier maken geweldige vorderingen. Wat zij de laatste maanden geleerd hebben is
om stil van te worden. De naaileraar heeft de vrouwen de
afgelopen maanden geleerd hoe deze uniformen te maken
en het resultaat is indrukwekkend. Resultaat: de school van
de kinderen heeft uniformen besteld bij ons atelier! Dit
belooft wat voor de toekomst: een professioneel naaiatelier
voor de vrouwen en een inkomstenbron voor Kiran
Namaste én voor hen. Hiermee is weer een belangrijk doel
gerealiseerd.
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De afgelopen periode was het
examentijd.
Elke
ochtend
vertrokken de kinderen om
09.15 uur naar school en waren
dan soms weer eerder thuis,
nadat ze een examenvak hadden
afgerond. Ze studeerden thuis
extra uren, in de studiezaal,
maar ook stilletjes in een hoekje
van de recreatieruimte, om daar
hardop de stof door te nemen.
Sommigen zaten, heel gezellig,
op de grond van het
balkon;
een
zeer
ontspannen manier van
voorbereiden. En zo
werd er dagelijks serieus
gewerkt aan weer een
volgend vak.
Tot slot is het ook nu weer opvallend hoe goed de
kinderen en de moeders van de laatste groep, van april 2014, er
uitzien: blij, gezond, glanzend
haar, stralende ogen, actief
op werk en/of school en in
een goede onderlinge sfeer. Ze zijn de beste maatjes met elkaar.
En weet je wat heel leuk was … ? Met kleine prijsjes bingo spelen. Dat
vonden ze allen echt geweldig. Maar daarover meer in de Nieuwsbrief!

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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