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1) Voorwoord.
Stichting Kiran Namaste, gestart in juli 2004, is een vrijwilligersorganisatie die als doelgroep heeft
alleenstaande moeders en hun kinderen in Nepal en als doelstelling voor deze alleenstaande
moeders en kinderen een waardige toekomst en zelfstandigheid.
Dit jaarverslag geeft een inhoudelijk beeld van de ontwikkelingen van de Stichting Kiran Namaste.
Wij zijn ervan overtuigd en dat is ook ons uitgangspunt dat kinderen het beste ondersteund worden
als zij in hun eigen gezinssituatie kunnen blijven en van daaruit de steun ontvangen die zij nodig
hebben. Daarom richten wij ons op onderwijs en ontwikkeling, niet alleen van de kinderen, maar ook
van de moeders.
Gedurende drie jaar worden de moeders en de kinderen in het Kiran Namaste huis begeleid.
Na deze periode kunnen de moeders beter voorzien in het levensonderhoud van het gezin en
zelfstandig wonen in een menswaardiger leefomgeving. Daarnaast zullen de kinderen- tot het einde
van hun schoolperiode- dagelijks begeleid worden in hun onderwijs en sociale vormgeving,
gedurende de tijd dat de vrouwen aan het werk zijn.
In 2008 hebben we een stuk grond gekocht en komend jaar gaan we onze plannen omzetten in een
tekening van het “eigen” Kiran Namaste huis en een plan de campagne opstellen voor het benaderen
van fondsen om de gehele bouw financieel mogelijk te maken.
In de toekomst moet het huis groot genoeg zijn voor zo’n 70 kinderen en voldoende gelegenheid
bieden tot training en begeleiding van de moeders naar een menswaardig, zelfstandig bestaan.
Stichting Kiran Namaste is niet alleen succesvol geweest in haar projectbeleid. Het is ook een project
dat door velen vol belangstelling en positieve ondersteuning gevolgd wordt.
Daarnaast zal Kiran Namaste zich blijven inzetten en wegen zoeken naar creatieve groei en
ontwikkeling van de moeders en de kinderen.
Een kleine organisatie die in 2004 gestart is en door een grote positieve inzet een draagvlak heeft
gekregen waardoor de moeders en hun kinderen een waardige toekomst en zelfstandigheid krijgen.
Namens het bestuur van Kiran Namaste hartelijk dank voor Uw steun in 2013.

Iet Schilder-Verboom - voorzitter / initiatiefneemster van de Stichting Kiran Namaste
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2. Organisatie Stichting Kiran Namaste.
2a) Statutaire doelstellingen.
De statutaire doelstellingen van Stichting Kiran Namaste zijn als volgt:
1. De geestelijke als fysieke situatie van de alleenstaande noodlijdende vrouwen in Nepal te
verbeteren, zodat ze samen met hun kinderen een stabiel leven kunnen leiden.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
1. Het geven van onderdak aan vrouwen en kinderen.
2. Opvang en scholing van de kinderen.
3. Opleiding tot een beroep, waardoor de vrouwen in staat zijn in hun eigen onderhoud te
voorzien.

2b) Visie.
De achterliggende visie achter onze doelstelling is dat één van de oorzaken van armoede – bij onze
doelgroep- veroorzaakt wordt door de positie van de alleenstaande vrouw in Nepal. Daarnaast is er
een gebrek aan onderwijs en voorlichting op gebieden als algemene ontwikkeling, gezondheidszorg,
hygiëne. Mn. op het gebied van onderwijs en ontwikkeling van deze achtergestelde groep probeert
Stichting Kiran Namaste een bijdrage te leveren. Zij doet dit door de groep vrouwen en kinderen
gedurende drie jaar in het Kiran Namaste huis op te nemen.
Voor de vrouwen: leren en verdienen, ontwikkelen van zelfstandigheid en emanciperen, waardoor
vrouwen én kinderen los kunnen komen uit de uitzichtloze maatschappelijke situatie.
Voor de kinderen van deze moeders zijn middel en doel: het naar school kunnen gaan, waardoor zij
de kans krijgen zich in de maatschappij een waardige plek te verwerven.

2c) Werkwijze.
Door opvang van meerdere moeders en kinderen in één huis, kunnen deze doelstellingen
gerealiseerd worden. Het project richt zich op alleenstaande moeders uit de lage en midden kaste,
en hun kinderen in de leeftijd vanaf drie jaar.
De deelname is voor een periode van drie jaar, waarna de vrouwen zelfstandig in hun onderhoud
kunnen voorzien.
Voor de groep die het huis heeft verlaten heeft het project een andere invulling. De extern wonende
kinderen worden overdag zes dagen per week in het huis opgevangen, totdat zij de middelbare
school hebben afgerond. Kiran Namaste wil hiermee voorkomen dat de kinderen opnieuw op straat
terecht komen wanneer hun moeder aan het werk is. Deze opzet geeft een grote zekerheid dat
hetgeen voor de kinderen in werking is gezet tot een goed einde wordt gebracht.
Kiran Namaste heeft een eigen opleidingscentrum en atelier, waar de vrouwen (een vak) leren en
producten vervaardigen. Omdat de economische situatie in Nepal erbarmelijk is, stellen we ons
tevens ten doel zoveel mogelijk van de artikelen die we nodig hebben daar ter plaatse te kopen.
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2d) Bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur van Stichting Kiran Namaste bestaat uit de volgende vrijwilligers:
Algemeen bestuur:
Mevr. I.J. Schilder-Verboom
Hr. J.J. Schilder
Mevr. J. van den Hoek Ostende
Mevr. E. Fijan

Voorzitter
Penningmeester / Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Raad van Toezicht:
Ir. Mevr. J.E. Sanders
Mevr. D. Mekkes
Vrijwilligers:
Mevr. A. Raanhuis
Hr. P.J.M. van der Meij
Hr. St. Nijdam
Hr. G. van Schaik
Notaris Mr. A.J.W. Kuiper
Ir. Hr. G van Batenburg

vrijwilliger nieuwsbrief
vrijwilliger lay-out nieuwsbrief, nieuwsflits etc.
vrijwilliger opmaak / onderhoud website
vrijwilliger opmaak financieel jaarverslag.
vrijwilliger voor de 5 jarige schenkingsaktes van de:
"Vriend Van Kiran Namaste”.
vrijwilliger contactpersoon / adviseur in Nepal bouw
Kiran Namaste huis.

Geregistreerd als NGO in Nepal bij:
Social Welfare Council No: 16970
District Administration Office No: 55/1844
Permanent Accountant number of Tax No: 301707059

3. Projecten.
3a) De nieuwbouw
Eind mei 2012 zijn we van start gegaan met de bouw van ons ‘eigen’ Kiran Namaste Huis. Het stuk
grond heeft de vorm van een driehoek waarbij de hypotenusa (= schuine zijde) een ronding heeft.
Door die ronding heeft ook het huis een gebogen vorm. Het perceel is niet groot, maar in overleg
met de Nepalese architect is het goed benut. Om een zo groot mogelijke binnenplaats te creëren
moest de hoogte in gebouwd worden, vijf etages, inclusief de begane grond.
Het huis is aardbeving bestendig gebouwd, een verplichting van de overheid omdat Kiran Namaste
een officieel geregistreerde stichting is, waardoor er aan de bouwconstructie hoge eisen gesteld
worden. Mocht er ooit een aardbeving plaatsvinden dan zal het huis een functie krijgen in het
rampgebied.
Op de binnenplaats is ruimte voor spel en in de hoek achter de woonruimte van de nachtwaker, de
guardroom, worden de waterpomp en waterfilterinstallatie geplaatst, om daarmee zelf in onze
waterbehoefte te kunnen voorzien. Buiten komen ook drie toiletten.
Op de begane grond zijn de guardroom, het naaiatelier, een grote hal met trappenhuis en met een
opslagruimte voor het buitenspeelgoed, de eetzaal met doorgeefluik naar de keuken en een aparte
opslagruimte voor eten. De provisie wordt achter slot en grendel geplaatst om te voorkomen dat
ongewenste ‘huisdieren’ ervan gaan nuttigen.
Kiran Namaste jaarverslag 2013 ©
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De 1e verdieping bevinden zich het kantoor voor de staf en twee grote studiezalen, één voor de
grote en één voor de kleine kinderen. Dat zijn ruimtes voor totaal zo’n zestig kinderen met dertig
tweepersoons tafels.
De 2e verdieping zijn de grote recreatieruimte en de computerkamer, die mogelijk uitgebreid kan
worden wanneer de kinderen de computerlessen in de praktijk uitvoeren. In eerste instantie is het
plan met tien computers te beginnen. Dan is er op de 2e verdieping nog een grote open wasruimte,
waar de moeders kleding kunnen wassen en te drogen kunnen hangen.
De 3e verdieping telt twee grote sanitaire ruimtes met wastafels: één voor de moeders en de meisjes
en één voor de jongens. Er zijn twee toiletten op deze etage en zeven slaapkamers, variërend in
grootte.
De 4e verdieping bevindt zich de ruimte waar Iet gedurende de drie à vier maanden dat ze in Nepal
werkt kan vertoeven. Bovendien is op deze verdieping de opslag van de watertanks en zonnepanelen
Bij het nieuwe huis staat een grote, lelijke muur. De studenten van de kunstacademie krijgen er een
project aan: een kunstmuur!
De watertank beneden is van belang in verband met hygiënisch drinkwater, om ziektes te
voorkomen. Het eigen energiesysteem voorkomt dat we afhankelijk blijven van de paar uur stroom
die er vanuit de centrale per dag is. Dat is momenteel echt niet te doen.’

3b) Supervisor en ‘huismoeder’ Ranju
Zij heeft op 23 mei van dit jaar haar eerste kind, een pracht van een dochter, gekregen. Ook met deze
baby en haar moeder gaat het goed. Ranju zal per 1 september haar werk in het Kiran Namaste huis
hervatten.
Per half maart is Rita gekomen, als leerkracht voor de middelste groep kinderen en voor de
inwonende vrouwen. Gedurende de afwezigheid van Ranju heeft zij bovendien de rol van supervisor
en ‘huismoeder’ waargenomen. Vanaf 1 september zal zij de functie van assistent-supervisor en
leerkracht vervullen.

3c) “Komen en gaan” , van de moeders en kinderen.
In april is de vorige groep vrouwen en kinderen, na drie jaar, zelfstandig gaan wonen: de derde groep
waarmee de doelen bereikt zijn. Alle vrouwen hebben werk, alle moeders hebben met hun kinderen
een kamer in de buurt van het Kiran Namaste Huis gevonden. Doordat de moeders de afgelopen
jaren, volgens beleid, hebben gespaard hebben ze zelf de inrichting van hun nieuwe onderkomen
kunnen bekostigen. Na hun verhuizing konden de nieuwe vrouwen en kinderen hun intrek nemen,
terwijl de vrouwen en kinderen die nu zelfstandig wonen in het Kiran Namaste Huis blijven komen in
verband met de voor- en naschoolse opvang van de kinderen. Zodoende kunnen deze moeders ook
onder de nieuwe omstandigheden met een gerust hart hun werk doen. De uitstromende vrouwen
worden begeleid bij het vinden van een kamer en bij het maken van keuzes aangaande de inrichting,
er is contact met de school van de kinderen over de voortgang van de ‘oude’ en de start van de
‘nieuwe’ groep, de ‘nieuwe’ vrouwen worden ergens in Nepal bezocht op de plek waar ze vandaan
komen, er is overleg met hulpverleningsorganisaties, de staf wordt gecoacht en werkt voortdurend
aan een goede onderlinge afstemming.
De ‘rituelen’ uitzwaaien van de oude groep en het verwelkomen van de nieuwe groep wordt
georganiseerd.
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Er zijn in april vijf vrouwen met totaal twaalf kinderen gestart in het Kiran Namaste Huis. Laxmi
Rayamajhi met dochter Sujana en zoon Sandesh, Laxmi Magar en haar drie zoontjes Bimal, Nirmal en
Deepak, Kopila Thapa met haar drie dochtertjes Subina, Sabina en Sujana, Maiya Thapa en haar
zoontje Bishal, Bimala Acharya, met drie dochters: Laxmi, Pushpa en Shila.
Zowel de vrouwen als de kinderen zijn door de voorgaande groep verwelkomd.
Alle twaalf kinderen zijn vanaf half april naar school, samen met de kinderen van de buitenschoolse
opvang. Al langere tijd bezoekt één van de stafmedewerkers maandelijks de school, om de
ontwikkelingen van de kinderen door te nemen, zodat de huiswerkbegeleiding daarop afgestemd kan
worden.
De eerste week in het Kiran Namaste Huis zijn de vrouwen getraind door Chinie Maya, de vrouw die
Iet in 2012 bij een Nepalese vrouwenorganisatie in het zuiden van Nepal heeft ontmoet, waar ze
veldwerker is.
Chinie Maya leert de vrouwen dat ze trots op zichzelf mogen zijn; dat ze ‘iemand’ zijn. Ze is bekend
met de erbarmelijke omstandigheden waar de vrouwen vandaan komen en heeft ook zelf na het
overlijden van haar man heel zware tijden gekend. Ze stelt zich ten doel het leven van alleenstaande
vrouwen en kinderen te verbeteren. Het was prachtig om te zien hoe Chinie Maya op creatieve wijze
in staat is de vrouwen te laten opbloeien. Er is afgesproken dat ze zo’n zes maanden na de
introductie nog eens terugkomt. Behalve deze training was er de tiendaagse opleiding
‘Housekeeping’ voor alle nieuwe vrouwen, gegeven door een goed aangeschreven opleidingsinstituut
in Kathmandu.
Samen met de ‘huismoeder’ Ranju zijn er afspraken voor de training gemaakt en Rojina, de
leerkracht van de jongste kinderen, heeft de training bijgewoond en foto’s gemaakt. Zo is het
leerproces van de vrouwen ook in beeld gebracht. De vrouwen leerden zaken als wassen, vouwen en
strijken, het schoonmaken van een huis van binnen en van buiten (zoals het dak), ze leerden over
hygiëne en om zorgvuldig met water om te gaan. De kwaliteit van de opleiding is goed en die is
afgesloten met de uitreiking van een diploma. Dat geeft de vrouwen meer kans op een redelijke baan
bij een betrouwbare werkgever. Het is gebleken dat het succesvol! is, want vanaf 3 mei hebben alle
vrouwen werk!’ Laxmir Rayamajhi wil dolgraag in een naaiatelier werken en is nu naast naailessen
die in het Kiran Namaste Huis worden gegeven, ook extern bij een ons bekend atelier in opleiding;
drie uur per dag. Kopila Thapa doet de huishouding bij een vriendelijke en betrouwbare familie. Dat
geldt ook voor Bimala Acharya. Laxmir Magar werkt in het restaurant, waar ook drie van ‘onze’
vrouwen uit eerdere groepen werken. Ook Maiya Thapa is hier aan de slag gegaan. Er werken nu vijf
vrouwen van Kiran Namaste in hetzelfde restaurant werken, en zijn er met de restauranthouder
afspraken gemaakt over afstemming van de werktijden, waardoor de moeders tijd overhouden om
bij hun kinderen te zijn. Om de week zijn ze nu om 18.00 uur thuis. Aan de vrouwen is gevraagd of
hun verwachtingen overeen komen met de werkelijkheid. Ze vertelden dat ze niet voorzien hadden
zoveel te zullen leren en ook niet dat ze het zo fijn zouden hebben. Kortom, het is tot dusver boven
verwachting!’
In het Kiran Namaste Huis hebben we te maken met de ‘bewoners’ én met de moeders en kinderen
uit eerdere groepen, waarvan de kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang. De moeders
Usha en Shanti uit groep 1 en 2 hebben een nieuwe partner gevonden. Doelstelling van Kiran
Namaste is de opvang/emancipatie van alleenstaande moeders en hun kinderen. Van meet af aan
bespreken we dat met de vrouwen. Nu Usha en Shanti niet meer alleenstaand zijn is de
buitenschoolse opvang van hun kinderen in goed overleg gestopt. De kinderen gaan nog altijd naar
dezelfde school en voor de gezelligheid komen de vrouwen en kinderen zo af en toe nog eens langs.
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3d) Uitbreiding van de groep in 2014
De nieuwbouw, die naar verwachting in februari 2014 zodanig voltooid is dat bewoning mogelijk is,
geeft de kans om de grootte van de bewonersgroep uit te breiden met zeven moeders en kinderen.
In totaal wonen er vanaf april 2014, 52 moeders & hun kinderen in het huis. Het is om die reden dat
in juli Iet Schilder, samen met cultureel werker Narayan, weer het Nepalese binnenland is
ingetrokken om, in nauwe samenwerking met hulpverleningsorganisaties ter plekke, vrouwen en
kinderen te bezoeken op hun huidige verblijfplaats en hun motivatie en mogelijkheden voor
begeleiding door Kiran Namaste te toetsen. Een en ander zal betekenen dat in het komend voorjaar
een aantal vrouwen en kinderen zal instromen naast, de groep die afgelopen april van start is
gegaan.

3e) Women for human Rights, single women group
In juli is er contact gelegd met deze organisatie in Kathmandu. De oorspronkelijke, Engelse tekst over
de organisatie en de reden waarom die in het leven is geroepen:
‘No discrimination on the basis of marital status. “Women for Human Rights, single women group” is
an organization dedicated to create an active network of single women across the nation, regional
and international level. Women in Nepal are discriminated in various aspects of everyday life, right
from cultural traditions to laws and policies. The situation of widows is even worse with pervasive
marginalization from society. Single women are identified as inauspicious, symbol of ill women and
the cause of the death of their husbands. Furthermore, there are certain religious and traditional
practices which harm physical health and mental state, further aggravating the sufferings of single
women and lowering their status in the society.’
Het is deze achtergrond, van de positie van alleenstaande vrouwen in Nepal, die ook ten grondslag
ligt aan de noodzaak van en de motivatie voor het Kiran Namaste Huis. Juist daarom ook is de
connectie van beide organisaties van belang. Iet had een gesprek met de regionale coördinator en de
programmamanager, Srijnana Kafle en Rajin Rayamajhi. Beide vrouwen waren onder de indruk van
het Kiran Namaste Huis en dat het al negen jaar zo effectief functioneert. De vrouwen hebben een
rondleiding gehad en hebben een groepsverjaardag bijgewoond in huis. Afgesproken is om de
komende tijd uit te werken waarmee hun organisatie de onze kan steunen; gedacht wordt aan
trainingsprogramma’s voor de vrouwen in huis. Met verbindingen binnen Nepal als deze wordt Kiran
Namaste steeds meer ingebed in een netwerk van Nepalese hulporganisaties. Bij dit netwerk horen
ook de organisaties waarmee samengewerkt wordt bij het, ieder jaar weer, traceren van vrouwen en
kinderen die passen binnen de doelstelling van Kiran Namaste.

3f) Structuur.
Het is van groot belang een goede structuur en discipline in het huis te realiseren.
Door de komst van de nieuwe groep en meer kinderen in het huis, moesten we opnieuw kritisch
gaan kijken of de structuur en timetable nog pasten.
Het heeft enkele serieuze bijeenkomsten met de stafmedewerkers en met de vrouwen gekost, om in
de nieuwe setting weer een goede structuur in het huis te krijgen. Men heeft ook daar, net zoals
overal ter wereld, soms moeite met veranderingen. Maar … nu ze allen het verschil merken en er
meer rust is, zijn zowel de staf als de vrouwen helemaal tevreden. Nu rinkelt het hoofd van de
huishouding, Dol Kumari, ’s-avonds om tien voor zes de bel voor het avondeten en hangen er drie
grote klokken in huis.’
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3g) 3e Spinningmarathon.
Onlangs, op woensdagmiddag 18 september, vond de 3e Capital Value Spinningmarathon plaats.
Piazza Sport te Houten had geheel belangeloos ruimte en veertig fietsen ter beschikking gesteld.
Vivienne van den Assem, de ambassadrice van Kiran Namaste gaf ook deze keer weer het startschot,
waarna zo’n veertig teams met totaal honderdtwintig deelnemers in drie uur tijd een bedrag van
€ 11.000,-- bij elkaar hebben gefietst. Dit vond plaats onder de bezielende, opzwepende leiding van
de drie spinninginstructeurs, Corine Visser, Wijnanda van der Veen en Robin Veen. Zij waren ieder
verantwoordelijk voor één uur spinningonderricht.

3h) Publiciteit
Kiran Namaste verzorgt 1x per jaar een papieren nieuwsbrief en 4x per jaar een e-mail nieuwsflits.
Daarnaast wordt sinds april 2012 ook Facebook gebruikt om informatie uit te zenden over Kiran
Namaste, op dit moment zo’n 135 volgers.

3i) Wilde Ganzen
Het afgelopen anderhalf jaar is er een samenwerking geweest tussen Wilde Ganzen en Kiran
Namaste. Wilde Ganzen is dé expert op het gebied van concrete projecten in ontwikkelingslanden.
In de afgelopen maanden heeft Kiran Namaste een
overzicht gestuurd naar Wilde Ganzen van alle
activiteiten die er hebben plaatsgevonden om de
bouw van het nieuwe Kiran Namaste Huis te
realiseren. Dit heeft ertoe geleid dat Wilde Ganzen Kiran Namaste gesteund heeft met een bedrag
van € 45.191,77.
www.wildeganzen.nl

3j) Oormerken
Kiran Namaste heeft een aantal ´fondsen´ in het leven geroepen, waardoor ieder zijn/haar bijdrage
kan ´oormerken´. Dat wil zeggen dat een gift bedoeld wordt voor een specifiek onderdeel van het
Kiran Namaste project. Deze actie startten we in juni jongstleden en is een succes. Er is spontaan
gereageerd op de grote keuze ‘geoormerkte’ artikelen. En met grote regelmaat komt er een
bundeltje antwoordenveloppen retour. Totaal is er een bedrag van € 9.592,50 opgehaald met deze
actie. Hiermee komen we een heel eind in het aanschaffen van de inventaris.
Het ‘oormerken´ geeft ons ook de mogelijkheid gericht te zoeken naar fondsen/bedrijven die iets te
maken hebben met de specifieke onderdelen van het Kiran Namaste project.

3k) Fondsen in Nepal
Er zijn contacten en samenwerking met meerdere organisaties en personen in Nepal. Eén van de
doelen voor na de verhuizing is het verder ontwikkelen van deze verbindingen.
- Royal Mountain Travel – Nepal zal Kiran Namaste driemaal per jaar steunen met een bedrag.
- Studenten van de kunstacademie zetten zich in voor creatieve activiteiten met de kinderen en
gaan voor de nieuwbouw een kunstwerk maken van een – tot nu toe lelijke – buitenmuur.
- Room for Read heeft boeken en lesposters aan Kiran Namaste gegeven en wil meehelpen een
adequate inrichting van de studiezalen te realiseren. Kiran Shrestha en zijn collega Neeru
Pradhan hebben meermalen lessen verzorgd voor de kinderen.
- Chinie Maya, van de vrouwenorganisatie uit de Terrai, die de nieuwe groep vrouwen een training
heeft gegeven.
- Vrouwen van Human Rights, Single Women zullen in de toekomst trainingen geven. Daarvoor is
de extra ruimte nodig die het nieuwe huis gaat bieden.
- Een Nepalese Serviceclub is geïnteresseerd Kiran Namaste te steunen in samenwerking met de
Nepalese bestuursleden. Als de nieuwbouw en de verhuizing gerealiseerd zijn, zal de aandacht
hierop gericht worden.
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3l) Planning 2014.
Nederland:
- Uitbreiding “Vriend van Kiran Namaste” zou beter kunnen. Het is duidelijk merkbaar dat de
mensen voorzichtig zijn met het toezeggen van een 5 jarige donatie middels een zg. Schenkings
Acte.
- Kijken waar onze mogelijkheden liggen in het bedrijfsleven geoormerkte donatie toezeggingen
toegezegd te krijgen. Bv, een kippenfarmer die toezegt 5 jaar lang garant te staan voor het
nuttigen van de wekelijkse kippenvlees maaltijd.
- Op 10 september vindt de 4e Capital Value Spinningmarathon.
- Herschrijven van het businessplan voor 2014-2019
- 400 Kg cargo “vrij” krijgen voor het vervoeren van goederen naar Nepal.
Nepal:
- Februari 2014, oplevering nieuwe Kiran Namaste huis.
- Gedurende het zgn. “garantie jaar” t/m februari 2015, het nieuwe huis een jaar lang controleren
en gebreken melden en zorgen dat ze ook hersteld, verbeterd worden.
- De “kinderziektes” van het nieuwe huis registreren en daar waar nodig met een oplossing komen.
- Nieuwe groep moeders en kinderen begeleiden vanaf 7 april 2014.
- Begeleiden van gezinnen van de 3e groep die buiten Kiran Namaste gaan wonen.
- Werken aan een zgn. “ANBI”status.
- In de eerste 2 weken van juli zullen twee Nederlandse sportdocenten de gehele binnenplaats en
de muur van de buren benutten er uitgebreide sport – en spel mogelijkheden te gaan creëren. Zij
zullen daarvoor een fondsen wervende actie in Nederland voor op touw zetten.
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