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7e jaargang
Houten, augustus 2016
Namaste,

Feest met Corine en Wim! - Het nieuwe naaiatelier!
In april van dit jaar bezochten Corine Visser en
Wim Kwakkel het Kiran Namaste Huis, om een
week lang aan alle kinderen onderricht te
geven in sport en spel. In huis wordt er elke
dag gesport op de binnenplaats, maar nu
kwamen er nieuwe onderdelen bij, waaronder
acrobatiek. Het was een feest om te zien met
hoeveel enthousiasme de kinderen met elkaar
de
meest
ingewikkelde
menselijke
‘bouwwerken’ in elkaar wisten te zetten.
Daarnaast was er ook aandacht voor een
groepsproces met muziek, met behulp van
emmers, pannendeksels, flessen gevuld met
grind en houten blokjes. Voordat we het in de gaten hadden was er één groot orkest aan het musiceren.
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Ook zijn er het afgelopen jaar weer
nieuwe bewoners gekomen in het
Kiran Namaste Huis. 7 moeders en
hun
kinderen
konden
we
verwelkomen. Het is en blijft bijzonder
hoe de nieuwe bewoners door de
bestaande groep moeders en de
kinderen worden opgevangen.

Vanuit de eerste groep bewoners
geslaagd voor de 10e klas. En met
12e klas, nog meer richten op hun
opleiding.

(2004), zijn onlangs 3 kinderen
eer! Ze gaan zich nu, in de 11e en
toekomst en uiteindelijke vervolg-

Op dit moment is men druk bezig
met de bouw van ons naaiatelier.
Zoals we al eerder schreven
hebben we in mei 2015 een stukje
grond achter het huis gekocht, om daarop een eenvoudig maar professioneel atelier te kunnen bouwen.
Het is de bedoeling dat vanuit de naaiactiviteiten inkomsten genereerd worden voor de Kiran Namaste
Stichting. Er kunnen straks 16 vrouwen werken.

I

In de nieuwsbrief van oktober aanstaande gaan we nader in op
‘Vriend van Kiran Namaste’. De 5 jarige sponsoring zal dan meer geoormerkt worden. Daarbij denken we
met name aan een ‘vriendschap’ ten behoeve van opleiding, waarmee onze kinderen ook na de
basisopleiding gesteund kunnen worden bij hun scholing. Daarnaast komt er een aparte mogelijkheid voor
het bedrijfsleven om ‘Bedrijfsvriend van Kiran Namaste’ te worden.
Nog éven … en de uitgebreide Nieuwsbrief verschijnt, in oktober. Daarin leest u uitgebreid over alle
ontwikkelingen van ons Kiran Namaste Huis!

Dank voor al uw steun!
Met hartelijke groet, (Feri Vetaula)

www.kiran-namaste.nl
kiran@kiran-namaste.nl
Facebook: Kiran Namaste
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