Penguin, 24 April 2020
Namasté,
Een groet die in deze dagen en voor de toekomst misschien wel mondiaal wordt ingevoerd. Met de
handpalmen tegen elkaar ter hoogte van de hartstreek op 1.5 meter afstand laat je de ander weten
dat jij zijn of haar God respecteert. Met dit gebaar zijn de ‘zogenaamde’ verschillen meteen
overbrugt. Ook al ligt Nepal midden in de Himalaya, geïsoleerd van alles en iedereen, toch heb ik me
er altijd direct thuis gevoeld. De verbondenheid brengt ons wekelijks in contact met de gastfamilie in
het zuiden van Nepal. Thakur en Sharada hebben momenteel gemiddeld 10 tot 12 kinderen in hun
hostel. Shiva, Himali, Puja en Ayesha worden gesponsord vanuit de stichting.
Nepal is momenteel volledig in lockdown. Cijfers over de pandemie zijn onbekend. Zonder sociaal
vangnet heeft de lockdown ernstige gevolgen voor de eerste levensbehoeften; eten en drinkwater.
De familie van één van onze sponsorkinderen, Puja, is vorige week hun huis (hut) uitgezet. Vanwege
het niet kunnen werken als landarbeider en afhankelijk van het dagelijkse inkomen, zijn ze niet in
staat om de huur te voldoen. Andere arbeiders uit het dorp komen te voet (300 km) terug vanuit de
hoofdstad Kathmandu. De gemeenschap helpt elkaar dagelijks in het bestrijden van de armoede.
Naar aanleiding van een gesprek met Thakur, zijn broer Krishna en de plaatselijke school, hebben we
20 kansarme families in kaart kunnen brengen om hen te voorzien van eten en drinken. Niets gaat
vanzelf in Nepal. Het uitdelen van eten zou normaal gesproken via de overheid moeten gebeuren. De
helft van het geld zou dan verdwijnen en het
bijbehorende papierwerk zou onze maaltijdbezorging
met weken doen vertragen. Dan is er gelukkig nog
altijd, Thakur. Met een volgeladen tuc tuc met rijst,
linzen en bonen duurde het niet lang voordat hij de
eerste politiefuik in reed. ‘Don’t worry brother, I just
tell them our story.’ ‘I know all police men.’ Ondanks
drie aanhoudingen is de bezorging verder goed
verlopen. Zoals altijd is de dankbaarheid enorm en
zijn de verhalen hartverscheurend.
Thakur en zijn broer Krishna

Eén familie vertelde Thakur dat ze hun zoon en broertje hadden
verloren na een aanval van een tijger. Het verdriet van de vader was
zo groot dat hij drie weken geleden zelfmoord pleegde.
Een andere man die onlangs zijn vrouw verloor en daarna op
noodlottige wijze van het dak afviel, met als gevolg een dwarslaesie,
heeft de grootste moeite om nu nog voor zijn zoontje te zorgen.
De gevolgen van de wereldwijde pandemie zijn enorm, maar in Nepal
zijn ze vooral bezorgd om een nog groter probleem, honger!

De moeder en kinderen achtergelaten voor hun huis.

www.schoolrise.nl

Voor €20,- kunnen wij een familie voorzien van eten en
drinkwater voor tenminste 2 weken. Wij hopen de
komende tijd tenminste 20 families te voorzien.
Uw bijdrage is daarbij van harte welkom. Elke euro gaat
direct en volledig naar deze getroffen families.
Ons rekeningnummer is:
NL87TRIO0197889336

o.v.v. Stichting School Rise.

In verband met onze ANBI verklaring zijn giften aftrekbaar van
inkomstenbelasting.

Shiva & Himali samen met moeder.

Onze dank is groot, wij wensen u het allerbeste en in goede gezondheid.

Met liefde voor School Rise,
Sarvin & Wiebren

www.schoolrise.nl

