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Nieuwsbrief Straatkinderen van Kathmandu – dec.2017 

Lieve mensen, 

Het jaar is al hoog en breed in zijn meest feestelijke maand terecht 

gekomen. Sinterklaas is stilletjes door de achterdeur verdwenen en aan 

de voordeur hangt een stralende kerstster. Overal verschijnen lichtjes, 

ook in de harten van de mensen.  

Want ook dit jaar heeft u er met zijn allen weer voor gezorgd dat wij 

voldoende geld hebben om voor alle kinderen en neven projecten te 

kunnen blijven zorgen. 81 kinderen wonen bij ons en in diverse arme 

gezinnen zorgen we dat kinderen naar school kunnen. Wij proberen de 

kinderen die bij ons wonen met de ouders te herenigen, zo dat het later 

geen spoorloos wordt. Dit is gelukt in vele gevallen, de meeste gezinnen zijn straatarm en kunnen 

niet voor de kinderen zorgen. Van 9 kinderen kunnen we geen background vinden maar we blijven 

het proberen.  

 Het was een pittig jaar, de wederopbouw van Nepal. Na de aardbevingen en diverse verwoestende 

overstromingen moesten vele mensen weer opnieuw beginnen. 

 De kracht van de mensen hier is onvoorstelbaar, vanuit 

het niets zorgen ze er toch weer voor hun gewassen op 

peil te krijgen, simpele huizen te bouwen en de scholen 

te heropenen. 

Zo ook bij ons, de oude kinderhuizen werden onveilig 

verklaard i.v.m. scheuren en verschoven watertanken. 

Een verre oom van Temba Lakpa Sherpa bood aan een 

nieuw huis voor ons te bouwen. De man kon het niet aan 

zien dat er zoveel kinderen in onveilige huizen woonden. 

Een man met het hart op de goede plaats en in 

uitstekende samenwerking met ons in Nederland, Temba 

en de andere werknemers, is het huis in korte tijd 

gerealiseerd. Het is ruim opgezet. Een vijf meter breed en 

twintig meter lange gang is een mooie oplossing voor de 

monsoon regen. Een verdieping voor de boys en een 

verdieping voor de meisjes. Voldoende toiletten overal, 

een klaslokaal, ruimte voor de staf, c p klas, twee 

storerooms en een mooie ruime keuken annex eetzaal. 

Ook het naaiatelier heeft een mooie ruimte in ons huis, de dames werken er met plezier, genoeg te 

verstellen met 81 kinderen. 

In mei dit jaar is het feestelijk geopend en nu van oktober tot december, de tijd dat ik in Nederland 

ben, hoor ik alleen maar positieve geluiden. Al het personeel van de twee huizen heeft een plek 

gekregen en de samenwerking gaat goed. Ondertussen gaan alle kinderen naar school ook de 

kleintjes. Iedereen is gezond, laten we het zo maar houden. 

Ik wil allen die ons steunen heel hartelijk bedanken. Zonder u hulp kunnen wij het niet. 

Prabesh – onze jongste bewoner 
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Bijdrage van Temba Sherpa 
(projectmanager Tiom-Laura Marinka Home) 

(Vertaling door José Foeken) 

Dit wordt het eerste bericht van mij voor de nieuwsbrief. En ik voel mij 

heel trots dat ik de mogelijkheid heb gekregen u wat te vertellen. Ik werk 

al meer dan 10 jaar in Tiom Laura Home. Het werk met de straat- en 

weeskinderen maakt me super blij. We zijn begonnen met 6 jongens, nu 

wonen er 81 kinderen. Daarnaast krijgen 15 arme thuiswonende kinderen 

schoolsponsoring via Tiom Laura Home. De zes kinderen uit de 

beginperiode studeren nu op college en op de universiteit. Ze doen het 

goed. De jongen die aan de universiteit studeert woont nu op zichzelf in 

een gehuurde kamer maar voor de basisbehoeften kan hij altijd bij ons 

terecht. Na de verhuizing voorjaar 2017 naar het nieuwe huis zijn de 

kinderen van klas 9 en 10 op hun oude school gebleven. De andere kinderen gaan nu naar de school 

naast ons huis. Het werken met straat- en 

weeskinderen geeft me veel voldoening 

maar is niet altijd even gemakkelijk. Vooral 

wanneer nieuwe kinderen voor het eerst in 

het huis komen wonen is er veel aandacht 

voor hen nodig, zij komen uit heel andere 

leefomstandigheden en hebben zich vaak 

andere gewoontes aangewend om te 

kunnen overleven. Deze kinderen hebben 

tijd nodig om in ons huis te wennen en dat 

is vooral voor hen maar ook voor ons een 

hele uitdaging. De staf en de andere 

kinderen proberen hen zo goed mogelijk 

daarbij te helpen en dat gaat eigenlijk altijd 

wel goed. Op dit moment zorgen 19 medewerkers dat 

het huis goed draait, het is een leuk team. Vaak werkt 

er ook een vrijwilliger, meestal uit Nederland. De kinderen leren op school de Engelse taal, en 

kunnen daardoor met anderen communiceren. Tenslotte wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor 

hun hulp aan de (ex-)straatkinderen in Nepal. Dank ook aan Lies Vink en haar mede bestuursleden 

die zeer betrokken zijn bij de organisatie om alles mogelijk te maken. En, hoewel we door de afstand 

ver van elkaar verwijderd zijn, voelen we ons met ons hart met jullie verbonden.  

 

 
 

 

 

College/universiteits kinderen 



 

Nieuwsbrief – Straatkinderen van Kathmandu – december 2017                                  3 

Bijdrage 1 van Ray 
(staflid Tiom-Laura Marinke Home) 

 (Vertaling door José Foeken) 

Als iemand ons zou vragen: wat betekent "thuis “? Dan hoeven we niet lang na te denken voor we 

antwoorden: " thuis is de plaats waar mensen van verschillende afkomst gelukkig samen leven " 

Tiom-Laura Home is zo'n huis. Kinderen wonen hier gelukkig samen, ongeacht afkomst, kleur, kaste 

of religie.  

In Kathmandu richtte Lies Vink een tehuis op voor wees- en straatkinderen in Nepal. Lies is een 

warme, hartelijke vrouw. Na haar reizen stichtte ze dit huis, in het begin voor zes kinderen.  

Ze gaf het huis de naam Marinka Home. Een aantal jaren later kon Lies nog een huis openen met de 

naam Tiom-Laura Home (de namen van haar kleinzoon en –dochters). Het bleef haar droom om deze 

twee huizen samen te voegen. In 2017 zijn de twee huizen in een nieuw gebouw samengevoegd 

onder de naam Tiom-Laura Home. Door haar toedoen en met medewerking van vele sponsors heeft 

dit nieuwe gebouw alle faciliteiten. Dit huis voelt als een 'heaven' voor de kinderen. 

Zij voelen zich geen straatkind meer dankzij de goede zorgen van de lokale staff. De kinderen die hier 

wonen, voelen zich als één familie. In een fijne woon- en leefomgeving voelen ze zich gelukkig, er is 

goed onderdak, eten, kleding, muziek en sport. In dit huis worden de kinderen door Lies, de staff en 

de sponsors gesteund in hun ontwikkeling. Kinderen die in dit huis wonen hebben meer geluk dan 

andere kinderen. Dit huis is een gouden kans voor de kinderen om te laten zien wat ze waard zijn. 

Kinderen zijn de toekomst van de wereld en de natie 

 

Bijdrage 2 van Ray 
(staflid Tiom-Laura Marinke Home) 
 (Vertaling door José Foeken) 

Tempel van een weldoener 
De structuur van mensen is overal hetzelfde. Ze hebben allemaal een 
neus, armen en handen, benen, ogen en oren. Dat is wat we zien als we 
met onze ogen kijken. Maar wanneer we met ons " hart " kijken, dan is er 
een ander gevoel en beleving. Sommige mensen leven in gelukkige 
omstandigheden, anderen niet. Meestal geloven mensen dat hun 
voorspoed een kwestie van geluk hebben is zonder daar verder over na te 
denken. Ze bidden voor hun goden en godinnen zonder eigenlijk na te 
denken wat dat precies inhoudt.  
De kinderen in het huis wonen daar samen ongeacht hun achtergrond. 
Zij hebben gelijke kansen hun doel te bereiken onder goede 
levensomstandigheden. 

Temba Sherpa regelt als leidinggevende de dagelijkse gang van zaken. Hij is altijd de beschermer van 
de kinderen in goed en slechte dagen. In het huis werkt een team in goede samenwerking aan een 
goede sfeer in het huis. Wanneer u op bezoek komt in ons huis zult u dit warme gevoel tussen het 
team en de kinderen ervaren. De kinderen zijn blij hier te kunnen wonen dankzij de inzet van Lies en 
alle sponsors. Naar mate ze langer in het huis wonen, ervaren zij steeds meer de goede dingen die 
hen op weg helpen in hun verdere leven. Ze hebben de mogelijkheid hier alles te leren. Ze merken 
dat ze er mogen zijn als kind en de mogelijkheid hebben gekregen hun leven te veranderen. Hiervoor 
zijn ze hun weldoeners erg dankbaar! 
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Bijdrage van Gerda Oosting 
(staflid Tiom-Laura Marinke Home) 

Lieve mensen,  
Na 2 maanden april en mei 2017 in Nepal gewerkt te hebben vanwege de 
verhuizing naar het nieuwe huis( Tiom-Laura Marinka home) ga ik weer 
terug naar de kinderen in Nepal. 
Heel veel zin heb ik erin om hun verhalen te horen nu zij in het nieuwe 
huis wonen. 
Grotere slaapkamers met z’n zessen op een kamer voorheen 10 en nu 
ook de ruimte voor de grotere jongens en meisjes om hun huiswerk te 
maken op hun eigen kamer, hoe mooi is dat…. 
Als ik de foto van de kinderen zie, dan zie ik stralende koppies en 
gelukkige kinderen. En zo hoort het ook. 
We nemen weer van alles mee: Lego, grote handdoeken, ondergoed, 

kinderkleding enz. waar wij erg blij mee zijn en wat u voor ons heeft verzameld 
En wat betreft LEGO, heeft u nog wat op zolder u mag het altijd brengen of ik haal het op. 
29 december vertrek ik weer en ik hou jullie op de hoogte. NAMASTE  
 

Bijdrage van José Foeken 

De bibliotheek in Tiom Laura Home 

Van bamboekastje tot een heuse bibliotheek  

In november 2012 is op een zeer bescheiden schaal 

een begin gemaakt met een bibliotheek waar de 

kinderen van Marinka Home en Tiom Laura Home 

boeken konden lenen om te gaan lezen. Met 

financiële hulp van een sponsor uit Amerika zijn de 

eerste boeken aangekocht in Kathmandu. Het 

vervolg kwam in maart/april 2013. Er kwam een 

kamer beschikbaar in Tiom Laura Home. Door een 

timmerman werden kasten op maat gemaakt. Deze 

zijn door de kinderen met veel enthousiasme 

geschilderd in door hen gekozen kleuren. Doordat er veel ruimte was konden nieuwe boeken worden 

aangeschaft met dank aan sponsors zoals Nel, Els, Gerrie. Elke zaterdagochtend kwamen de kinderen 

lopend vanuit Marinka Home naar de bibliotheek. Er werd een heus uitleensysteem opgezet met 

kaartjes en datumstempel. In 2016 werden de bouwplannen voor een nieuw gebouw ontwikkeld met 

daarin een prachtige ruimte voor de bibliotheek. Vrijwilligster Ger Peeters maakte ons attent op de 

Stichting Read to Grow in Boekel. Deze stichting zamelt voornamelijk Engelstalige boeken in die 

vervolgens worden geschonken aan allerlei projecten. Wij kregen van Read to Grow circa 250 boeken 

voor de kinderen in Tiom Laura Home. Na de opening van het nieuwe huis in mei 2017 is de nieuwe 

bibliotheekruimte ingericht. Het boekenbestand kon verder worden uitgebreid met door de Stichting 

Muttathara te Castricum geschonken boeken. 

Het boekenbestand bestaat op dit moment uit ongeveer 350 boeken, prentenboeken, leesboeken en 

informatieve boeken. Engelstalig met ook voor een deel Nepalees. 

De deur van de bibliotheek staat nu open voor de kinderen. 
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Wij, staff en vrijwilligers, willen alle donateurs heel hartelijk danken voor uw financiële 

steun afgelopen jaar. 

Alle kinderen en medewerkers van Tiom-Laura Marinka Home wensen u fijne 

feestdagen en een gezond 2018. 

 

 

 

Lies Vink  

C.F. Smeetslaan 115  

1901 GL Castricum  

tel: 0251-652069 mobiel: 0643522442  

e-mail: liesinnepal@gmail.com  

website: www.straatkinderenvankathmandu.nl  

Donaties: ABN-AMRO IBAN: NL20ABNA0801275490 t.n.v. de Straatkinderen van Kathmandu te 

Castricum 

 

 

 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer per post maar per e-mail toegezonden krijgen, stuur dan een e-mail naar 

liesinnepal@gmail.com onder vermelding van: nieuwsbrief per e-mail. Dit bespaart ons kosten. 


