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Wilt u vier keer per jaar onze
nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich
dan aan op onze website! U ontvangt
de nieuwsbrief dan automatisch in
uw mailbox:)

Belangrijke Data/Vieringen
1 Maart: Shivaratri

Mahashivaratri (Grote Nacht van
Shiva) of Shivaratri is een
Hindoeïstisch feest ter ere van
Shri Shiva.
Het feest wordt gevierd op de
dertiende of veertiende dag (en
nacht) na de volle maan van de
Hindoe maand Phalguna (februari
of maart).

Namasté - Lies
Lieve lezer, hier een berichtje van mij.
Ik ben blij te kunnen vertellen dat al onze
kinderen/personeel zijn gevaccineerd tegen corona. De
lange tijd die zij allen uitgezeten hebben in het huis was
meer dan genoeg. Ze gaan nu weer huppelend naar
school en vinden het -net als de kinderen in Nederlandheel fijn om weer bij elkaar in de klas te zitten.. Om
ergens naar binnen te kunnen, bijvoorbeeld de winkel,
of openbare gelegenheden, moeten Nepalezen hun
Corona Vaccinatie kaart kunnen laten zien.
Ik heb het gevoel dat
we weer boven
komen om met
vereende krachten,
alle hobbels te
nemen. Maar ik moet eerlijk zijn: We hebben het zwaar.
Alle jaren kwam er voldoende geld binnen om met z’n
allen rond te komen, nu hebben we de bodem van de
geldkist in zicht. Ik wil u vragen actief mee te helpen om
nieuwe donateurs te werven, zodat we onze kinderen
blijvend helpen tot ze op eigen benen kunnen staan en
de wijde wereld in kunnen gaan. Van mij een ongewone
oproep, maar het was nooit zo nodig als nu. Dank u
wel.
Liefs, Lies Vink.

Namasté - Gerda
Lieve lezer, ik sta hier met mijn
Nepalese dochter op de foto. Zij
kwam bij ons toen ze nog maar
vier jaar oud was.
Nu is zij een jonge dame van 16
jaar! Ze zit in klas 11 en het gaat
heel goed, natuurlijk ben ik wel
een beetje trots op haar. De twee
jongetjes zijn Bhim en Sano
Kansa. Deze jongetjes zijn zwakbegaafd en ook deze
knulletjes hebben wij in ons hart gesloten.
Sano Kansa is nu naar een speciale school en voor
Bhim zijn we nog op zoek. Zoals u zich wellicht kunt
voorstellen is de zorg voor deze kinderen een stuk
duurder, wij willen natuurlijk dat ze goed verzorgd
worden en dat zij een kans krijgen in hun leven. Dit is in
Nepal helaas niet vanzelfsprekend.
Ook zijn er recent ook nog 1 meisje en 2 jongetjes
binnengekomen. Zij zijn nu veilig, hebben een dak
boven het hoofd en gaan naar school.
U leest het al tussen mijn regels door én in het berichtje
van Lies: Er is nog veel (goeds en noodzakelijks!) te
doen en daar is geld voor nodig. Wij werken zelf
volledig vrijwillig, iedere euro gaat direct naar ons
tehuis en kinderen.
Wilt u ons steunen, dat kan! Informatie vindt u onder de
kop ‘donaties’ in deze nieuwsbrief en natuurlijk op de
website: www.straatkinderenvankathmandu.nl.
Uiteraard kunt u een bijdrage doen op:
NL20 ABNA 0801 2754 90
t.n.v.Straatkinderen van Kathmandu.
Namaste

Gerda Oosting.

In the spotlight

Sixt - Dry little tears

Maak kennis met onze Social Worker: Dev!

De stichting Drying little tears (Sixt) heeft onze stichting
vorig jaar financieel ondersteund, onder andere door
Namaste!
het updaten van ons computerlokaal en de aanschaf
It's me, Dev from Nepal. Today I'm going to tell you
van een nieuwe wasmachine! Als tegenprestatie én
something about me.
natuurlijk blijk van onze grote dank en waardering,
plaatsen wij de door hen geleverde donor plaquette bij
I was born june 27th 1993 in Solukhumbu district, which Tiom Laura Home.
lies Eastern part of Nepal. Solukhumbu is a very
De plaquette zal worden
beautiful place. It's 300 km far from Kathmandu. Most
aangebracht aan de gevel naast
people know Solukhumbu by its famous Mount Everest!
de voordeur.
Lobsang (van ‘the valley
My village is
guesthouse’) is momenteel in
located a little bit
Castricum en gaat in februari
lower from
weer terug naar Nepal.
himalayan range.
Hij is bereid de plaquette mee te
All my neighbors
nemen, waardoor deze
work in the field for binnenkort op zijn plekje zal hangen!
living. Everyone
has won house
and land for
planting crops. We
Read to Grow is een stichting, welke boeken schenkt
don't work for
aan kleinschalige projecten in
wages. There is a
ontwikkelingsgebieden. In de
labour exchange
voorbije jaren heeft onze stichting
system (it means
al veel Engelstalige boeken
we work together
gekregen voor de
turn by turn in
bibliotheek in Tiom Laura Marinka
everyone's field).
Home! De dozen met prachtige
boeken halen wij op in Boekel, om ze vervolgens te
My childhood was so good. I have 3 sisters and 2
verdelen over kleine pakketten welke door onze
brothers. We worked together in the field and helped
vrijwilligers meegenomen worden naar Kathmandu.
each other. I already wanted to be a social worker when
De boeken worden intensief gebruikt! Naast de nodige
I was very young.
vervanging is ook enige uitbreiding van het aanbod
I started to study when I was seven years old. I studied
natuurlijk altijd fijn voor de nieuwsgierige lezers.
from Nepali medium until I finished my master degree.
My father passed away when I was just 10 years old.
That was a very difficult situation in my family. Still, if I
remembered those days I would be emotional.

Stichting ‘Read to Grow’

Now I've been working here in the Tiom Laura home for
8 years! I'm very happy with my duty and my
co-workers.
If I see someone in trouble I like to release them. I
know someone can't help everyone but everyone can
help someone. I feel very happy when I help others and
I want to live for an unloved person.
At last I like to say thank you so much to all
who is directly and indirectly touched with this
organization, you made my dreams come true!

‘Someone can’t help everyone,
but everyone can help someone’

Een aanvraag voor nieuwe boeken is ook nu weer in
voorbereiding. Als dit allemaal naar verwachting
verloopt, hopen we in de loop van dit jaar de boeken in
Kathmandu te krijgen via ‘Meerwerf goes Global’.
Meerwerf goes global is een initiatief van Stichting
Meerwerf Basisscholen Den Helder. Zij ondersteunen
onze stichting onder andere door een innoverend
onderwijsproject op de school van onze kinderen. Dit
jaar sluit voor het eerst Noordwest Ziekenhuisgroep
aan bij ‘Meerwerf Goes Global’. De deelnemers zullen
in oktober afreizen naar Kathmandu.

Van de kinderen

Donaties

Een brief van één van onze kids.
Ditmaal over de ‘feestmaand’
December! Hoewel… in deze
maand worden ook examens
afgelegd, dus van enkel feesten is
geen sprake;)

Uw donaties/schenkingen worden fiscaal behandeld als
gift en zijn als zodanig aftrekbaar van je inkomen.

De brief is geschreven door de
dame op de foto:

Alisha Rai.

Tussen een schenker en een ANBI-organisatie kan
rechtstreeks een schenkingsovereenkomst afgesloten
worden. Met zo’n schenkingsovereenkomst mag je de
gehele schenking in mindering brengen op je
belastbaar inkomen. Anders kan dit alleen als al je
gezamenlijke giften aan erkende ANBI instellingen
gedurende een jaar het bedrag van één procent van je
drempelinkomen overschrijden. De meeste mensen
kunnen daardoor niets aftrekken. Afhankelijk van je
inkomenssituatie, kan je met een
schenkingsovereenkomst tot 49,5% van het
gedoneerde bedrag van de fiscus terugkrijgen!
Voorwaarde is wel dat:
-het om een vast bedrag gaat
-dat jaarlijkse gedoneerd wordt
-gedurende ten minste vijf jaar
-de begunstigde is bij de belasting geregistreerd als
ANBI (registratienummer van Vajra: 850359892)
Lees hierover meer op de website van de
belastingdienst.
Daarnaast kan je in je testament een legaat voor onze
stichting opnemen. Net als over giften is de stichting
over een legaat geen erfbelasting verschuldigd.
Misschien is het opnemen van legaten voor goede
doelen meteen een aanleiding om eens goed over uw
testament na te denken en uw wensen goed vast te
leggen.
Als u meer informatie over deze mogelijkheden wilt
hebben kunt u contact opnemen met de
penningmeester: Niek Rijs (niekrijs@gmail.com)
Contactgegevens:

‘Skills’ Opleiding
Na het doorlopen van het primair en secundair
onderwijs (dit systeem werkt in Nepal anders dan in
Nederland, maar daarover in een volgende nieuwsbrief
meer!), willen wij graag dat onze kinderen een vak
leren. Dit leren zij bij de ‘skills’ opleidingen, of door
verder te leren aan de
universiteit. Als deze
opleiding of training goed
doorlopen is, kunnen we de
-inmiddels
jongvolwassenen- loslaten:
zij zijn in staat om zichzelf te
onderhouden.
Zeven van onze kinderen volgen inmiddels een skills
opleiding, welke volledig gesponsord is door de
stichting Castricum helpt Muttathara. Hier zijn wij
ontzettend dankbaar voor!

Adresgegevens: Straatkinderen
van Kathmandu
Lies Vink, Cf. Smeetslaan 115,
1901GL Castricum
lies_519@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL20 ABNA 0801 2754 90

Volg ons op Instagram:
@straatkinderenvankathmandu

Like ons op Facebook:
Straatkinderen van Kathmandu

