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Lieve familie en vrienden,
Vandaag (13 april) is het Nieuwjaarsdag in Nepal,
1st Bhaisak, 2073. We hebben dus een dagje vrij.
Gisterenavond sliep iedereen, vuurwerk wordt
niet afgestoken. Gelukkig maar!
Met mijn handen in verband
Op Goede Vrijdag heb ik mijn linkerpols gebroken
na een gezellige picknic met kinderen op een
berg. Ik gleed uit tijdens de afdaling. Ik heb vijf
dagen in het ziekenhuis gelegen en ben
geopereerd. Er werd een stalen pin ingezet.
Iedere patient moet dag en nacht iemand bij zich
hebben om medicijnen en eten te kopen voor de
zieke.

Picknic op de berg

Rianne maakt ontbijt voor in het ziekenhuis

Aardschokken
Drie dagen geleden hoorden we een grote knal.
De grond rommelde en schudde. Onmiddelijk riep
iedereen “Aayo! Boeitsal aayo”, (weer een
aardbeving!) en rende naar buiten. Ik was aan het
koken. Asha, mijn ‘petekind’ riep ‘kom tante
Reiny!’ Ik deed het gas uit en zag haar naar
buiten rennen in haar zwempak dat ze aan het
passen was. Ik greep nog snel wat kleren voor
haar en rende naar buiten. Daar was het een
gekakel van jewelste.

Telefoons stonden roodgloeiend. Het duurde
volgens mij maar vijf seconden. Daarna bleef het
rustig. Het was duidelijk dat velen de schrik nog
in de benen hebben. Na de aardbeving vorig jaar
(25-04-2015) zijn er meer dan 445 naschokken
geteld.

Deze maand wil de regering het geld verdelen
voor de wederopbouw van het land. Tot nu toe
zijn er alleen tijdelijke projecten gerealisaeerd.
Veel bedrijven zijn failliet gegaan en veel mensen
zijn naar het buitenland vertrokken om een
inkomen te genereren.
De boycot aktie vanuit India is opgeheven, maar
het duurt lang om iedereen te voorzien van gas
en brandstof.
Vrijheid van godsdienst? Democratie?
In de nieuwe grondwet is een artikel over
godsdienstvrijheid opgenomen waarin staat dat
Nepal een seculier deomcratisc land is met
godsdienst
vrijheid.
Hiermee
wordt
de
eeuwenoude godsdienst van Nepal beschermd,
inclusief de Hindu religieuze tradities en cultuur.
Iedereen die een andere godsdienst deelt op
welke manier dan ook en probeert een ander
daarmee te overtuigen kan gestraft worden.
Overtreders van de grondwet krijgen een
gevangenisstraf van vijf jaar en 50,000 rupies
boete. De boete geldt ook voor buitenlanders
waarna ze na zeven dagen gedeporteerd
worden. Gisteren was de laatste dag dat
Christenen en Moslims en Boedisten bezwaar
konden maken tgen deze nieuwe grondwet.
Inmmiddels zijn alle nationale feestdagen
vervallen.
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Kerk
In onze laatste Kerkleiders vergadering kwam er
een moelijke vraag naar voren die bij een jonge
kerk past: Wij hebben een paar gezinnen in de
kerk waarvan de man twee vrouwen heeft. Ze zijn
gedoopt en leven in liefde en vrede met elkaar.
Moet de kerk nu eisen dat de man een van de
twee als vrouw kiest en de ander wegstuurt? Er
zijn geen sociale voorzieningen. Hoe zal die
vrouw zich voelen? De vraag is nog steeds niet
beantwoord.
Dubbele zegen!
In 2015 had ECEC 35 studenten die de
academische cursus volgden. Door het trauma en
de schade van de aardbeving zijn er helaas maar
29 geslaagd. Onlangs is een nieuwe groep
gestart van 61 studenten (hoofdkantoor en het
filiaal in Noord Kathmandu). Met de andere
kortere cursussen erbij zijn we tegenwoordig vaak
met meer dan 100 studenten en staf in het
gebouw.
Door een speciaal team is een nieuwe cursus
ontworpen om leerkrachten vaardigheden te
doceren waarmee zij kinderen met speciale
noden kunnen helpen te kunnen integreren in het
reguliere onderwijs. Deze week is de cursus
gestart.
We hebben de eerste stappen ondernomen om
een echte PABO te beginnen in samenwerking
met twee Universiteiten in Bergen, Noorwegen en
de Tribuwan Universiteit (staatsuniversiteit) van
Nepal. De papieren en contracten zijn getekend
in Noorwegen en in Nepal. Als de fondsen rond
zijn wordt dit de eerste vierjarige dagopleiding
voor basisschool leerkrachten!

Fondsen Reiny
Eerder berichtten wij u dat Reiny, die in 2001
ECEC mede heeft opgericht in november 2019
de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt. Om de
continuïteit van ECEC te borgen is het zeer
belangrijk om in de periode tot haar pensioen
haar taak geleidelijk over te dragen aan de
Nepalezen en vanaf de ‘zijkant’ haar opvolgers te
begeleiden om de nieuwe taken goed te kunnen
uitvoeren. Op deze manier wordt het dagelijkse
management geleidelijk overgedragen en is er
tijd voor coaching en advisering, het aangaan
van samenwerkingen en werven van fondsen ten
behoeve van de voortgang van het werk na 2019.
Om Reiny dit werk over te kunnen laten dragen is
de komende vier jaar nog flink wat budget nodig.
Dankzij een groot aantal giften en toezeggingen
van Reiny’s achterban is inmiddels de
financiering voor 2016 bijna rond. Heel hartelijk
dank daarvoor!
Echter ook voor 2017 t/m 2019 is uw steun heel
hard nodig.
Met iedere nieuwe toezegging komen we dichter
bij ons doel om Reiny de komende cruciale
periode nog uit te kunnen zenden. Helpt u ons
mee? Dit kan door uw bijdrage voor Reiny aan
over kunt maken is Stichting Interserve
Nederland
inz.
TFC
R.
de
Wit
NL82INGB0005642489.
Wilt u meer weten over de overdracht van het
werk? Neem dan contact op met info@stichtingteach.nl of telefonisch met het secretariaat 010
234 16 30.
Hartelijke groeten,
TC Reiny de Wit

TEACH zoekt een nieuwe manager
Het TEACH team, dat toch al klein was is nog
meer gekrompen omdat de manager en een
trainer ontslag hebben genomen. Bidt voor het

kleine toegewijde team dat hard werkt om alle
programma’s te realiseren. Ze reizen stad en
land af. Er zijn nieuwe mensen nodig. Ik heb
zelden zulke toegewijde mensen gezien in het
uitvoeren van de opdracht die ze hebben voor
de kinderen in Nepal.
Hartelijk dank voor jullie gebed en steun.
Liefs van Reiny
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