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Educatie is een must  
 

De Nepal Matri Griha (NMG) school maakt het voor zelfs de allerarmste Nepalese 

kinderen en jongeren mogelijk om goed onderwijs en een fatsoenlijke maaltijd te 

krijgen. Toegang tot onderwijs is in een extreem arm land als Nepal misschien wel nóg 

belangrijker dan in de beter ontwikkelde landen.    

 

Nepal behoort tot één van de minst ontwikkelde landen in de wereld. Er is een gebrek 

aan economische en sociale infrastructuur. Het gemiddelde inkomen per 

bevolkingshoofd is er erg laag en ongeveer een derde van de bevolking leeft onder de 

armoedegrens. Wanneer je tot die groep behoort zijn huisvesting, voldoende voedsel, 

goed drinkwater, kleding, goed onderwijs en goede gezondheidszorg een ‘ver -van-je-

bed-show’. Het land “leunt” daarom veel op de welvarende landen. Naast de 

ontwikkelingshulp is toerisme een belangrijke bron van inkomsten. In 2019 kende het 

land zelfs een groei van 6,3% welke grotendeels aan het toerisme te wijten is. Het is 

een populaire bestemming voor toeristen door de ongerepte natuurgebieden en ruige 

landschappen.   

 

Er is een gigantische kloof tussen arm en rijk en een scheve verdeling tussen de stad 

en het platteland. Het grootste deel van de bevolking woont op het platteland. In de 

hoofdstad Kathmandu wonen ‘slechts’ 1 miljoen mensen, van de in totaal 29,6 miljoen 

mensen in Nepal (bron: RVO).  

 

Ook al is het officieel afgeschaft, het kastenstelsel speelt nog steeds een grote rol in 

het dagelijkse leven en houdt de armoede in stand. De verschillen in het 

opleidingsniveau van de hogere en lagere kasten hebben er in het verleden voor 

gezorgd dat de lagere kasten geen kans kregen om zichzelf te kunnen ontwikkelen, 

waardoor zij nu nog steeds in armoede leven. Want zonder de juiste educatie hebben 

zij eigenlijk alleen toegang tot beroepen waar je nauwelijks je eigen boterham mee 

kunt verdienen, laat staan voor je hele gezin kunt zorgen. Armoede veroorzaakt veel 

analfabetisme en het wordt van generatie op generatie doorgegeven. Kinderarbeid – 

nog zo’n groot probleem – wordt hiermee ook in stand gehouden en misschien zelfs 

wel verergerd. We praten over een vicieuze cirkel die zonder financiële middelen 

moeilijk te doorbreken is. Met de toegang tot goed onderwijs, kan de armoedecyclus 

doorbroken worden! Onderwijs kan het aantal analfabeten terugdringen en 

kinderarbeid minimaliseren. Het biedt mogelijkheden tot beter betaalde banen en 

eerlijke lonen. 

 

En dat is precies waar onze lokale projectpartner Nepal Matri Griha zich hard voor 

maakt. Kwalitatief goed basisonderwijs voor de meest hulpbehoevende kinderen in en 

rondom de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Dit zijn met name voormalig 

kindarbeiders, weeskinderen en kinderen waarvan hun familie zich geen onderwijs kan 

veroorloven. Ze bieden hen een veilige, hygiënische en liefdevolle omgeving waar zij 

naast het lesmateriaal – zoals onder andere: boeken, schrijfmateriaal en 

schooluniformen – ook gezonde voeding, fysiotherapie en andere gezondheidszorg 

krijgen. Dit is nodig omdat ze bij binnenkomst in het programma vaak zowel een 

fysieke als mentale achterstand hebben, door het uitblijven van voldoende voeding en 

hygiëne. Doordat de kinderen worden voorzien in hun basisbehoeften kunnen ze zich 

klaarstomen voor een zelfredzame toekomst, vol met nieuwe kansen.  
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Naast het volgen van basisonderwijs dragen ook de door NMG georganiseerde  

buitenschoolse activiteiten bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Ze  

beoefenen activiteiten zoals sport, dansen, verven en debatteren.  

   

         

 

Op zoek naar welvaart in Kathmandu  

 

Veel families vertrekken van het platteland naar de hoofdstad Kathmandu op zoek 

naar werk en betere leefomstandigheden. Eenmaal gesetteld blijkt dit ook daar een 

enorme opgave. Zo ook voor Bibek (10 jaar) zijn ouders, die samen met hem, zijn 

broertje en twee zussen van Kalikot naar Kathmandu verhuisden. Het lukte zijn ouders 

om aan de slag te gaan als groenten verkopers, maar met de onregelmatige inkomsten 

zijn de schoolkosten voor alle 4 de kinderen een te grote opgave. Via hun buren 

kwamen ze in contact met NMG, die na een huisbezoek besloten om dit gezin - 

afkomstig uit één van de meest achtergebleven plekken in Nepal – te helpen middels 

educatie en voedsel.  

De ijverige Bibek doet enorm 

hard zijn best op school, 

omdat hij bij zijn ouders van 

dichtbij heeft kunnen zien en 

voelen hoe lastig het kan zijn 

om het hele gezin te 

onderhouden. Door alles wat 

hij heeft geleerd op de NMG 

school kan hij de regie voor 

zijn toekomst in eigen handen 

nemen.   

 

 

 

 

Zoals je in bovenstaande case kunt lezen, krijgen ook de families van de kinderen veel 

aandacht. NMG gelooft erin dat ondersteuning van het thuisfront essentieel is om een 

opleiding goed af te ronden. Er worden regelmatig ouderbijeenkomsten georganiseerd 

om hen te informeren over het belang van onderwijs en om de voortgang van hun 

kinderen te bespreken. 

   

 

Behaalde resultaten 
 

NMG streeft er naar om zoveel mogelijk kinderen door te kunnen laten stromen naar 

het voortgezet onderwijs. Het afgelopen schooljaar kregen alle 365 kinderen – door 

het slagen voor hun examens - die kans. Voor de leerlingen waarvan de ouders nog 

steeds over te weinig inkomsten beschikken om verder te kunnen leren , is er een 

financiële bijdrage beschikbaar vanuit NMG. Momenteel maken zij het voor 99 

leerlingen mogelijk om een vervolgopleiding naar keuze te volgen.   

  

Dankzij jouw investering in Net4kids en het NMG programma, hebben we het 

afgelopen schooljaar samen 150 kinderen kunnen ondersteunen. 


