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Van institutionele opvang van straatkinderen in Girls en Boys Homes in
Kathmandu naar een outreach programma gericht op verbeteren van
onderwijs en gezondheidszorg binnen communities in de omringende
dorpen van Kathmandu. De strategische verandering in de aanpak van
lokale partner CWCN startte in 2020, maar na 3 maanden brak de
wereldwijde Corona pandemie uit, die inmiddels al ruim 2 jaar duurt. Met
desastreuze gevolgen voor het land Nepal, en met name voor de
allerarmste famil ies waar wij ons met net4kids hard voor maken. Na
verschil lende lockdowns waarin kinderen maandenlang geen onderwijs
hebben gekregen, ouders hun banen verloren, toerisme is gestopt en dus
geen inkomsten voor het land, verl ies van dierbaren door het virus, was
het een uitdaging om een positief perspectief te bieden voor de
kwetsbare kinderen en jongeren waar CWCN mee werkt.

Gelukkig zien we dat ondanks alle tegenslag, CWCN in staat is om het ti j
te keren en hun educatie, gezondheidszorg en sportprogramma's uit te
rollen voor de gemeenschappen rondom Kathmandu. Uiteindeli jk zi jn er in
7 districten rondom Kathmandu, in de communities van 45 voormalige
jongens/meiden uit de homes, verschil lende activiteiten uitgevoerd in
2021. Maar l iefst 900 kinderen profiteren van de health camps die weer
georganiseerd mogen worden. En voor 225 famil ies is er inmiddels ook
een zorgverzekering geregeld, zodat zi j  in de toekomst niet zelf voor hoge
zorgkosten komen te staan. (zoals juist veel is gebeurd ti jdens Covid-19,
waardoor mensen geen adequate zorg hebben gekregen en er veel arme
mensen zijn overleden) Op 6 scholen zijn er volleybaltrainingen
georganiseerd voor 60 studenten (indirect voor 600 schoolkinderen) en
zijn, naast topvolleybalster Kopila, 6 stafleden getraind om deze
sportactiviteiten ook te kunnen uitvoeren. Verder helpt CWCN nu ook
gezinnen met de aanschaf van schooluniformen, boeken en ander
lesmateriaal en worden op verschil lende scholen 
schoollunches georganiseerd. 
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Sabina Dunuwar (18 jaar) zit op een
middelbare school in een van communities
rondom Kathmandu. Ze komt uit een zeer
arme famil ie waar ze als oudste kind vooral
voor haar jongere broertjes en zusjes moest
zorgen, omdat haar ouders lange dagen
moesten werken. Op haar school werd het
Volleybal4life programma georganiseerd en
maakte Sabina kennis met de volleybal
sport. Eerst durfde ze niet mee te doen,
maar na topvolleybalster Kopila te hebben 
 gesproken, en zi j  aan haar levensverhaal
vertelt, doet ze toch mee. Na een dag vol
coaching sessies en volleybal trainingen
wordt Sabina gekozen als 'player of the
day' en dat  bli jkt een 'turning point' in haar
leven. Ze gaat vaker volleyballen en bli jkt
een enorm talent.  Niet alleen in volleybal
maar ook in andere activiteiten op haar
school is ze actiever en zelfverzekerder. Ze
is captain van het school volleybalteam en 
 ziet, voor het eerst, haar toekomst positief
in. Life skil ls trainingen helpen haar nu de
vervolgstap in haar ontwikkeling te bepalen.

HET VERHAAL VAN... IMPACT AAN DE BAK

Voorheen (tot 2019) had CWCN een Girls Home opvang en een 
mobiel gezondheidszorg programma voor straatkinderen in 
Kathmandu. De aanpak is naar een outreach programma veranderd, om
te voorkomen dat gezinnen buiten Kathmandu naar de stad trekken en
uiteindeli jk vaak op straat of in sloppenwijken terechtkomen. In het
(vernieuwde) community outreach programma van CWCN staan
(financiële) educatie, gezondheidszorg en sport centraal. De focus is
enerzijds gericht op het versterken van kinderen (meisjes in het
bijzonder) en hun famil ies en anderzijds op het versterken van instituties
als scholen, health centers zodat deze betere diensten kunnen leveren
aan kinderen. 

OVER HET PROJECT

HET JAAR IN VOGELVLUCHT

900€37.773 1000

Het bereik van de programma's van CWCN
in de communities van 7 verschil lende
districten is groot. 900 kinderen direct,
maar ook veel indirect bereik. Dit komt ook
doordat CWCN niet alleen zelf de
programma's uitvoert, maar ism de lokale
instanties en lokale overheden. Steeds
vaker ook in co-financiering waardoor beide
parti jen zich verantwoordeli jk voelen. Lokale
ziekenhuizen kri jgen betere medicijnen en
apparatuur. Leerkrachten op scholen kri jgen
training in hoe ze een kindvriendeli jkere
leeromgeving kunnen creëren in hun school.
Wat ook nieuw is in het programma is het
stimuleren van ondernemerschap. 19
famil ies hebben inmiddels een microkrediet
ontvangen om hun business te starten.
Maar ook in de vorm van een 'borrowers
club'  wordt geld geleend aan drie groepen
vrouwen (35 mensen) die samen bouwen
aan een sterkere community en lokale
economische activiteiten. Ook het hebben
van een zorgverzekering gaat voor famil ies
een enorme impact maken in de toekomst.

Ook al zi jn er veel goede ontwikkelingen te
vertellen, we zijn er nog niet. De staf-
capaciteit van CWCN moet nog worden
uitgebreid. Onze partner is zeer ervaren in
het veldwerk, maar missen nu nog de skil ls
op het gebied van planning,  reporting en
communicatie. Naast de zoektocht naar
nieuwe ervaren stafleden (vri j  uitdagend in
Nepal momenteel) kri jgen alle huidige
stafleden veel extra trainingen en werken
ze veel samen met soortgeli jke organisaties
om met en van elkaar te leren.
Met de financiële support die CWCN heeft
gekregen van o.a. De Club van Duizend
hebben ze in 2021 meer dan 1000
straatjongeren, en arme famil ies in de slums
van voedselpakketten, hygiene kits en
dekens kunnen voorzien. Dat CWCN deze
urgente noodhulp heeft kunnen bieden het
afgelopen jaar zi jn we heel bli j  mee, maar we
hopen toch echt dat dit in de toekomst niet
meer nodig zal zi jn, en ze vanaf 2022
structureel verder kunnen bouwen aan het
versterken van de communities,
 


