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In een extreem arm land als Nepal is toegang tot onderwijs een van de
belangri jkste dingen. Als je tot de armste groep behoort, zi jn
huisvesting, voldoende voedsel, schoon drinkwater, kleding, goed
onderwijs en goede gezondheidszorg een verre droom. Er is een
gigantische kloof tussen arm en ri jk en een scheve verdeling tussen de
stad en het platteland. Ook het kastenstelsel speelt nog steeds een
grote rol in het dageli jkse leven en houdt de armoede in stand. De
verschil len 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 zi j  nu nog steeds in
armoede leven. 

De NMG school zet zich daarom in om de allerarmste Nepalese kinderen
te helpen, met name voormalig kindarbeiders, weeskinderen en kinderen
waarvan hun famil ie zich geen onderwijs kan veroorloven. NMG biedt
deze kinderen kwalitatief goed basisonderwijs, gezonde voeding,
fysiotherapie en andere gezondheidszorg. Door lockdowns vanwege
Covid-19 en oorlog tussen Rusland en Oekraïne lopen de pri jzen in Nepal
(en elders in de wereld) op, wat een grote impact heeft op kinderarbeid,
kindermishandeling en kinderhandel in de arme regio van Kathmandu.
Hoewel COVID-19 niet is verdwenen, heeft de NMG school vorig jaar
haar deuren weer geopend en is het ‘normale’ leven weer hervat. Ze
letten goed op en houden alle veil igheidsregels in acht om verspreiding
van het virus zo veel mogeli jk te beperken. 
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NMG streeft er naar om zoveel mogeli jk
kinderen door te kunnen laten stromen
naar het voortgezet onderwijs. Het
afgelopen schooljaar kregen alle kinderen –
door het slagen voor hun examens - die
kans. Voor de leerl ingen 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 alle
leerl ingen mogeli jk om een vervolgopleiding
naar keuze te volgen. Het afgelopen
schooljaar hebben we 190 kinderen kunnen
ondersteunen, waarvan 105 kinderen naar
NMG school gaan en de rest ondersteund
wordt op andere scholen in de buurt. Naast
het bieden van basisonderwijs dragen ook
de door NMG georganiseerde
buitenschoolse activiteiten bij aan de
persoonli jke ontwikkeling van de kinderen.
Ze beoefenen activiteiten zoals sport,
dansen, verven en debatteren. 

NMG biedt kwalitatief goed basisonderwijs voor de meest
hulpbehoevende kinderen in en rondom de Nepalese hoofdstad
Kathmandu. Dit zi jn met name voormalig kindarbeiders,
weeskinderen en kinderen waarvan hun famil ie zich geen onderwijs
kan veroorloven. Ze bieden hen een veil ige, hygiënische en
liefdevolle omgeving waar zi j  naast het lesmateriaal – zoals onder
andere: boeken, schri jfmateriaal en schooluniformen – ook gezonde
voeding, fysiotherapie en andere gezondheidszorg kri jgen. Dit is
nodig omdat ze bij binnenkomst in het programma vaak zowel een
fysieke als mentale achterstand hebben, door het uitbli jven 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. 

Toen Renuka in de 4de klas zat, kreeg zij
problemen op school vanwege de slechte
gezondheidstoestand van haar vader. Zi j
kon zich niet concentreren op haar
schoolwerk, omdat ze alle huishoudeli jke
activiteiten thuis moest doen in haar eentje. 

De economische toestand van haar famil ie
is erg slecht. Toen kwam Renuka's vader in
aanraking met de activitetien van NMG via
hun collega's. Zo hoorde hij dat NMG zorgt
voor goed onderwijs, gezonde voeding,
schoon drinkwater en schri jfwaren. Renuka
is overgestapt naar NMG en is bli j  dat ze
een kans kri jgt om op zo'n prestigieuze
school te studeren die haar zoveel kansen
biedt om zichzelf te ontwikkelen. We
wensen haar het allerbeste voor de
toekomst!


