
Nieuwsbrief 2017

Starchildren Kaski Nepal heeft de A-Status verkregen, iets om trots 
op te zijn. Tevens hebben zij de Best Guardianship Award 2016 in 
ontvangst mogen nemen. 

Natuurlijk werd dit samen met de kinderen uitgebreid gevierd.

*

Twee kinderen uit het Midway huis zijn met success terug gekeerd 
naar hun geboortedorp met alle kennis om zelfstandig te gaan 
wonen. Beide hebben een baan gevonden en zijn daar heel tevreden 
in.

Yamu is werkzaam als onderwijzeres in haar dorp en woont bij haar 
familie. Ze is 21 jaar en heeft 9 jaar in het Starchildrenhuis 
doorgebracht. 

Asmi werkt nu in een ziekenhuis in Pokhara op de HIV/AIDS 
afdeling. Ze woont zelfstandig op een kamer in de stad. Asmi was 9 
jaar toen ze Starchildren huis kwam wonen en nu is ze 19.

Ze worden nu, en de komende twee jaar regelmatig bezocht door 
het management van Starchildren om te kijken hoe het met ze gaat 
en waar nodig ze te begeleiden. Het is tenslotte een hele verandering
om op eigen benen te staan.

*

Er is een voetbalteam tot stand gebracht uit de twee huizen, tot nu 
toe hebben ze vijf wedstrijden gespeeld in twee league’s. Drie 
wedstrijden zijn gewonnen en twee verloren, dus je begrijpt over 
welk onderwerp het gaat tijdens het ontbijt, lunch en avondeten. 

*

Alle kinderen zijn op een mooie culturele/educatieve trip geweest 
naar Ilam in Noord Nepal. . Vijf dagen duurde de reis en er ging heel
wat werk zitten in de voorbereiding daarvan. Ze hebben ervan 
genoten en heel veel van opgestoken. Nepalese cultuur ten top!

*



Natuurlijk zijn er ook dit jaar nog hindernissen te nemen en zaken 
waaraan hard gewerkt moet worden door het Nepalese 
management.

Een van de kinderen kan geen Nepalees identiteits bewijs krijgen. 
Zijn ouders hebben hem na zijn geboorte niet geregistreerd en zijn 
helaas niet meer in leven, Starchildren Kaski is nu op zoek naar zijn 
familie, zodat hij alsnog zijn identiteits bewijs kan krijgen. Maar er 
is altijd hoop, bij een van de andere kinderen speelde bijna hetzelfde
en uiteindelijk na een lange zoektocht is haar familie gevonden en 
heeft zij haar Nepalese paspoort in ontvangst mogen nemen na 22 
jaar!!! 


