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Corona virus – COVID 19
- momenteel strenge
lockdown Nog steeds heeft Nepal te kampen met de
problemen van COVID 19, er is wederom
een strenge lockdown momenteel, wat
betekent dat de inwoners alleen ’s morgens
vroeg nog even naar een winkeltje voedsel
kunnen halen en dan de rest van de dag
thuis dienen te blijven. De
besmettingsgraad is erg hoog in Nepal.
Vaccineren is daar niet zo geregeld als in
Nederland, ze wachten het liefste op de
vaccins van Amerika (daar is meer
vertrouwen in). Hoelang dit alles nog gaat
duren is onbekend. Dat het zijn impact
heeft op de bewoners en dus ook onze
kinderen en hun gezinnen, dat is helaas een
feit. Hulp is dan ook nog steeds meer dan

welkom, vooral ook nog eens omdat nu het
regenseizoen is gestart. En de regen is erg
fors wat nu naar beneden komt, extra
problemen dus. Er zijn maar 4 kinderen in
het gehandicaptenhuis nu, de rest is
allemaal naar “huis”, dit alles door corona.
Wij willen dan ook nogmaals vragen om
een noodpakket samen te stellen voor de
kinderen en hun ouders. Ook voor de
ouders van potentiële bewoners van ons
gehandicaptencentrum. Uitbreiding is op
termijn onze wens, aangezien er ook
behoefte aan is. De eerste levensbehoefte
noodpakketten bestaan uit zakken met rijst,
lentil, geld voor o.a. de
elektriciteitsrekening of huur te kunnen
betalen. Voor zo’n 50 euro is een gezin al
voor een aantal maanden geholpen. Echter
elk bedrag is welkom.

Wil je een bijdrage leveren voor de
noodpakketten, maak dan een
donatie over naar Dipa Foundation
banknr. NL49 INGB 0008 3367 73
o.v.v. Noodpakket.
Geen nieuw verslag mbt het nepal
bezoek. Planning is om in sept. 2021,
mits het verantwoord is terug te gaan
naar Dhading Besi. (anders is de hoop
begin 2022).

Dipa.

Hoe het allemaal begon, en wat we
als kleine stichting al bereikt
hebben.
In 2018 zijn Jolanda en ik (Erwin) terecht
gekomen in Nepal Dhading Besi, waar we
de kinderen en jong volwassen
gehandicapte voor het eerst ontmoeten. Het
begon allemaal met de eerste foto achter
het hekje…..in een onhygiënische
omgeving. De kinderen zaten gelijk in
onze harten en blijven hier ook voor altijd,
maar er is veel werk aan de winkel.
Verhuizen van de huurwoning naar de
nieuwbouw, opzetten van een Anbi
stichting begin 2019, starten met de
nieuwbouw, aanschaf meubilair i.p.v. op
de grond leskrijgen, een medisch fonds
opzetten, donaties opstarten, muziek in de
klas, zorgdragen voor bekendheid van de
stichting, de intussen welbekende Nepal
gifts inkopen en verkopen (hopelijk snel
weer nieuwe gifts) en nog vele andere
uitdagingen.
Vele van deze uitdagingen hebben al vorm
gekregen. Dankzij jullie, die op welke
wijze dan ook steun aan onze stichting
hebben gegeven. En we gaan door, want er
is nog een hele weg te gaan. Elke euro
wordt besteed aan het welzijn van de
kinderen. Dit is iets waar we voor 100%
voor staan. Niets blijft aan de strijkstok
hangen.

Onhygiënische slaapkamer in het oude
pand.

Start nieuwbouw

Hard werken

Hieronder een mooi overzicht van hoe het
begon en waar we nu in 2021 staan,
ondanks de corona crisis hebben we toch
aardig wat bereikt.

Het begin, het
hekje …..

Zelfs in de nachtelijke uren wordt er hard
gewerkt, met hulp van de plaatselijke
bevolking tijdens de corona periode.

Ook de vrouwen helpen mee.

Schoolmeubilair laten maken en gekocht
bij een plaatselijk meubelmaker.

De medische controles in gang gezet, mbv
een medical kit, Caroline Medical Fund
(dit fonds willen we nog gaan uitbreiden,
in de volgende nieuwsbrief meer info
hierover).

1e en 2e etage en dak zijn gerealiseerd.

Mooie grote schone ruimtes voor de
kinderen.

De kinderen op hun slaapkamer (meiden
en jongens slapen apart.

Sponsoring van winterkleding en mutsjes

Mocht je ons willen steunen, dat kan door
een donatie over te maken naar

Dipa Foundation banknummer
NL49 INGB 0008 3367 73.
Kijk ook naar de mogelijkheden voor
een maandelijkse donatie, meer info
op onze website
www.dipafoundation.eu
Namasté.

Mooi vergezicht gehandicaptencentrum.

Namens Dipa en haar vriendjes allen dank
voor het realiseren van hun en onze droom,
“omdat elke kind gelukkig mag zijn…..”

