Maart 2022
Beste sympathisant,

Bij het schrijven van de eerste lijnen van deze nieuwsbrief is er in ons eigenste
Europa een “oorlog” gaande. Gewoon om er even bij stil te staan hoe oude
politiek en geschiedenis gebruikt worden om macht te verwerven ten koste van
veel slachtoffers !
In Nepal kan men met gerust gemoed de draad van de activiteiten weer
opnemen. De periode van het C-woord is misschien voorlopig voorbij.

Kathmandu, CCID
Dit leidde tot de heropstart van het dagcentrum in Kathmandu in november vorig
jaar. Het centrum (CCID; Centre for Children with Intellectual Disabilities) heeft
nu blijkbaar een solidere basis gevonden om te communiceren met zijn
donateurs. Ze horen nu tot de grotere koepel van “Volunteer Society Nepal” VSN
(volunteersocietynepal.org) Op de website kan je de werking van deze organisatie
bekijken. Hannelore en Matthias, beiden in onze stuurgroep, hebben in 2012
gedurende 3 maanden als vrijwilliger gewerkt onder de koepel van VSN. Door te
communiceren met CCID via VSN loopt het contact nu eenvoudiger en hebben
we boekhoudkundig ook meer zicht op de besteding van de donaties.

Chautaara betaalt momenteel 46% van de uitgaven van het centrum, dit komt
neer op 2340 € voor 6 maanden. Dit wordt volledig gedragen door stortingen van
donateurs via SOL.
De foto’s hieronder tonen een aantal activiteiten die men organiseert in het
Centrum. Kerstmis in december 2021 met op de voorgrond Jasper als vrijwilliger.

Het dagcentrum zorgt voor dagopvang, er
is geen overnachting mogelijk. Er zijn vier
moeders die instaan voor de opvang en het
organiseren van activiteiten. Er zijn ook
regelmatig huisbezoeken door een
begeleider, in het bijzonder voor kinderen
die niet in de mogelijkheid verkeren om
naar het dagcentrum te komen of van wie
de ouders hun kind niet aan de
buitenwereld willen tonen. Voor sommige
kinderen worden er meer specifieke
schoolsgerichte activiteiten ingeschakeld.

ANG PANG in SOLUKHUMBO
Zoals reeds in voorgaande nieuwsbrief aangehaald is het dorp Ang Pang voortaan
met andere dorpen mee betrokken in het werk van de Nepalese NGO, ISARD.
Vanuit Europa bieden we samen met Tashi Delek, een stichting uit Nederland,
fondsen aan voor de uitbouw van het landbouwproject.

Trainingssessie voor de plaatselijke bevolking.

Bij het bezoek aan de regio hebben de verantwoordelijken van ISARD een aantal
informatieve vergaderingen belegd met de plaatselijke bevolking om de noden en
de mogelijkheden in kaart te brengen. Eveneens werd een lokale
Raad van Bestuur aangesteld en officieel geregistreerd bij het District
Administration Office.
Een centraal kantoor voor de regio werd opgestart, uitgerust met computers en
bemand. De deelnemende boeren werden verdeeld over 10 groepen, met telkens
één boer als hoofdverantwoordelijke. Deze laatsten werden door ISARD
klaargestoomd als leidinggevenden. Er wordt gefocust op het kweken van eetbare
paddestoelen, een intensief maar erg lonend gewas en op kiwi plantages. Op deze
wijze probeert men de jongere bevolking op het platteland tewerk te stellen en
de lokale economie een stimulans te geven.

Training voor paddestoelen

Paddestoelen kweektunnel

Ontbijtbuffet in de Campagne, Drongen op zondag 16
oktober 2022.
We blikken vooruit naar het najaar. Traditioneel organiseren we het ontbijtbuffet
op het laatste WE van oktober maar dit jaar waren we te laat om de zaal in De
Campagne, Drongen, te reserveren. Daarom gaat het buffet dit jaar één WE
vroeger door op zondag 16 oktober. Je kan tijdig familie en vrienden uitnodigen
om gezamenlijk van een rijkgevuld ontbijt te genieten. Dan brengen we u in een
kort verslag op de hoogte van onze werking en het werk van de partners in Nepal.
Noteer de datum alvast in jullie agenda !

Deze e-nieuwbrief wordt verzonden als bijlage in een e-mailbericht. In geval je de e-nieuwsbrief en andere
berichten van Chautaara VZW niet meer wenst te ontvangen, vragen we je een emailbericht te zenden naar
info@chautaara.org met de melding: “schrappen van adres”.
Voor een fiscaal aftrekbare gift: stort op rekening nr. BE11 7350 1646 6948 van VZW SOL met vermelding; “voor project 492”
(deze mededeling is noodzakelijk om Chautaara te identificeren als begunstigde) en uw volledige naam en volledige
adresgegevens. (Om jou het fiscaal attest te kunnen opsturen, voor een gift van minimum 40 €) SOL Vzw stort je gift aan ons
door. Dank bij voorbaat!

