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Penguin, 30 Augustus 2020 

Namasté, 

Een korte update vanuit het School Rise hostel in Nepal. Met deze keer een berichtje van één van 
onze sponsorkinderen Himali! 
 
Terwijl u in Nederland van een hittegolf geniet is het hier op Tasmanie kouder dan in Antarctica! Het 
sneeuwt in de kustregio’s wat hier in 60 jaar niet is voorgekomen. In Nepal heeft men daarentegen te 
maken met zogenaamde ‘torrential rain’. Het land kampt met landverschuivingen en men zwemt 
letterlijk door de straten. De nieuwe aangelegde groentetuin van familie Dhakal is helaas 
weggespoeld. Houdt het dan ook nooit op!  
 
De kinderen zijn gelukkig en vermaken zich met elkaar 
tijdens de lockdown. De warmte van het hostel biedt hen 
een dagelijkse structuur van onderwijs, spel, muziek en 
gezelligheid. Vanwege de pandemie gaan ze nog niet naar 
school maar leren ze inmiddels ook online. Daarnaast 
geven Thakur en Sharada les in hun eigen hostel.  
 
 

Wij danken u hartelijk voor het sponsoren van 
voedsel aan de kansarme gezinnen in het dorp. 
De covid crisis verspreidt zich nog steeds en de 
weersomstandighden maken het nog steeds 
essentieel dat wij deze families blijven helpen. 
Bepakt en bezakt, met masker en handschoenen 
weten Thakur, zijn broer Krishna en vriend Jeet 
de families te bereiken. Hulde voor deze helden!  
Op dit moment kunnen wij vanwege de 
restricties (voor de komende weken) geen 
bezorgingen doen. Wij kijken naar alternatieven 
hoe we de getroffen families kunnen bereiken. 
We zullen er sowieso voor zorgen dat donaties 
bij de getroffen families terecht komen. Wij 
houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Stuur 
ons een mailtje als u hier vragen over heeft.  

 
Omdat de huurprijzen tijdens de crisis hoog blijven hoopt de familie om binnen nu en een aantal jaar 
een hostel te kunnen bouwen. Aan de rand van de stad heeft Thakur jaren geleden een stuk land 
weten te kopen. Hij droomt ervan om hier op een dag zijn eigen hostel te kunnen bouwen.  
Wij kunnen niet wachten om hier samen met een groep vrijwilligers hier aan bij te dragen! Meld je 
nu aan als je ons hierbij wilt komen helpen.  
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Bericht van Himali. 
 

 
 
Namaste! 
“Ik heet Himali Chalise. Ik zit in groep 7 (1ste klas middelbare school). De naam van mijn school is 
Srijana English School. Tijdens mijn behandeling in het Banepa ziekenhuis ontmoette ik Wiebren en 
Thakur. Ze vroegen mij en mijn jongere broertje of we in het School Rise Hostel wilden verblijven. 
Toendertijd was ik verrast dat we naar het hostel van Thakur en Sharada verhuisden. Ik denk dat het 
toen 2015 was. We doen ons best met studeren. Onze onderwijsbasis was niet zo goed en daarom 
vond ik het begin van mijn leven in Bhaktapur erg moeilijk. Langzaam maar zeker doen ik en mijn 
broertje het steeds beter. In 2018 verhuisden we plotseling naar Chitwan. Ik verblijf nu in het School 
Rise Hostel. Het is er aangenaam voor iedereen. Ik heb het er ook naar mijn zin. Ik sta ’s ochtends 
altijd om 5 uur op. “ 
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“Thakur brengt ons altijd naar school op zijn motor. Na schooltijd haalt hij ons op en brengt hij ons 
terug naar het hostel. Ik houd van lezen en schrijven. Ik doe graag mee aan verschillende competities. 
Ik neem deel aan quizen, handschrift competitie, dansen etc. Ik heb prijzen ontvangen voor mijn 
handschrift. Ik ben ook genomineerd voor nationale schrijf competie. Ik was zo blij.  
Mijn lengte is niet normaal. Ik ben klein. Soms word ik geplaagd door mijn vrienden op school. Dit 
vind ik niet leuk. Mijn broertje deelt deze gevoelens. Soms kijk ik televisie en kijk naar interessante 
video in Sharada’s mobiele telefoon. Ik houd hiervan. Tot 9 uur in de avond studeren we en daarna 
slaap ik goed. Mijn leven in het hostel is fantastisch. Ik wil mijn School Rise familie hartelijk bedanken 
voor het steunen van mij en mijn broertje.” 
 
Dankuwel. Himali Chalise 
 

 
 
 
Hulde voor u! Geniet van de zon en hopelijk zien we elkaar volgend jaar.  
 
Vriendelijke groet,  
Sarvin & Wiebren    
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