Almen, 20 januari 2017

Beste mensen,
Dit jaar ga ik met mijn gezin (Marcel, Tara en Jum)
naar Nepal voor een rondreis van vier weken. Marcel
heeft daar in de jaren 90, voordat ik hem leerde
kennen, gewoond en gewerkt. Al jaren hebben we de
wens om samen daarheen te gaan; en dat gaat nu
dus gebeuren! Waarom ik je schrijf, is dat we ook
een opvangplek bezoeken voor kinderen waar de
ouders niet meer voor kunnen zorgen. We willen
graag geld meenemen voor deze kinderen waarvoor geen structurele steun is. Daarom zet ik zelf
de komende maanden maandelijks wat opzij, zodat we een bedrag hebben dat we aan Dhanu
Maya, de leidster van dit huis, kunnen geven. Graag wil ik jou uitnodigen om ook bij te dragen. In
deze brief lees je meer over mijn verzoek.
Als in een gezin
Surkhet was van 1993 tot 1997 de thuisbasis van Marcel. Zijn vrienden, Henk-Peter en Dona, die
daar ook woonden, hadden een huishoudster Dhanu Maya, een vrouw van nu ongeveer 35 jaar.
Samen met haar moeder is zij de opvang 15 jaar geleden begonnen, gewoon in haar eigen huis,
vanuit een diepe behoefte om te helpen. Toen Marcel in 2013 terugging voor een bezoek, waren er
16 kinderen. Die slapen in stapelbedden met zijn drieën boven elkaar. De kinderen, soms nog
baby’s, worden af en toe door de lokale overheden bij hun gebracht. Het gaat om kinderen uit de
afgelegen districten van West-Nepal, waar de moeder, de vader en de familie niet voor kunnen
zorgen of die wees zijn. Het is er eenvoudig maar wel bijzonder warm omdat de kinderen elkaar
helpen als in een gezin. De oudere kinderen werken buitenshuis of werken mee in de huishouding.
De jongere kinderen gaan allemaal naar school.
Medische behandeling
Toen Marcel in 2013 bij hen op bezoek was, heeft hij een
bedrag gegeven dat door meerderen was verzameld. Dat
is besteed aan kleding, eten, schoolgeld en
schooluniformen. Als de baby's bij Dhanu Maya worden
gebracht zijn ze vaak niet gezond. Daarom is er ook geld
nodig voor medische behandeling. Ik kijk uit naar het
bezoek aan deze plek omdat ik heb gehoord over deze
warme mensen die een liefdevolle thuisomgeving
creëren voor kinderen die niemand hebben.
Dhanu Maya
Dhanu Maja is niet getrouwd en dat is heel ongewoon in Nepal. Als ze getrouwd zou zijn, zou ze
niet kunnen doen wat ze nu doet. Dan zou ze bij haar schoonfamilie in moeten trekken en allerlei
taken moeten vervullen. Ze leeft echt om deze kinderen te helpen en daarmee te dienen. Dhanu
Maya krijgt het geld dat ze nodig heeft door incidentele giften. Veel buitenlandse hulp komt vooral
terecht in de gebieden rond Kathmandu en Pokhara. Surkhet ligt in het verre westen van Nepal
waar die hulp niet is.
Stichting
Onlangs hebben Henk-Peter en zijn dochter Sanne het initiatief genomen een stichting op te zetten
voor structurele hulp aan deze opvangplek. Marcel zal in het bestuur gaan. Het zal nog even duren
voor dit mooie initiatief daadwerkelijk geld kan inzamelen. Daarom volg ik nu mijn impuls en schrijf
je deze brief.

Bewogen
Mocht er iets in je zijn bewogen door deze
kinderopvangplek en je een paar euro per maand (of
meer:-)) opzij wilt leggen voor dit bezielde werk, dan wil
ik je vragen op onderstaand rekeningnummer je
storting te doen. Ik beloof je dat wij dit geld aan Dhanu
Maya en haar moeder zullen geven. Mochten we hen
om wat voor reden niet kunnen ontmoeten, dan zal ik
het geld bij me houden en je hierover berichten.
Onder het mom van ‘alle beetjes helpen’ en ‘veel kleintjes maken een grote’……….
Voorbeeld: Als je 2 euro per maand bijdraagt en je doet dat 6 maanden achter elkaar, kunnen we
toch 12 euro meenemen. Hier kan een Nepalees kind 6 dagen van eten.
Meedoen
Als je bij wilt dragen, dan vraag ik je:

- een email te sturen naar j.lakwijk@kpnplanet.nl met de mededeling “Opvangplek Dhanu Maya".
Hierin schrijf je of je maandelijks of eenmalig stort. Als je maandelijks bij wilt dragen, laat ik je
per omgaande weten wanneer wij dit jaar weggaan. Je bijdrage mag je vermelden, maar hoeft
niet;

- het geld over te maken op rekeningnummer NL42 ASNB 0914 2671 16 t.n.v. M. Favier, Almen.
Dit rekeningnummer is exclusief voor deze actie; er kan dus geen verwarring plaatsvinden met
privégeld.

Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief,
bel me dan op onderstaand nummer.
Dank voor je aandacht en voor nu:
vrede en alle goeds voor jou.
Hartelijke groet,
Joyce Lakwijk
06-12219897
j.lakwijk@kpnplanet.nl

