From: Harry van Ieperen & Jolanda Tetteroo
Sent: Thursday, November 29, 2012 6:08 PM
To: marjodejager
Subject: Re: Betr: [Nepal - Stichting Caring Unites - nieuw project gestart]
Beste Marjo,
alvast bedankt voor je reactie, het is dan eindelijk zover dat er gestart gaat worden in januari.
Het sponsoren van 1 meisje kost € 85,- per maand. Dat is voor inwoning en eten en de
vervolgopleiding. De tijdsduur is afhankelijk van de studie die de dame doet. Je moet uitgaan
van 3 jaar. Ik kom het graag een keer mondeling toelichten als je dat wilt, je kan als er vragen
zijn natuurlijk ook mailen.
Groet, Harry
Dag Harry en Jolanda, heb op jullie mail al gereageerd via Bill met de vraag wat een meisje
op jaarbasis gaat kosten en voor hoeveel jaar. Hoor graag van jullie.
> groetjes, Marjo de Jager
>
>>-- Oorspronkelijk bericht ->>Date: Fri, 16 Nov 2012 13:03:36 +0100
>>Subject: [Nepal - Stichting Caring Unites - nieuw project gestart]
>>From: "Harry van Ieperen & Jolanda Tetteroo" <hajo1@xs4all.nl>
>>To: jojotet
>>Beste vrienden en relaties,
>>
>>Na lange tijd van stilte i.v.m. de drukke werkzaamheden in Nepal zijn we blij dat we 2
weken van onze vakantietijd hebben besteed aan het opstarten van ons project in Nepal
want het staat! Zie bijgaand een eerste indruk.
>>
>>Er wordt in Nepal veel goed werk gedaan voor jonge kinderen maar niet zo zeer voor
tieners. Gezien de juist kwetsbare leeftijd van met name meisjes heeft Caring Unites
besloten na grondig onderzoek en 2 jaar van voorbereidingen een hostel op te richten voor
tienermeisjes die of een vervolgopleiding willen/kunnen doen of een vak willen leren.
>>We hebben vele gesprekken gevoerd met schoolhoofden en leraren maar ook met
Lokman ons contact persoon ter plaatse. Door die gesprekken hebben we ook regelmatig
onze plannen moeten bijstellen om valkuilen te vermijden. Er zullen vast nog uitdagingen
naar voren komen tijdens het runnen van het hostel maar we zijn erg blij dat we al zoveel
hebben kunnen realiseren.
>>
>>En wat behelst dit project?
>>Per 1 januari as hebben we een huis tot onze beschikking. Op de begane grond gaat
Lokman wonen met zijn vrouw en 2 dochters. Hij is de toezichthouder en samen met zijn
vrouw verantwoordelijk voor het runnen van het hostel.
>>De 1e verdieping wordt straks bewoond door ca 12 meisjes die daar wonen, studeren,
slapen en begeleid worden.
>>De verdieping heeft 2 badruimtes met toilet plus een gastenkamer te gebruiken door
sponsoren die het leuk vinden daar een paar nachten te verblijven.

>>Waarom dit hostel?
>>Voor veel kinderen eindigt het verblijf in een kinderopvanghuis als ze 15,16 jaar zijn. Dan
moeten ze zelf onderdak vinden als ze geen familie in de omgeving hebben of in het geheel
niet hebben. Los van het feit dat ze daar geen geld voor hebben. Meisjes kunnen niet alleen
op kamers wonen; dat past niet in de Nepalese cultuur en door deze onmogelijke
omstandigheden kan het gebeuren dat ze afglijden in de maatschappij.
>>Voor deze meisjes verzorgen wij de opvang in ons hostel. Dit doen we in samenwerking
met een hostel waar uitsluitend de jongere kinderen verblijven.
>>Onze tweede doelgroep is meisjes wier ouders te arm zijn om de tieners naar school te
laten gaan. We hebben sloppenwijken bezocht in Kathmandu om meisjes te ontmoeten en
hun gezinssituatie te bespreken.
>>
>>Het resultaat is dat wij nu gekozen hebben om te starten met 2 meisjes totdat we
voldoende sponsoren hebben om meer meisjes toe te laten.
>>Rinu uit een sloppenwijk in Kathmandu; briljant meisje maar kansarm en Muna uit een
dorp van een arme boerenfamilie met geen goede vervolgopleidingen in het dorp van 5
gezinnen. Capaciteiten en interesses worden in overleg met een schoolhoofd besproken. Het
doel is om ze op deze wijze een betere en onafhankelijke toekomst te bieden.
>>
>>Uiteraard sturen we jullie deze email niet voor niets. Ten eerste enthousiasme voor ons
project, ten tweede sponsoren en ten derde vrijwilligers die zich in willen zetten op enige
wiijze voor dit project en Caring Unites.
>>Uiteraard is elke donatie welkom maar een leuke betrokken manier van sponsoren is 1
meisje voor een aantal jaren te sponsoren en contact met haar te onderhouden en de
vorderingen te volgen.
>>Doe ons nu alvast een plezier door deze email door te sturen naar vrienden en kennissen.
>>
>>Tevens willen wij nogmaals de donateurs die ons tot nu toe gesteund hebben, bedanken!
Met jullie donaties hebben we nl de start kunnen maken met o.a. de inrichting van het pand
en het eerste huurgedeelte.
>>
>>Omdat we nu nog onderweg zijn gebruiken we tijdelijk onze prive email adressen.
>>
>>Bij voorbaat dank en voor wie meer informatie wil ontvangen over bijvoorbeeld de kosten,
stuur ons een email.
>>
>>Met hartelijke groeten
>>Harry van Ieperen
>>Jolanda Tetteroo
>>Stichting Caring Unites
>>ANBI erkend.
>>Rabo rekening 13.23.06.867
>>
>>PS mocht u onze emails inzake Caring Unites en onze projecten niet langer willen
ontvangen, stuur ons een email met het verzoek uw email adres te laten verwijderen van
onze mailing lijst.
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