Dankbrief Caring Unites Nepal d.d. 09-10-2013
Geachte mevrouw Vos, beste Ria,
Naar aanleiding van de donatie van de opbrengst van de 40 dagen actie, heeft Caring Unites 3 meisjes opgenomen
in het hostel in Kathmandu, Nepal.
Zij zijn alle drie inmiddels aan hun studie begonnen. Zie bijgaand wat foto's van Muna, Puja en Susma die dankzij
deze donatie een vervolg opleiding kunnen volgen en opvang hebben in ons hostel.
Harry en ik gaan met nog een tiental mensen eind deze maand weer naar Nepal. Daar zullen wij nog meer foto's
maken en na die tijd verslag doen van het wel en wee van de drie meisjes.
Volgend jaar zullen wij ook verslag uit brengen van de financiën.
Nogmaals hartelijk dank voor de donatie aan Caring Unites.
Met hartelijke groeten
Harry van Ieperen
Jolanda Tetteroo

3 girls in hostel

De missie van Stichting Caring Unites is om zo veel mogelijk meisjes de toegang tot onderwijs te bieden
met als doel om ze de mogelijkheid op een betere toekomst te bieden.
Hoe doen wij dat:
Wij betalen schoolgelden, boeken uniforms ed voor de meisjes. Tevens hebben wij een opvanghuis in
Nepal waar sommige van de meisjes kunnen verblijven tijdens hun studie. Dit zijn meisjes die uit een
sloppenwijk komen, uit de dorpen waar geen vervolgstudie mogelijkheden zijn of meisjes die uit een
kindertehuis komen omdat ze daar uit moeten als ze ca 16 jaar oud zijn.
Wij kunnen opvang bieden voor ca 12 meisjes. Het huis wordt gerund door Lokman en zijn vrouw Kamala.
Zij houden een oogje in het zeil en zorgen voor voeding.
Wij werven fondsen in zowel Nederland als Internationaal.
De stichting wordt gerund door vrijwilligers. Alle fondsen komen ten goede aan de meisjes en vrouwen in
Nepal.

Name : Muna Shrestha (year of birth 1994.)
Address : Bhedasing, Nawalparasi District
Family background: Muna has two more younger sister than family can’t pay for everybody
education. They have no job, just farming.
Sibblings : 2 younger sisters
Current study since november 2012: Class BBS 1st (Bachelor of Business Studies) year of (Navodit
college).

Name: Susma (year of birth 1996)
Address: Bandipur, Tanahun District.
Current Education: 11 passed from public school but she want to move on better college
in Kathmandu for class 12.
Parents background: Very poor & underprivileged can't afforded by parent for better education.
Sibblings: 1 younger brother
Since August 2013 : in class 12 of management faculty (Navodit college)

Susma in college uniform
Name: Puja (year of birth 1997)
Address:
Kanchanbasti, Chitwan District.
Current Edu: S.L.C. Passed (secondary level) she want to go for +2 level.
Parents background : They do farming some one else land & labour work,
Sibblings: one younger brother
Reason why parents cannot pay for tuition? Above and higher education is not free in public
college(government college) they should pay tuition fee as well as all books/copies/dress etc.
Since August 2013 : in class 11 of management faculty (Navodit College)

Puja in college uniform

