Stichting Balsewa
Samen bouwen aan een toekomst voor de kinderen in Pumdi Bhumdi, Nepal
Stichting Balsewa is opgericht om fondsen te werven voor de uitbreiding van Aamaghar Pathshala, een
school voor kansarme kinderen in het Nepalese dorp Pumdi Bhumdi dichtbij Pokhara. Nepal is een onderontwikkeld land mede door de zeer uitdagende topografie, met als gevolg een gebrekkige infrastructuur dat
weer armoede tot gevolg heeft. Ouders kunnen hun kinderen niet altijd onderhouden en zoeken naar oplossingen voor een beter bestaan. Tussenpersonen, met name uit India, beloven deze ouders vaak een gouden
toekomst voor hun kinderen. Vaak gaat dit mis en de kinderen belanden in fabrieken met lange werkuren
onder erbarmelijke omstandigheden. De sleutel voor een beter bestaan ligt in het onderwijs.

DE SCHOOL

DE VOLGENDE STAP

Op Aamaghar Pathshala leren kinderen ook door te spelen
en zelf op onderzoek uit te gaan. Dat ondersteunt hun totale
ontwikkeling - fysiek, emotioneel, sociaal, moreel, creatief en
cognitief. Zo ontwikkelen ze de juiste basis om hun eigen toekomst vorm te geven: open-minded en zelfstandig denkend.

Naarmate de naamsbekendheid van de school groeit,
neemt ook de betrokkenheid van de ouders toe. Dat
hun kinderen veranderen, zich beter voelen en elke dag
gratis een warme maaltijd krijgen, maakt ze nieuwsgierig.
Dat geeft de school de kans om ouders te laten zien wat
ze thuis voor en met hun kinderen kunnen doen en ze
voor te lichten over opvoeding en persoonlijke hygiëne,
zoals tanden poetsen.

Nieuwbouw
De huidige school is bestemd voor lager onderwijs
terwijl we deze kinderen pas willen loslaten als ze
een vak hebben geleerd. Daarmee stellen we hen in
staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien
en daarmee een volwaardige plaats in de Nepalese
samenleving in te nemen.
Fase 2 richt zich op:
a) de periode na de lagere school op weg naar
een maatschappelijke positie, maar ook
b) een accomodatie om de betrokkenheid van ouders
en daarmee hun eigen ontwikkeling te vergroten.
Deze fase is dus belangrijk om de kloof tussen
basisonderwijs en de kans op een fatsoenlijk
burgerschap te overbruggen.

LOCATIE PUMDI-BHUMDI

“Aamaghar Pathshala is meer dan een
school, het is ook een ontwikkelingscentrum dat gezinnen sterker maakt
en de hele gemeenschap mobiliseert.”

WAT KUNT U DOEN?
Wat fijn dat u de kinderen van Pumdi-Bhumdi helpt!
Zelfs de kleinste bijdrage maakt een verschil.
Totaal is ongeveer € 400.000,- nodig; dit is inclusief
de lopende kosten voor de eerste jaren.


Met uw buurt of buren kunt u fondsen werven door
bijvoorbeeld een buurt bbq, rommelmarkt of kledingof taartenverkoop te organiseren.



Als bedrijf zou u kunnen denken aan een
benefietfeest of –diner.



Ook het sponsoren van het bouwproject hoort
tot de mogelijkheden.

DONEREN
Uw bijdrage kunt u storten met behulp van
de volgende gegevens:
Rekeningnummer NL66TRIO0391189859
Ten name van Stichting Balsewa, Epe
Onder vermelding van “Donatie stichting Balsewa”

Stichting Balsewa, Soerelseweg 6a, 8162 PB, Epe
T 0653410399 info@balsewa.nl

Iban NL66TRIO0391189859 ANBI 854927335
KvK. 62709178 www.balsewa.nl

