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Dank jullie wel............

Er is inmiddels ruim € 13.000 binnengekomen op de oproep voor Noodhulp voor de
kinderen in Nepal en er stroomt gelukkig nog veel meer binnen.....
Heel veel dank aan iedereen voor deze spontane bijdrage!

Wat wordt er met dat geld gedaan?
Er is een plan gemaakt door ons project in Nepal dat heet ''Help at the doorstep''.
SGCP (Selfhelp Group for Cerebral Palsy) steunt jaarlijks 2000 kinderen met CP in 18
districten, waarvan er 300 in de Kathmandu vallei leven.
Vooral deze gehandicapte, hulpeloze kinderen en hun ouders zullen in shock zijn door
deze ramp.
Alle adressen zullen worden bezocht door groepjes van twee geselecteerde vrijwilligers
en ieder kind/gezin krijgt dan maximaal Nrp 5000 (€ 50) voor de 1e levensbehoefte,
dat is ongeveer een half maandloon.
Alles zal worden vastgelegd en er moet worden uitgezocht of er nog meer assistentie
nodig is, in welke vorm dan ook.
Er zullen foto's gemaakt worden en de reacties zullen worden vastgelegd voor verder
onderzoek en evaluatie.
Het plan zal worden gecoördineerd vanuit het SGCP centrum in Dhapakhel, vlakbij
Kathmandu.

Important:
 Als een kind naar een ziekenhuis moet, onmiddellijk melden.
 Try to make the child happy...............
 Fund available is powerful dynamit.

Praktijk:
Er zijn vandaag 25 vrijwilligers op stap geweest om een deel van de 300 kinderen in de
Kathmandu-vallei te bezoeken en te helpen. De ouders hebben dit initiatief zeer op
prijs gesteld.
Vanavond hebben de vrijwilligers zich allen weer gemeld met positieve berichten.
Morgen, zaterdag verder.....

Wij vinden het een prachtig plan en we willen heel graag ons/uw geld hiervoor
beschikbaar voor stellen.
Voor wie dit plan ook wil steunen:
NL11 ABNA 082 54 92 963 Stichting 'Holland Building'  Nepal (www.shbn.nl)
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foto's van de briefing.

Vandaag de grote landelijke 555 actie.
Met 'Nederland helpt Nepal' kunnen we het leed een beetje verzachten....


