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Orchid Garden Nepal, een organisatie zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt het welzijn
en de rechten van kinderen in Nepal te beschermen door hen opleiding en adequate (gezondheids-)
zorg te bieden.
De dagopvang/school is opgericht in 2006 en inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks 200
kinderen van 6 maanden tot 12 jaar komen. Daarnaast worden nog 70 kinderen op andere scholen
ondersteund. De school ligt in één van de armste wijken van Kathmandu.
Sinds eind april is Nepal hard getroffen door meerdere zware aardbevingen. Dit heeft in veel
gebieden tot grote verwoestingen geleid en zijn veel families dakloos geworden. Via de media is hier
aandacht voor geweest en ook wij hebben als kleine stichting veel spontane giften mogen ontvangen
waar veel mensen mee geholpen konden/kunnen worden. Het bedrag dat is binnen gekomen, bijna
€ 40,000,- was boven verwachting en daar zijn we erg dankbaar voor. Een deel is besteed aan eerste
noodvoorzieningen, deels staat het nog op de rekening om goed te bepalen waaraan dit geld besteed
moet worden. De overheid helpt waar mensen alles verloren hebben, maar niet of nauwelijks bij veel
andere gevallen waar ook de nood hoog is. OGN helpt deze gezinnen nu de moesson voorbij is en
structureel aan herstelwerkzaamheden kan worden begonnen. Dat dit in kaart moet worden
gebracht mag duidelijk zijn en dit kost enige tijd.
De school is zeker in de weken vanaf de eerste zware beving een opvangplek geweest voor veel
mensen uit de omgeving. Het gebouw was licht beschadigd maar er kon onderdak worden geboden
aan gezinnen die hun huis niet meer in konden. Ook werd voorzien in voedsel en drinkwater.
Honderden mensen zijn zo geholpen.
Na de eerste hulpverlening werd een interventieprogramma opgezet. Families werden bezocht door
OGN-medewerkers en verpleegkundigen. Er werd hulp geboden door het verstrekken van
medicijnen, voedselpakketten, huisraad zoals kookgerei, matrassen, noodopvang e.d. Ook lokale
bevolking en vrijwilligers brachten voedsel, kleding, tandenborstels, dekens, dettolzeep en
schoolspullen bij de school om te helpen.
Enkele weken na de aardbeving kon de school weer geopend worden en werden de eerste kinderen
welkom geheten. Als leerkracht ben je in een bijzondere positie om kinderen te helpen na
traumatische gebeurtenissen. Het schoolleven werd weer opgepakt, basisactiviteiten gaven de
kinderen het vertrouwen dat het leven weer doorgaat. Enkele docenten en medewerkers van OGN
hebben een training gekregen voor posttraumatische verwerking om dit binnen de school toe te
passen. Ook werd er binnen de klassen uitleg gegeven over de aarde, aardlagen en breuklijnen en
wat wel/niet te doen bij aardbevingen.
Na de aardbeving ware er meer kinderen met diarree, ondervoeding en longproblematiek. OGN
heeft met gezondheidspersoneel kinderen van 9 maanden tot 5 jaar extra kunnen vaccineren tegen
polio, mazelen e.a. Ook werden moeders en kinderen geholpen met een voedsel/gezondheidsprogramma.

Veel vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken bij activiteiten met de kinderen, maar
ook met opknapbeurten van de lokalen.
Er zijn workshops geweest voor de leerkrachten om hun vaardigheden, technieken en methodes te
verbeteren. Leerkrachten hebben op hun beurt counseling gegeven aan ouders om vaardigheden
voor goed ouderschap te doen toenemen.
Binnen de school is hard gewerkt om de lessen zo goed mogelijk in te vullen omdat er ten gevolge
van de aardbevingen, stakingen en overstromingen minder lesdagen zijn geweest. Overstromingen
ten gevolge van de moesson zorgen jaarlijks voor problemen rond de school. Gelukkig kwam het
water dit keer niet in de lokalen, zodat besloten werd de school open te houden om nog meer
lesuitval te voorkomen. Aangezien wateroverlast een terugkerend probleem is, is dit wel een punt
van aandacht m.b.t. plannen voor de toekomst. Door grote inzet van leerkrachten en de kinderen zijn
er ruim voldoende resultaten gehaald bij de eerste serie toetsen.
Tijdens de warme zomer konden enkele klassen soms zwemmen wat de kinderen heerlijk vinden. Dit
soort activiteiten draagt bij aan plezier en ontspanning om weer nieuwe energie op te doen. Verder
is er binnen de school aandacht geweest voor vieringen, tradities en cultuur.
“Een gemiddelde leerkracht vertelt, een goede leerkracht legt uit, een nog betere leerkracht doet voor
en een geweldige leerkracht inspireert.” Dit is zeker een motto voor de OGN-leerkrachten!
Hun motivatie om het beste te halen uit de levens van deze kansarme kinderen en hun families is
voor velen een voorbeeld.
De veerkracht van de Nepalese bevolking is bewonderingswaardig. Het OGN mag met liefde en zorg
helpen om – zeker in de situatie na de aardbeving – het leven weer op te pakken.
Wilt u dit geweldige werk ondersteunen?
Voor 55 cent per dag ondersteunt u een kind in de mogelijkheid meer te kunnen worden dan een
dagloner. Kinderen gaan naar school en hebben een kans op een betere toekomst. Met de kinderen
krijgen de gezinnen de mogelijkheid de vicieuze cirkel te doorbreken.
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