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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/basisschool is opgericht in 2006
en uitgegroeid tot een plek waar dagelijks 200 kinderen van 6 maanden tot 12 jaar komen. Daarnaast worden 100 kinderen op andere
scholen ondersteund. De school ligt in één van de armste wijken van
Kathmandu.
Jubileum en bezoek Bina
April 2016 mochten we juf Bina, oprichtster en drijvende kracht van
OGN, voor het eerst in Nederland welkom heten! Ze kwam samen
met Jyoti, het meisje waar fam. van ’t Sant een bijzondere band mee
heeft. Zo was Bina in de gelegenheid sponsors zelf te vertellen over
Orchid Garden tijdens het 10-jarig jubileum op 30 april bij fam. van ’t
Sant. Bijna 100 mensen gaven aan de uitnodiging gehoor en werden
geraakt door Bina’s enthousiasme. De middag werd gevuld met presentatie, dans, verkoop van Nepalese spullen en werd afgesloten met
een buffet. Een week eerder was in Hannover voor de Duitse sponsors een ontmoetingsdag georganiseerd. Bina vond het een geweldige ervaring hier zoveel mensen te ontmoeten die hun steentje willen
bijdragen aan het het werk van OGN. Tijdens hun verblijf is er veel
ondernomen. Scholen werden bezocht. Ook een bezoek aan Rotterdam, Parijs en Hamburg stond op het programma. Thuis in de Noordoostpolder genoot Bina zichtbaar van de tulpen.
Leerprocessen en ontwikkeling
“Tell me and I forget,
teach me and I may remember,
involve me and I learn. “
Naast de klassikale lessen zijn er veel projectklassen. Leren en opdrachten doen, oefenen en
samenwerken zijn uitgangspunten om kinderen uit
te dagen en het geleerde in praktijk te brengen. De
kinderen voelen zich betrokken en leren wordt
leuk. Een voorbeeld is veiligheid, met elkaar verkeersregels ervaren. Of voedsel onderzoeken, wat
hebben we nodig en wat is gezond? Samen een huis bouwen van karton, hoe wil jij later wonen? Maar ook
sociale vaardigheden oefenen door drama, dans, sport en spel.
OGN stelt zichzelf ten doel om gezonde, gelukkige en productieve tieners en later volwassenen te zien. Daarvoor moeten zij als jongeren veel ervaring op kunnen doen en herhaaldelijk oefenen met taken op de volgende vier terreinen:
1.Cognitief (denken), 2.Emotioneel (voelen), 3.Sociaal (relaties), 4.Senso-motoriek (coördinatie).
OGN helpt de kinderen hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Ook helpt OGN bij
toegang tot een opleiding en het verkrijgen van een studiebeurs.

Kwaliteit
Door veel contacten met vrijwilligers worden de leerkrachten geïnspireerd, maar ook volgen zij trainingen.
Werken met kinderen is werken met handen, hoofd en hart. Zo leren zij kinderen realistisch te benaderen,
want niet ieder kind is hetzelfde. Deze trainingen worden als waardevol ervaren.
OGN kreeg bezoek van een overheidsinstelling om de programma’s van de school in beeld te brengen en te
evalueren. Er werd geobserveerd en waardevolle feedback gegeven.
Gezondheid
Opnieuw is er een Health Camp georganiseerd.
Ook is er aandacht voor kinderen met ondervoeding. Elke
schooldag krijgen de kinderen maaltijden en regelmatig worden
extraatjes gedoneerd, zoals fruit en kip.
Activiteiten
De ‘parents & sponsorday’ was weer geweldig. Het is zeer de
moeite waard om enkele filmpjes hiervan te bekijken op de
Facebookpagina van OGN. Wanneer u de kinderen ziet dansen
proeft u de sfeer en voelt u het enthousiasme.
Ook was er het jaarlijkse liefdadigheidsprogramma van de Leo
Club om de kinderen van OGN zichtbaar te maken in de samenleving.

Organisatie Nederland
We zijn blij met de toetreding van Martine Kingma uit Zeewolde tot het Nederlandse bestuur.
Martine zal zich gaan inzetten op het terrein van sponsorinformatie. Op de website kunt u meer
lezen over het bestuur.
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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