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 Alles begon met Bina Basnet, een Nepalese vrouw, zeven jaar lang 
werkzaam in een weeshuis in Kathmandu. Zij ontmoette veel families 
in strijd tegen armoede. Zij hoorde van vaders, aan de drank of afwe-
zig. Zij ontmoette moeders die moesten werken en niet voor hun 
kinderen konden zorgen. Zij zag moeders die hun baby noodge-
dwongen meenamen naar hun werk bijvoorbeeld op een bouw-
plaats. Zij zag kinderen die alleen werden thuis gelaten, aan hun lot 
overgelaten in soms oververhitte ruimtes. Veel ouders wilden hun 
kinderen niet naar het weeshuis brengen, maar zagen geen alterna-
tief. Veel moeders hadden zorgen dat hun kinderen op straat zouden 
belanden. 

Door haar observaties in het weeshuis zag Bina dat haar leefgemeen-
schap een ander type organisatie nodig had. Zo verliet zij in 2006 het 
weeshuis en zette OGN (Orchid Garden Nepal) op. Een NGO 
(non-governmental 
organization) dat voorziet in dagopvang van jonge kinderen van 
arme families. Gestart als opvang, nu een plek waar kinderen zich 
veilig voelen, kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. 
De moeders kunnen werken, bijvoorbeeld als groente verkoopster, 
schoonmaakster etc. Zo doorbrak OGN de cirkel van armoede door 
een omgeving te creëren waarin kinderen kunnen groeien en leren. 

Aanvankelijk werden kinderen na een aantal jaren 
doorgestuurd naar lokale scholen. Maar door de 
jaren heen is OGN uitgebreid en zijn er als vervolg 
op de dagopvang klassen ontstaan en wordt struc-
tureel onderwijs gegeven. Zo stelt OGN zich ten 
doel het welzijn en de rechten van kinderen in 
Nepal te beschermen door hen opleiding en ade-
quate (gezondheids-) zorg te bieden. OGN is uitge-
groeid tot een plek waar dagelijks 200 kinderen 
van 6 maanden tot 12 jaar komen. Daarnaast 
worden 100 kinderen op andere scholen onder-
steund. De school ligt in één van de armste wijken 
van Kathmandu.

Leest u meer over Bina’s werk op facebook: Friends of Orchid Garden Nepal en orchid.garden.nepal.

Omgeving,  uitstraling en traktaties
Dat er veel mensen van buitenaf betrokken zijn bij OGN, 
blijkt uit de vele contacten met andere scholen en mensen 
die zich betrokken voelen en dat op velerlei manieren laten 
blijken. Zo krijgen de kinderen soms een lekkere traktatie 
wanneer iemand met een warm hart voor deze kinderen 
jarig is. Dit voorjaar organiseerde iemand zelfs een dag 
extra speeltoestellen, waaronder een ballenbak en een 
springkussen.  Voor ons lijkt dat allemaal zo vanzelfspre-
kend, maar hoeveel leren kinderen wel niet door spelen; 
coördinatie, zelfvertrouwen, motorische vaardigheden en 
samenwerken. De kinderen hebben zichtbaar genoten!



Tot over de grenzen trakteren mensen. Zo werden wij verrast door een gift van een dorpsgenoot. Ter gele-
genheid van haar 60ste verjaardag doneerde Willemien Overgoor een prachtig bedrag dat zij als verjaar-
dagstip mocht ontvangen. 

Reizen
In januari bezocht Fien van ‘t Sant OGN. Vorig voorjaar had Bina 
in verband met het 10-jarig jubileum Nederland bezocht en had 
Fien zijn jaarlijks bezoek overgeslagen. Het weerzien was goed 
en zoals altijd was er weer veel om te bespreken. Bina’s verjaar-
dag werd gevierd tijdens de sportdag wat voor een goede sfeer 
zorgde.

April jl. maakte Bina een verre reis. Zij bezocht de USA waar 
familie en veel contacten wonen. Ook daar werd een dag geor-
ganiseerd voor fondsenwerving. Intussen draaide OGN goed 
door, dankzij het geweldige team didi’s en leerkrachten die Bina 
door de jaren heen om zich heen heeft verzameld.

Kwaliteit
Vrijwilligers leveren met regelmaat een waardevolle bijdrage. 
Niet alleen binnen het onderwijs, maar ook richting de ouders. 
Zo heeft een Nederlandse vrijwilligster les gegeven aan ouders 
over �nancieel  management. Dit deed zij samen met Sunita die 
veel administratieve zaken voor OGN regelt. Met Sunita’s kennis 
van de Nepalese cultuur en gewoonten werd er gekeken naar 
hoe men zich kan ontwikkelen in werk, het belang van sparen 
en andere zaken. Een vernieuwde blik op sociaal, gezond, res-
pectvol en empathisch functioneren met vertrouwen in jezelf. 
Een heel aantal ouders heeft hieraan deelgenomen. 

Sponsorinformatie
We zijn blij dat er ontwikkeling is in het systeem om Nederlandse sponsors te informeren over hun sponsor-
kind. Voorheen werden de rapportjes vanuit Nepal naar een bestuurslid in Nederland gestuurd en werd dit 
doorgemaild. Dit werkte niet optimaal. Binnenkort ontvangt iedere sponsor een inlogcode waarmee direct 
informatie over het individuele sponsorkind kan worden ingezien. 

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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