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Orchid Garden Nepal, begonnen met Bina Basnet. 
Bina, een bevlogen Nepalese vrouw, lerares met een groot hart voor 
de minder bedeelden. Zij werkte zeven jaar lang in een weeshuis in 
Kathmandu. Daar ontmoette zij veel families in strijd tegen armoede 
en zag situaties waarin ouders niet voor hun kinderen konden 
zorgen. Moeders die aan het werk moesten om in levensonderhoud 
te kunnen voorzien en niet wisten waar zij hun kinderen konden 
onderbrengen. Zo werden kinderen meegenomen naar de werk-
plaats, of alleen thuis achtergelaten, soms in oververhitte ruimtes. 
Veel ouders wilden hun kinderen niet naar het weeshuis brengen, 
maar zagen geen alternatief. 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 uitgegroeid tot een school. De 
ouders kunnen werken, wetende dat hun kinderen zich veilig voelen 
en kunnen spelen, voedsel en onderwijs krijgen en zich ontwikkelen. 
Zo doorbreekt OGN de cirkel van armoede door een omgeving te 
creëren waarin kinderen kunnen groeien en leren!
Door de jaren heen is OGN uitgebreid en zijn er als vervolg op de dagopvang klassen ontstaan en wordt 
structureel onderwijs gegeven. Zo stelt OGN zich ten doel het welzijn en de rechten van kinderen in Nepal te 
beschermen door hen opleiding en adequate (gezondheids-) zorg te bieden. OGN is 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.

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

Ontwikkeling
Twee jaar na de aardbeving zien we dat herstel in een land als Nepal erg langzaam gaat. Dat mensen geduld 
met alles hebben lijkt gebakken in de cultuur en aard van de mensen. Nepal is een land met een rijke traditie 
die wordt overgebracht op de jongere generatie. Toch verandert Nepal mee door de invloeden van buitenaf. 
Via social media komt er veel informatie van buiten bij de jongeren aan. Ook wordt Orchid Garden bezocht 
door veel vrijwilligers uit alle hoeken van de wereld die delen in hun ervaring en kennis. Voor de leerkrachten 
is dat vaak een inspiratie en verrijkt het aan beide kanten. 
Lesgeven rondom een thema leert de kinderen breed denken. Zo zijn de kinderen met docenten en vrijwilli-
gers creatief bezig geweest rondom het thema ‘Green World’, het belang van recycle, reuse en reduce. Ook 
een thema als ‘planten’ is leerzaam en daar worden dan op verschillende manieren opdrachten mee gedaan. 
Een thema als ‘niet roken’ kan de kinderen aansturen in hun 
denkwijze en gedrag in de toekomst. 

Er heeft de laatste maanden veel wisseling plaats gevonden 
binnen het team van leerkrachten. Zo heeft juf Rojee een 
dochter gekregen en komt voorlopig niet terug. Een gewel-
dige leerkracht die zal worden gemist.  Daarnaast gaan de 
klassen nu t/m grade 2 en niet meer t/m grade 3. Dit i.v.m. 
gebrek aan ruimte en het aantal leerlingen per klas. Het 
totaal aantal leerlingen is gelijk gebleven. 



Elk jaar zien we weer dat veel mensen van buitenaf betrokken zijn bij OGN. Dit blijkt steeds uit de vele contac-
ten met andere scholen en mensen die zich betrokken voelen en dat op allerlei manieren laten blijken. Een 
lekkere traktatie is voor de kinderen een feestje. Een donut met cream krijg je toch niet vaak! Ook dans en 
muziek, musical en voordrachten maken de kinderen blij waarmee ze mooie ervaringen kunnen opdoen. 

Voor de allerkleinsten is buiten een overdekte ruimte gecreëerd waar ze in de schaduw kunnen spelen. De 
ruimte is afgeschermd zodat ze ook veilig zijn.

Reizen
Maart jl. bezocht Fien van ‘t Sant OGN. Dit jaar reisde Sjors 
Poppe mee, die heel wat kinderen sponsort. Voor hem was het 
een hele ervaring om te zien hoe het leven in Nepal is en wat er 
allemaal gebeurt bij Orchid Garden. Met een grote groep kin-
deren is een uitstapje gemaakt buiten Kathmandu, waar op een 
open plek op een berg werd gepicknickt en veel plezier werd 
gemaakt. 

Toekomst
Veel vrijwilligers vinden het mooi hun sponsorkind te volgen. 
We hopen dat het nieuwe systeem waarmee de sponsorinfor-
matie wordt doorgegeven leidt tot meer tevredenheid.  Na 
Orchid Garden stromen de kinderen veelal door naar andere 
scholen maar het contact met OGN blijft. Wanneer kinderen 
goed kunnen meekomen is een vervolgopleiding soms 
gewenst. Dit brengt vaak kosten met zich mee en vanuit de 
organisatie proberen we mee te denken in oplossingen en 
mogelijkheden. 

Toekomstplannen voor uitbreiding op een nieuwe locatie 
vergen veel tijd en dit blijft de aandacht houden. Na 2022 zal 
verhuizing een feit zijn. Er wordt ook gespaard om stappen in 
de toekomst voor zover mogelijk te kunnen realiseren. 

Wilt u dit geweldige werk ondersteunen? 
Voor 55 cent per dag ondersteunt u een kind in de mogelijk-
heid 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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