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Yearly Activities (Shrawan 2075 to Ashad 2076) (July 2019 to July 2020)
Organisatie doel:
Orchid Garden Nepal (OGN) is een niet-gouvernementele organisatie die sinds 2006
rechtstreeks samenwerkt met kinderen uit de onderste lagen van de samenleving in Nepal met als
doel om uitsluitend als kinderdagverblijf te dienen. OGN biedt voor deze gezinnen een veilige,
educatieve en leuke plek om hun kinderen overdag achter te laten, waardoor de moeder geld kan
verdienen als dagloner, marktvrouw, schoonmaker en meer. Door kansen te bieden aan deze
moeders, probeert Orchid garden Nepal de cyclus van armoede te doorbreken en tegelijkertijd
kinderen een opvoeding te bieden in de kindvriendelijke omgeving waarin ze kunnen groeien en
ervoor te zorgen dat ze goed onderwijs krijgen tijdens de meest cruciale jaren van hun
ontwikkeling. OGN streeft ernaar om haar doelstellingen te verwezenlijken.
Huidige personeels bestand Orchid Garden Nepal
Programma
Oprichter
Administratie
Accountant
Leerkrachten
Keuken,dagopvang en schoonmaak
Dans en muziek parttime
Beveiliging
Totaal

Nr of Staffs
1
1
1
6
4
2
1
15

Remarks

Algehele controle

Dagopvang : Op dit moment krijgen 49 kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 3 jaar
dagopvang
in
Orchid
Garden
Nepal. Ze hebben
hun eigen schema
zoals
etenstijd,
knutseltijd,
speeltijd, rust, etc.
Ze genieten met
volle teugen van de
dag.

Jaarlijkse activiteiten dagopvang :


Evaluatie systeem:

Binnen een jaar werden drie evaluatietoetsen gehouden en de vorderingen van de kinderen
vastgelegd. Zo werden gebieden van
verbetering
en
ondersteuning
geïdentificeerd voor verdere bevordering
van hun leerniveau.
 Awareness class :
Kinderen leerden over Bully. In een steeds
veranderende samenleving van de 21e eeuw
is er vraag om studenten uit te rusten met
praktische vaardigheden die verder gaan dan
cognitieve kennis. Onderwijs heeft daarom
een overgang nodig van kennisoverdracht
naar het ontwikkelen van individuele
mogelijkheden met behulp van praktijk leren.


Sport en spel:

De verbetering van de lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling van kinderen is
zeker de belangrijkste bijdrage van sport
voor kinderen.



Houding: Kinderen werden bewust gemaakt van de vormen van gevoel door gevoelens
in kaart te brengen. Het doel van het werk is dat ze
vreugde, geluk en positieve houding leren herkennen en
realiseren dat gevoelens ons leiden.
Feesten:
 Kerstfeest:
Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar! Moge deze Kerst en Nieuwjaar u vrede en
rust brengen, en terwijl u uw pad bewandelt, mag het u
geluk brengen. Op deze vreugdevolle dag, moge je leven
gevuld zijn met geluk en voorspoed. We hopen dat u
weet hoezeer we uw steun waarderen. Wij wensen u
fijne kerstdagen en nieuwjaar. We hopen nog vele jaren
samen te genieten als helpende handen, hoofden en
harten.



Dashain en Tihar feesten:

Dashain
zorgde
via
een
uitwisselingsprogramma voor studenten en
personeel
voor
veel
opwinding.
Het delen van de kernwaarde van het vieren
van Dashain markeerde het als één van de
grootste Hindoe festivals. Tihar is een festival
van lichten, kleuren, bloemen, muziek.
Het festival wordt vijf dagen lang gevierd. De
eerste dag aanbidding van kraai, hond, koe, os
en de tweede dag van dit festival eindigt met de
Bhai Tika. Op die dag zetten zusters Tika's van
verschillende kleuren op het voorhoofd en
kleurrijke slingers rond de nekken van hun
broers met de uitwisseling van geschenken. De jongeren spelen vaili of deusi in hun plaatsen
tijdens het festival met de specifieke liederen en muziek speciaal ontworpen voor dit festival in
de oude dagen.
 Stilstaan bij Moederdag:
Kinderen vierden de Moederdag door het gedicht voor te lezen voor hun geliefde moeder. Hun
hele wereld draait niet alleen om haar, maar ze is de meest invloedrijke persoon die hen
inspireert. Moeder is niet zomaar een vrouw. Ze is buitengewoon. "Gelukkige Moederdag".
 Vieren van Holi: Happy Holi to You all, Moge dit feest van kleuren welvaart, vreugde
en geluk in ons leven brengen. Laat het jaar net zo kleurrijk zijn als ons leven. Het is de
tijd om geluk uit te drukken van geliefd te zijn door middel van kleuren.



Vieren juffendag:
Goeroe Purnima. Traditioneel is deze dag
gereserveerd voor Guru Worship. Op deze dag
betuigen discipelen respect aan hun Guru's.
Guru verwijst naar een spirituele gids die
discipelen verlicht door zijn kennis en
leringen. Guru Purnima staat ook bekend als
Vyasa Purnima en wordt deze dag herdacht
als geboortedag van Veda Vyasa. Veda Vyasa
was de auteur en een personage in het hindoeepos Mahabharata.
 Vieren van oudersdag: Een glimp van



de 12e Jaarlijkse cum Parents' day van Orchid
Garden Nepal. Ouders en kinderen werden
beloond door voorzitters van Samudayak Sangam en gerespecteerde personen uit de
gemeenschap.
Vieren internationale kinderendag:

Children are taking over and turning the
world blue “Get involved and Go Blue”
Universele Kinderdag van de Verenigde
Naties
bevordert
internationale
saamhorigheid, bewustzijn en welzijn bij
kinderen
wereldwijd.
Universele Kinderdag biedt ieder van ons een
inspirerende ingang om kinderrechten te
verdedigen, te promoten en te vieren, vertaald
in dialogen en acties die een betere wereld
voor kinderen zullen bouwen.
Omgevingsexcursie: Waarom is het
belangrijk een gemeenschap te kennen?
Omdat de gemeenschap ons redt van het isolement en de vervreemding waar we bang voor zijn.
Omdat gemeenschap gaat over het vinden van elkaar en een plek die we thuis kunnen noemen.
Maar we zijn ook gedwongen om
gemeenschap op te bouwen, niet alleen
omdat we overlevenden zijn in een
bestaande wereldorde, maar omdat we
verschillen brengen in een samenleving die
onze verschillen uitwist. Door te dealen met
verschillen worden we geconfronteerd met
de sociale en economische fundamenten van
onze samenleving. Leraren helpen de
kinderen hun gemeenschap door eigen ogen
te leren kennen.



Zelfverdediging training:

De inspecteur mevrouw Alegina
Rai (Kamal pokhari Police
Station) gaf de sessie over
zelfverdediging aan de meisjes en
geïnteresseerde ouders in Orchid
Garden Nepal. Het helpt hen voor
te bereiden op onverwachte
situaties en helpt hen ook om hun
zelfvertrouwen, bewustzijn en
krijgergeest, mentale en fysieke
gezondheid
te
vergroten.
Zelfverdedigingsles leert hen de
basisprincipes
van
zelfverdedigingstechnieken
die
nodig zijn om ze voor te bereiden zichzelf voor gevaarlijke en onvoorziene omstandigheden te
beschermen.
Sexuele en gezondheids
voorlichting door
Dr.
Subi Gandhi uit U.S.A.
Meisjes werden zich bewust
van
hun
lichaam,
de
werkelijke leeftijd voor het
hebben van een relatie, het
onderhouden
van
een
gezonde
relatie,
voorzorgsmaatregelen van seksueel gerelateerde ziekten.



Participating in Nepali Child

Peace Camp:

Bikalpa Gyan Tatha Bikas Kendra
organiseerde de 10e Nepalees Girl Child
Peace Camp 2019, met als thema "GIRL
POWER". Bij Nepal Girl Child Peace
Camp in Kathmandu Nepal komen meisjes
samen en delen over vrede en
geweldloosheid. Zo zijn ze een collectieve
bron van vrede en gemeenschapsopbouw.

Schoonmaakprogramma:
Ouders, personeel en jongeren van Orchid
Garden Nepal namen vaak deel aan het
schoonmaakprogramma river, community,
park en historische plaatsen samen met
Samudayak Sangam, Local Clubs, Office of
MP en Kamal Pokhari Police Station.

Nationale Polio and Vaccinatie Dag:
De gezondheidshulp van Kathmandu
Metropolitan City Office Ward No 5
Handigaun, bezocht Orchid Garden Nepal in
elk programma met betrekking tot kinderen
en voeding. Ze verstrekten medicijnen,
vitaminen en controleerden de toestand
van ondervoeding bij de kinderen.
Leraren training:
Childhood Maltreatment, Emotional
Consequences and Potential
intervention:
Kindermishandeling veroorzaakt leed
bij kinderen en gezinnen en kan
gevolgen op lange termijn hebben.
Mishandeling veroorzaakt stress die
gepaard gaat met verstoring in de
vroege hersenontwikkeling. Extreme
stress kan de ontwikkeling van het zenuwstelsel en het immuunsysteem aantasten. Bijgevolg
lopen mishandelde kinderen als volwassenen een verhoogd risico op gedragsproblemen,
lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. De impact van kindermishandeling kan
ingrijpend zijn. Wetshandhaving, justitiële en openbare sociale diensten, scholen en nonprofitorganisaties reageren op het incident en ondersteunen de slachtoffers. Programma's en
strategieën die nuttig blijken te zijn bij het verminderen van de kans op kindermishandeling
worden toegepast. Het doel hiervan is dat het vermogen van een individu groeit om van het leven
te genieten en een evenwicht leert te creëren tussen levensactiviteiten en inspanningen om
psychologische veerkracht te bereiken.

Bewustwordingssessie ouders:
De heer Harka Bishwa, de incharge van het politiebureau van Kamal Pokhari, gaf de sessie voor
de ouders van Orchid Garden Nepal met betrekking tot het juridische proces voor
burgerschapskaart, geboorteregistratie, paspoort, cybercriminaliteit, huiselijk geweld,
genderdiscriminatie en antisociale kwesties die op zijn afdeling zijn geregistreerd. Deze sessie
hielp bij bewustwording van het sociale fenomeen.

















Donatiegegevens:Lorilyn Ross from New York, Provided clothes
The Pathshala Nepal Foundation provided 45 pieces of desks and 92 pieces of chairs
Mr. Nima Tamang and Shrijina Tamang donated of Musical Instruments madals 5 and
small piano 5 New Era Pvt.Ltd. sponsored stationary
Anniko van Dijk, her friends and family from Holland stationary
Mr. Surya Dev Thapa, Ms. Rita Thapa and Thapa family sponsored Rice pudding and
Potato curry.
Babita Soni Nakarmi and Nirmal Narkarmi sponsored Rice Pudding and Potato Curry.
Shreyansh Sethia sponsored Rice Pudding and Potato Curry
Dr. Sakar Khanal sponsored Rice Pudding and Potato Curry
Dr. Parag Bhattarai, Ms. Asha Bhattari sponsored Rice Pudding and Potato Curry.
Lion Clubs of Umang Gunger Relief Program sponsored Rice Pudding and Puri with Potato Curry.

Dear Anuja Nepal and family from Balaju, sponsored Rice Pudding and Potato Curry.
Divisha Agrawal, sponsored biscuits, chocolate and frooti
Bishnu Rayamajhi and family sponsored Rice Pudding and Potato Curry
Himshikhara Socio Cultural Society sponsored stationary
Pilar Lisbona and Rikki sponsored play cycle

