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Beste allemaal,
Einde van het jaar; een beetje moe, maar vooral ook erg voldaan en dankbaar
kijken wij terug. Als wij alles op een rijtje zetten, hebben wij eigenlijk heel veel
mogen doen! Inmiddels is Kerst voorbij en begint bijna het nieuwe jaar, een
bijzondere periode waarin hoop, geloof en liefde centraal staan in een wereld vol
onzekerheden. Wij denken aan al die mooie momenten, die wij hebben mogen
beleven in 2017; de spontane schaterlach van een kind, de inspirerende
levenskracht van de families en de mooie intense gesprekken. Wij wensen u en
uw naasten een gezegend 2018.
Met hartelijk groeten,
Nicoline, Alex, Barbara & Helma – Bestuur van het Daniëlle Children’s Fund
CHILD ‘N FAMILY CENTRUM IN NEPAL

Child ’N Family
centrum
Kathmandu

Ook de afgelopen maanden heeft ons team, Chooda, Rajan en Chabi, niet stil
gezeten. Zij hebben hun tijd verdeeld over het begeleiden van de kinderen en
hun families, maar ook over het meedenken en meewerken op onze partner
school, de Golden Future Education Trust School in Kathmandu. Vooral Chabi,
onze sociaal werker, bezoekt de kinderen in hun thuissituatie. Eén van de nieuwe
leerlingen van de school is Nishika. Hij is een heerijke jongen van 9 jaar. Nishika
heeft Cerebrale Parese (CP). Zijn moeder kon hem niet op school plaatsen. Sinds
mei gaat Nishika echter naar zijn nieuwe school, dankzij ons programma. Zijn
moeder neemt deel in ons spaarprogamma. Zij heeft nu een klein winkeltje waar
zij thee en koekjes verkoopt. In de toekomst hoopt zij haar producten uit te
breiden.
In oktober hebben de eerste tien moeders hun praktische opleiding afgerond. Zij
volgden een opleiding in onder andere naaien, koken en houtbewerking. Op dit
moment nemen er 25 nieuwe ouders deel aan de cursussen. Het is heel mooi om
te zien dat Chooda, Rajan en Chabi zijn begonnen de deelnemers te betrekken bij
de zogenaamde familie clubs. Ouders bespreken daar met elkaar hun eigen
moeilijke situaties, het naar elkaar luisteren en het met elkaar naar oplossingen
zoeken heeft er toe geleid dat men graag komt. Eén van de moeders vertelde dat
zij zich, door het met elkaar delen, sterker voelt en daardoor om haar heen
nieuwe mogelijkheden ziet, zowel voor haar als voor haar kinderen.
Misschien herinnert u zich dat wij in de vorige nieuwsbrief vertelden over het feit
dat veel van onze ouders geen toegang hebben tot zuiver water. Hoe mooi was
het toen wij meteen een reactie kregen van het Engelse bedrijf, atg UV
Technology, dat gespecialiseerd is in waterzuivering. Een paar dagen later zaten
wij samen met hun bevlogen directeur, Chris Purslow, via skype “aan tafel” om
de situatie te bespreken. Inmiddels is de installatie van een waterzuiveringssysteem op onze partnerschool in volle gang. Dankzij dit systeem kunnen niet
alleen de kinderen op school zuiver water drinken, maar hebben de ouders ook
toegang tot gratis drinkwater voor thuis.
Voor meer info over CNF Nepal verwijzen wij u naar Projecten op onze website.
CHILD ‘N FAMILY CENTRUM IN ECUADOR
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Zo tegen het einde van het jaar was het voor ons team weer tijd om even stil te
staan. Er is geëvalueerd hoe het de kinderen, de families en ons in 2017 is
vergaan. En natuurlijk keken wij ook vooruit, naar 2018. Wij kwamen tot de
conclusie dat er heel veel gedaan is en heel veel te doen is! Zoals het er nu
uitziet, wordt ook 2018 een druk, misschien nog wel drukker jaar.

Dit jaar hebben we onze eerste ervaringen opgedaan met betrekking tot het
Technische Begeleiden van andere organisaties. Ons doel is het implementeren
van de richtlijnen van de Verenigde Naties, in samenwerking met UNICEF
Ecuador. De technische samenwerking is een interessante en vooral ook leerzame
uitdaging: sommige organisaties zijn als het ware “ingeslapen”: kinderen wonen
al jaren in een tehuis. Ondanks dat zij een familie hebben, wordt hereniging niet
meer als optie gezien.
Het afgelopen jaar hebben we bij een tweetal kindertehuizen de situaties van de
kinderen die daar wonen, opnieuw met frisse blik bekeken. Dit heeft er toegeleid
dat er weer contact werd opgenomen. Een aantal families vertelde dat hun
kinderen “onbereikbaar” waren geworden, omdat ze voelden dat ze niet aan de
hoge eisen van het systeem konden voldoen. Ze voelden zich niet gesteund,
maar juist veroordeeld tot de “slechte vader of slechte moeder”. Een moeder
vertelde dat ze het insitituut niet naar binnen durfde gaan en haar dochtertje
alleen via het raam kon bekijken. Het continue verdriet en de gevoelde onmacht
leidden er uiteindelijk toe dat ze niet meer ging. In het rapport stond dat de
moeder niet in staat was voor het kind te zorgen, omdat ze geen interesse voor
haar kind toonde en “het niet eens kwam opzoeken”.
Het opnieuw openen van dit soort situaties, gaat samen met het uitvoeren van
co-therapieën. Een psycholoog van ons team begeleidt de collega van de andere
instelling bij de psycho-sociale processen met het kind en de families. Veel
aandacht besteden wij aan het creëeren van een vertrouwensband, het niet
veroordelen en het actief betrekken. Een hele mooie en vooral bijzondere rol
speelt onze psychologe Azucena Sisa. Azu komt uit een indianen gemeenschap en
door haar rustige en warme manier bouwt ze bruggen en opent deuren naar
families, die volgens de maatschappelijke normen, allang zijn “opgegeven”. De
uitdagingen zijn groot, de inspiratie ook: één van de tehuizen voerde in het
verleden veel adopties uit. Dit jaar was dit nodig voor slechts één kind. De
meerderheid van de andere kinderen is thuisgeplaatst.
Voor meer achtergrondinfo over CNF Ecuador, kijk bij Projecten op de website.
HARTELIJK DANK
In november heeft Eleanor Morgan–Williams vijf weken vrijwilligerswerk in
Ecuador gedaan. Eleanor komt uit de UK en studeert Spaans. Zij kwam helemaal
op het juiste moment, omdat we bezig waren met de evaluatie van onze
programmas. Zij heeft actief meegeholpen met de gesprekken met de vele
deelnemers, met behulp van interviews en focus groepen. Momenteel is Eleanor
weer in de UK. Eleanor, we missen je!
Vier geweldige, energieke vrienden uit België, Erik, Johan, Paul en Wilfried, zijn
een jaar lang bezig geweest met het voorbereiden van de derde Charity Expeditie
voor DCF. Hoe geweldig is dit! Het is niet voor te stellen, maar de expeditie ligt al
weer achter hen: de weg naar de top van de Cayambe was koud, zwaar en mooi!
Als resultaat een fantastisch gevoel over het bereiken van het hoogste punt en
een meer dan fantastische cheque met een voorlopige stand van $ 22500!!! voor
DCF Ecuador. Te mooi voor woorden! Dank jullie wel voor de indrukwekkende
donatie en de inspirerende energie die jullie meebrachten.
Tenslotte, zo vlak voor de kerst, een onverwachte bijzonder donatie van $10.000
dollar van een eerdere sponsor; echt enorm geweldig! Plus de schenkingen van
sponsors die onze vijftiende verjaardag meevierden, zowel in enkel als in
meervoud. Dat maakt het begrotingstekort voor 2018 kleiner en ons daarmee
blij, warm en zeer dankbaar!
Voor meer details verwijzen wij u naar onze website onder het kopje Donaties.
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