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NIEUWSBRENGER VAN
HET ADRA EIJKELENBOOM KINDERFONDS

FAMILY
SUPPORT
Door de lockdown zijn mensen in
Nepal, Madagaskar en Pakistan hun
inkomsten kwijt geraakt. Kinderen
lopen daardoor een grotere risico van
school gehaald te worden. Met het
Family Support Project proberen we
de uitval van leerlingen te voorkomen
en de families te helpen met
voedselpakketten. Pagina 2

EXTRA
SCHOOLBOEKEN

80 kinderen op de Everest Academy
ontvangen extra schoolboeken.
Pagina 3

SCHOLEN IN
MADAGASKAR EN
NEPAL WEER
DICHT

RENOVATIE IN
PAKISTAN

Opnieuw roept de overheid van
Madagaskar en Nepal op de scholen te
sluiten. Pagina 3

Drie scholen hebben een grondige
renovatie ondergaan in Pakistan.
Pagina 4

LEERLINGEN VAN
PESHAWAR BLIJ MET
SWEATERS

NEPALESE SCHOOLKINDEREN
ONTVANGEN SCHOENEN

FAMILY SUPPORT IN MADAGASKAR

SCHOOLBOEKEN
VOOR NEPAL
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MARIE EN MIRANTSOA

FAMILY SUPPORT PROJECT
Marie Yvonne Ravololonirina, 30 jaar oud, is moeder van twee. Haar 5 jarige
dochter Mirantsoa zit in de eerste klas van de Avaratetezana-school in
Madagaskar.
‘De toekomst van mijn kinderen hangt af van onderwijs. Ik kon zelf mijn
school niet afmaken, maar ik wil dat mijn kinderen slagen voor hun studie’,
zegt ze. ‘Tegenwoordig is het leven al zo moeilijk, ik geloof dat het alleen
maar moeizamer gaat worden. Daarom wil ik dat mijn kinderen goed
onderwijs volgen en gelukkig helpt ADRA EKF ons daarbij.’
Na ontvangst van de voucher kon Marie Yvonne rijst, olie,
zeep, pasta, suiker, zout, maïs, bonen en waterzuiveringstabletten kopen. Ze
ziet de hulp van ADRA als een belangrijke steun voor haar gezin. ‘Dit is de
derde keer dat we deze gift ontvangen. Het verlicht ons leed omdat we ons geld
alleen maar hoeven te gebruiken voor bijvoorbeeld bladgroenten.'

NEPAL

MADAGASKAR
De meeste ouders van EKFstudenten zijn werkende mensen
die geen vast inkomen hebben. Veel
gezinnen bevonden zich door de
lockdown in een benauwde situatie.
Om ouders beter te ondersteunen
heeft ADRA Nederland het Family
Help Program opgezet. Voor een
periode van drie maanden hebben
183 gezinnen en 23 leraren elke vier
weken een tegoedbon voor
boodschappen ontvangen.

1 februari 2021
Everest Academy
Beste Sponsors,
Ik wil u hartelijk danken voor uw steun tijdens COVID-19.
Door de pandemie van COVID-19 in april en mei 2020,
konden studenten zoals ik, ons huiswerk niet doen omdat
we geen studieboeken en internet hadden. In deze moeilijke
periode heeft u gezorgd dat ik schoolboeken kreeg zodat ik
thuis kon doorleren.
Omdat de pandemie overal om ons heen uitbrak waren de
schoolboeken moeilijk verkrijgbaar. Dankzij u steun kon ik
bij blijven tot het niveau dat ik vandaag heb bereikt.
Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor uw goedhartigheid
en onvergetelijke steun.
Dank u wel!!
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SCHOOLBOEKEN
VOOR NEPAL
Veel ouders van EKF-studenten zijn dagloners. Zij werkten vóór corona
bijvoorbeeld in de bouw. De ouders van 80 leerlingen hadden geen geld
om schoolboeken voor hun kinderen te kopen. Er ontstond een
onmiddellijke behoefte deze studenten te helpen. Zodat ze op zijn minst
thuis konden leren en hun huiswerk maken. Na het indienen van een
voorstel ontving de Everst Academy extra fondsen om schoolboeken aan
te schaffen voor 80 kinderen.

SCHOLEN WEER TIJDELIJK
DICHT IN MADAGASKAR
EN NEPAL
Uit Nepal en Madagaskar ontvingen we deze berichten:
Arjun Thaipa, directeur Everst Academy in Nepal
4 mei 2021
Vanwege de tweede golf, met een nieuwe Covid-19 variant, waren we
genoodzaakt de scholen en hogescholen te sluiten. Volgens de minister van
Volksgezondheid en deskundigen is deze variant ook dodelijk voor jonge
kinderen en jongeren. Het is al wijd verspreid. Overheidsgebouwen zijn al
een week gesloten.
Daarom gaan we weer over op onderwijs op afstand. De jaarlijkse tentamens
zullen niet doorgaan. Laten we hopen en bidden dat alles vroeg of laat goed
komt.
Rina Hoby, educatie-adviseur ADRA Madagaskar
22 april 2021
Als gevolg van de huidige situatie met betrekking tot COVID-19 in
Madagaskar, heeft de regering de scholen tot eind april gesloten. De
studenten blijven ook tijdens de lockdown onderwijs volgen. De ouders
kunnen op school huiswerk en lesbladen ophalen bij de docenten .
4 mei 2021
Na de aankondiging van de president afgelopen zondag, 2 mei jongstleden,
zijn de lessen voor de examenklassen hervat. Voor de studenten van het
EKF-programma, zijn dit studenten uit klas 5. In de regio’s waar de lockdown
is opgeheven gaan alle kinderen weer naar school.

SPONSOR
EEN
SCHOOLKIND
Elk kind verdient goed
onderwijs dat past bij de
leeftijd van het kind. Dat
kan dankzij u. Voor € 10,00
per maand sponsort u een
schoolkind in Madagaskar,
Pakistan of Nepal. En wordt
u deel van de ADRA
Eijkelenboom Kinderfonds
familie.
Wij houden u op de hoogte
hoe uw sponsorkind het doet
op school en u ontvangt een
persoonlijke kerstwens of
nieuwjaarsbericht van uw
sponsor zoon of dochter.
Voor informatie kunt u
mailen naar info@adraekf.nl
of bellen tijdens
kantooruren met
030 691 75 84.
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RENOVATIE PROJECTEN IN PAKISTAN

ADVENTPURA - 46 EKF Leerlingen

MOZANG - 27 EKF Leerlingen

PESAHWAR - 54 EKF Leerlingen

'De leerlingen zijn blij met de
nette en schone sanitaire
ruimtes. Ziektes worden
hiermee voorkomen of sterk
teruggedrongen. De scholen
zijn ADRA Nederland en de
kindsponsoren erg dankbaar
voor het mogelijk maken van
de renovatie.'
Iqyias Gill, ADRA EKF
coördinator Pakistan
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