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Lieve vrienden van Khushi Kids,
Wij hopen dat het u goed gaat in deze voortdurende pandemie, die ook in India nog steeds actueel is.
Onze projectmanager Kapil heeft zich van een zeer creatieve en flexibele kant laten zien tijdens de coronacrisis. Op dit moment zitten de kinderen nog thuis en krijgen zij online les van hun docenten.
In de nieuwsbrief van april hebben wij uw hulp gevraagd rondom coronasteun aan de gezinnen in de eerste
lockdown. We zijn verheugd u te melden dat wij in deze cruciale periode maar liefst 230 voedselpakketten
hebben kunnen uitdelen aan de Khushi families in lockdown!
Nu deze situatie wat gestabiliseerd is, willen we graag een beroep op u doen voor een vervolgactie: Er zijn
kinderen die op dit moment geen toegang hebben tot de online lessen. In deze nieuwsbrief leest u hoe u
gericht kunt helpen.
Helaas hebben wij ook droevig nieuws: in september is onze trouwe Khushi-vrijwilligster Yvonne van der
Donck – die zich jarenlang heeft ingezet voor Khushi - na een ziekbed overleden. Wij komen hier verderop in de
nieuwsbrief nog op terug.
Tot slot willen wij u graag bedanken voor uw hulp dit jaar. En ook voor het komende jaar rekenen wij graag
weer op uw steun, die cruciaal is voor de continuïteit van onze programma’s.
Voor nu wensen wij u veel leesplezier en alvast prettige feestdagen.
Hartelijke groet,
Madelien, Anneloes, Jitte, Rahul en Roel

Wilt u helpen?

Online lesgeven
Bijgaand een kijkje in het leven van
onze oudere Khushi Kids die dagelijks
online les krijgen (vaak via een mobiele
telefoon). Dit is met name voor de
volgende programma’s: borduur- en
naailes (zie foto), schoonheidsspecialist,
yoga, natuurlijke geneeswijzen, computerles en Engels. Voor het ‘After
School Program’ geldt dat groep 6-10
online les krijgt in Engels, wiskunde en
natuurwetenschappen.

Door de lockdown kunnen
sommige kinderen geen
onderwijs volgen. Dit heeft
grote sociale gevolgen en zij
raken hierdoor achterop met
de lessen. Door specifiek te
doneren voor een mobiele
telefoon voor deze kinderen, helpt u deze
kinderen om toch ‘naar school’ te kunnen gaan.
Wij zorgen ervoor dat deze mobiele telefoons in
bruikleen worden verdeeld en eigendom blijven
van de school.
Voor bijvoorbeeld een bedrag van EUR 30 kunt
u bijdragen aan online lessen voor 1 kind voor
de rest van het schooljaar. U kunt een bedrag
overmaken op IBAN: NL95 INGB 0658415395
t.n.v. Stichting Khushi Kids Nederland ovv ‘online
educatie’ of gebruik de QR code op deze pagina
om mobiel te betalen.

Lees verder op de volgende pagina

In memoriam
Yvonne van der Donck
In maart was Yvonne nog in Rishikesh
bij haar geliefde Khushi Kids. Helaas is zij
in september na een ziekbed overleden.
Yvonne was onvermoeibaar in haar
betrokkenheid voor Khushi en bezocht
Rishikesh regelmatig waardoor ze een
hechte band had met de kinderen.
We zullen haar tomeloze inzet voor
de kinderen en haar aanwezigheid in
Rishikesh enorm missen.

Online wedstrijd
Door de politie van
Uttarakhand is een wedstrijd
uitgeschreven met als thema
“United against corona”.
Onze Khushi kids konden
hier online aan meedoen
en kregen hiervoor een
certificaat. Kushboo, Anjum
en Satyam hebben zelfs
mooie prijzen gewonnen!

Diwali
Dit jaar helaas geen Diwali feestelijkheden zoals we
normaal gesproken zien in Rishikesh. Maar, door
donaties uit Duitsland en Canada was het wél mogelijk
om de kinderen een cadeautje te geven in de vorm van
warme kleding en snoep: “Sweaters & Sweets”! Kapil is
er persoonlijk op uit gegaan en het was fantastisch voor
hem om de kinderen (op afstand) na zo lang weer te
zien en te spreken.
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