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Lieve vrienden van Khushi Kids,

Graag nemen wij u mee in de belevenissen rondom Khushi Kids.
Dankzij uw steun hebben wij dit jaar meer dan 450 kinderen
geholpen. Er is o.a. een technische opleiding gestart en het
concept van de Khushi winkel wordt verder verfijnd. In juni heeft
Kapil Dev Bist een bezoek gebracht aan Nederland (verderop in
de nieuwsbrief meer over zijn bezoek). 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,
Anneloes Blekxtoon, Madelien Mishra-Broekman, Jitte de Jong,
Roel Rietman en Rahul Shankar

Hoogtepunten van de afgelopen zes maanden
uit Rishikesh, India
geschreven door Kapil Dev Bist, Khushi Kids India
Girls receiving computer course
certificates on Independent Woman Day
Our 4th batch of students passed their
basic computer course. We congratulate
these 7 girls and wish good luck to our
next 10 students. We continue our work
in empowering girls and young women in
Rishikesh.

Kids having a meal during the afterschool program
Every evening we cook for 450
children and, thanks to our wonderful
cooks, we have a delicious and
nutritious hot meal for all. Before we
eat the children chant the Gayatri and
Bhojan mantras in thanks for the food.
Lees verder op de volgende pagina

Bezoek van Kapil aan Nederland
In juni was Kapil Dev Bist in NL! Tijdens zijn bezoek
heeft hij o.a. Khushi vrienden ontmoet, inspiratie
opgedaan, donaties opgehaald en yogales gegeven.
Ook heeft hij basisscholen bezocht om nieuwe ideeën
op te doen. Zo heeft Kapil bijvoorbeeld het overleg
tussen ouders en docenten bij Khushi geïntroduceerd en
spreekt de docent Engels de kinderen louter nog toe in
het Engels. Zij gaan hierdoor met sprongen vooruit.

Kids with their new shirts from our kind
donor from The Netherlands
We thank our kind donor from
“Dsign Lab” (Deventer, The Netherlands)
for the beautiful shirts that have been
donated to the children of Khushi.

Student’s obsession to learn about computers
Straight after the school holidays our students
came back to the classroom. They know the
value of time!

Our Khushi Kids came all the way to second
position out of 60 schools
Khushi never sleeps! Our students participated
in various competitions such as dance, singing,
drawing and the Krishna quiz organised annually,
during the auspicious occasion of Krishna
Janmastami.

our teachers distributing Rakhi (traditional
threads to tie onto loved ones) to kids!
We celebrated Rakshabandhan, which is
the festival of good relationships between
brothers and sisters! On the same day (15th
August), we celebrated Indian Independence
Day. This is our 73rd year of independence!
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