De Vera Foundation
helpt gehandicapten in
Nepal
De
Vera
Foundation
ﬁnanciert medische hulp
aan gehandicapte jongeren
in Nepal.

Deze stichting is opgericht
door Annelien Keuning en
Jacques Kirch toen zij in
2000/2001 gedurende 8
maanden vrijwilligerswerk
hebben verricht op het
Technical & Skill Development Center for Blind
and Disabled (TSDCBD) in
Nepal.
Dit bijzondere land in de
Himalaya ligt ingeklemd
tussen India en China.
Het behoort tot één van
de vijf armste landen ter
wereld. Het onderwijs en
de gezondheidszorg staan
op een zeer laag peil.
Momenteel
bestaat
nog
steeds ruim 50% van de
bevolking uit analfabeten.

Gehandicapten
in
Nepal
zijn dubbel gehandicapt:
deelname
aan
de
maatschappij wordt hen
ontzegd en opleiding wordt
hen onthouden. Hierdoor
kunnen
zij
geen
eigen
inkomen genereren en lijden
zij een armzalig bestaan.
In
1991
is
mevrouw
Shashi Kala Singh gestart
met
het
TSDCBD;
een
opleidingscentrum
voor
blinden en gehandicapten
in haar eigen woonhuis in
Kathmandu. De studenten
volgen hier een half jaarlijkse opleiding in o.a. Engels,
computer-, secretariële- en
diverse handvaardigheden.
Na aﬂoop van deze opleiding
vindt maar liefst 85% van
de studenten werk, inkomen
en dus bestaansrecht!

In 2002 heeft mevrouw
Singh een nieuw en veel
groter centrum geopend
met ﬁnanciële hulp van o.a
de Nederlandse stichting
Dark & Light.

Jaarlijks volgen nu honderden studenten hier één of
meerdere opleidingen.

Door
intensief
contact
met mevrouw Singh en
een Nepalese orthopeed
is het idee voor de Vera
Foundation
ontstaan.
Veel van de gehandicapte
studenten kunnen medisch
geholpen worden. Zij kunnen
dat zelf niet bekostigen.
De
Vera
Foundation
ﬁnanciert
de
benodigde

medische
behandelingen
van de studenten op het
TSDCBD. Inmiddels zijn
er al honderden studenten
geholpen
waardoor
zij,
in
combinatie
met
hun
opleiding, een betere toe-

komstverwachting krijgen.
Met de groei van het
TSDCBD, is ook de vraag
naar medische behandelingen fors gegroeid.
Uw ﬁnanciële hulp maakt
dat er meer gehandicapte
studenten geholpen kunnen
worden!
U kunt uw bijdrage storten
op
ABN-AMRO
rek.
56.34.75.374 tnv. “Stichting
De Vera Foundation” te
Wageningen.
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