NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015
Aan alle belangstellenden,
Eind september bezocht onze secretaris onze contacten in Kirgizië, samen met vrienden die nauw
verbonden zijn met het werk van Stichting Elnura. Zij hebben een druk programma afgewerkt.
Hierbij een poging er in het kort verslag van te doen.
Allereerst was er de heropening van het theehuis/ontmoetingscentrum in Batken. Dit project
van Babushka Adoption kon samen met u en Wilde Ganzen gerealiseerd worden. Met onze honorair
consul, mevrouw Elena Yun, werden we verwelkomd door de burgemeester en een afvaardiging van
lokale verenigingen, voorafgegaan door meisjes en vrouwen in plaatselijke dracht. Veel blije,
stralende gezichten van dankbare ouderen gaven de ultieme kleur aan deze ontvangst.
HELPEN HELPT ECHT!

Op verzoek van onze honorair consul is Stichting Elnura in de eerste helft van dit jaar op zoek
gegaan naar fondsen voor de aanschaf van medische apparatuur voor een kraamkliniek in
Bishkek. Daarin zijn we
geslaagd en het resultaat
konden we ter plaatse in
ogenschouw nemen. Twee
stoomsterilisatoren en twee
waterdistilleerapparaten kunnen
van de wensenlijst van de
kliniek geschrapt worden. De
geneesheer-directeur (tevens
anesthesist), het hoofd van de
afdeling Bishkek van het
Ministerie van Gezondheid, een
vertegenwoordiger van de leverancier UniHelp, medewerkers
van de kliniek en de pers waren aanwezig bij de ‘oplevering’. Ook hier ontmoetten we weer veel
dankbaarheid.
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Algemene situatie Kirgizië
Kirgizië stond in het teken van de parlementsverkiezingen van 4 oktober 2015. Ongeveer 1,5
miljoen burgers = 60% van de kiesgerechtigden hebben hun stem uitgebracht. De officiële uitslag
zal niet eerder dan 18 oktober bekend zijn. De officieuze uitslag geeft geen verrassingen te zien. De
partij van de president heeft gewonnen. Tijdens de actieve verkiezingsstrijd hebben partijen veel
beloofd. Na de verkiezingen is de discussie in de straat verstomd. Iedereen wacht af. Niemand lijkt
zich te wagen aan voorspellingen. Op onze website en via Facebook zullen wij u op de hoogte
houden.
Center for the Protection of Children (CPC)
Bij CPC hebben we uitvoerig kunnen
praten over via Stichting Elnura
‘geadopteerde’ kinderen (€ 100 per
kind per jaar), in het bijzonder over
de kinderen die extra zorg nodig
hebben. De nood is nog altijd hoog.
Alleen al in de achterstandswijken
rondom de Dordoi-markt zijn 2000
dakloze en werkende kinderen,
waarvan 80% niet naar school gaat
en 20% onregelmatig. De laatste
rapportage over de ‘geadopteerde’
kinderen is te downloaden op de
website. Deze kinderen konden van
de optelsom van éénmalige donaties
naar school. De permanente
sponsors krijgen rechtstreeks verslag
over het door hen ‘geadopteerde’ kind.
Babushka Adoption
Het aantal ouderen in Kirgizië ligt rond de 590.00 (10% van de
bevolking), waarvan bijna 53% een pensioen ontvangt onder het
bestaansminimum. Het mag duidelijk zijn dat er nog veel werk te
doen is voor BA en wij kunnen daarbij helpen (€180 per oudere per
jaar).
De recent verschenen Nieuwsbrief van BA is rechtstreeks aan de
sponsors toegezonden en op de website opgenomen.

Helpen Helpt!
Het moge duidelijk zijn dat steun vanuit Nederland daadwerkelijk helpt. Maar is er nog veel werk
aan de winkel. Als u ons, de kinderen van CPC en/of de ouderen van BA wilt steunen, neem dan
contact met ons op of maak een bijdrage over op onze bankrekening NL38ABNA 0429616465
t.n.v. Stichting Elnura. Financiële steun is welkom, maar ook persoonlijke inzet voor onze
stichting. Bij voorbaat dank!
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