NIEUWSBRIEF april 2016
De financieel-economische situatie van Kirgizië heeft enorme gevolgen voor het werk van de NietGouvernementele Organisaties (NGO), waarmee Stichting Elnura nauw samenwerkt: Babushka
Adoption (BA) en Center for the Protection of Children (CPC). Het aantal onder de armoedegrens
levende ouderen en op straat levende kinderen neemt toe en de financiële steun stagneert. Uw
betrokkenheid blijft dus onmisbaar!
Babushka Adoption (BA) is 2016 in zwaar weer van
start gegaan. De financiële situatie was zodanig dat
eind 2015 afscheid is genomen van een aantal
medewerkers en de activiteiten zijn teruggebracht tot
de kernactiviteit: het financieel en sociaal steunen van
onder de armoedegrens levende ouderen. Dankzij de
inzet van het bestuur en de directie van BA is
inmiddels de basisfinanciering veilig gesteld. Het
vasthouden van die financiering blijft een hoge
prioriteit, maar daarnaast concentreren we ons ook op
het adoptieprogramma van babushka’s (oma’s) en dedushka’s (opa’s).
Center for the Protection of Children (CPC)
Het huidige beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking van veel West-Europese landen
heeft Dan Church Aid (DCA), de financier van een al in 2014 gestart project, genoodzaakt zich
versneld uit Kirgizië terug te trekken. Het doel van het project was en is interne migrantengezinnen
toegang te verschaffen tot openbare diensten, zoals scholen en medische en sociale voorzieningen. In
2014 en 2015 is het project onder leiding van CPC samen met meer NGO’s uitgevoerd. Om de in die
jaren bereikte resultaten niet in gevaar te brengen zou CPC het project in 2016 voortzetten met
financiële steun van DCA. Helaas heeft Dan Church Aid haar toezegging aan CPC ingetrokken. CPC
probeert toch met man en macht door te gaan. Uw financiële steun is meer dan welkom.
Het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen heeft per 1 september 2015
voor alle kinderen het dragen van een
schooluniform verplicht gesteld. Deze
maatregel moet de sociale ongelijkheid tussen
leerlingen wegnemen. Jammer genoeg moeten
de ouders van de kinderen het uniform zelf
bekostigen en binnen de huidige grote sociale
ongelijkheid is dit voor veel ouders een groot
probleem. Daarom heeft CPC besloten zich
ervoor in te spannen dat alle in het CPCprogramma opgenomen kinderen een
schooluniform krijgen. Een uniform van goede
kwaliteit kost tussen € 30 en € 33. Dit besluit
heeft tot gevolg dat de kosten om een kind
naar school te laten omhoog gaan van € 100
naar € 120 per jaar. Dit verhoogde jaarbedrag geldt voor nieuwe adopties. Dat neemt niet weg dat
verhoging van bestaande adopties met € 20 per jaar zeer op prijs wordt gesteld.
U kunt op veel manieren helpen. Elke euro wordt voor 100% aan het door u omschreven doel
besteed. Op de webpagina’s Steun BA! en Steun CPC! vindt u gedetailleerde informatie.
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Diversen
 Ons Jaarverslag 2015 is uit. U kunt het via onze website downloaden.
 Op onze Facebookpagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws. Als u dat waardeert,
stellen wij het op prijs als u de pagina wilt ‘liken’.
Ten slotte …..
Stichting Elnura kan niet zonder u!
 Naast financiële steun kunt u ons ook helpen door deze Nieuwsbrief door te sturen, bijvoorbeeld
aan uw mail-, Facebook- en/of LinkedIn-contacten.
 Als u een actie op poten wilt zetten en onze hulp daarbij kunt gebruiken, laat het ons weten. Wij
denken en doen graag met u mee.

Wonen, vaak zonder gas, licht en water, in de ‘marges’ van de stad, onzichtbaar voor anderen.
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