NIEUWSBRIEF augustus 2017

Onze voorzitter is de maand juni in Kirgizië geweest. Zowel haar vakantierondreis door dit
prachtige land (een aanrader!) als de bezoeken aan (projecten van) Center for the
Protection of Children en Babushka Adoption hebben een diepe indruk achtergelaten.
Center for the Protection of Children (CPC)
Het programma draait op volle toeren. Een belangrijk nieuwe activiteit is het opzetten en
runnen van een kinderdagverblijf. Niet alleen om aan de nogal grillige wensen van de
overheid tegemoet te komen, maar zeker ook om gezinnen te helpen die de hoge kosten
van de bestaande kinderopvang niet kunnen opbrengen. Geen goede kinderopvang
betekent:
 dat één ouder thuis blijft en om het gezinsinkomen aan te vullen hun jonge kinderen aan
het werk worden gezet, of
 dat beide ouders gaan werken en de kinderen aan hun lot worden overgelaten met alle
gevolgen van dien. Oudere kinderen moeten op broertjes/zusjes passen en verzuimen
daardoor school en/of ontmoeten de verkeerde mensen.

Een goede kinderopvang biedt de kinderen een kans op een betere toekomst.

In het CPC-gebouw is ruimte aanwezig, maar een aparte toilet- en wasgelegenheid moet
worden gerealiseerd, de kamer moet worden ingericht (vloerbedekking, gordijnen,
meubilair) en materialen zoals speelgoed moeten worden aangeschaft. Dit gaat zo’n € 7.000
kosten, waarvan rond € 4.000 nog niet is gedekt. Het kinderdagverblijf kan bij een volle
bezetting (15 kinderen) met een klein positief resultaat draaien.
Ook in Kirgizië start het schooljaar in
september. De door de overheid verplicht
gestelde uniformen konden worden verstrekt
met een begin dit jaar voor dit doel ontvangen
gift.
Binnenkort verschijnt de jaarlijkse rapportage
over de kinderen, die dankzij uw donaties naar
school gaan. U hoort van ons!
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Babushka Adoption (BA)
Tijdens haar reis bezocht onze voorzitter het
in 2015 samen met u en Wilde Ganzen
gerenoveerde ontmoetingscentrum voor
ouderen in Batken. Het was geweldig te zien
dat het in alle opzichten voldoet aan de
verwachtingen. De plaatselijke autoriteiten
komen hun beloftes dubbel en dwars na. Het
centrum is dagelijks open en het
bezoekersaantal is van 30 naar 200 gestegen.

Met de inzet van enthousiaste vrijwilligers
worden allerlei activiteiten ontwikkeld, zoals
koken, een schaakcompetitie, uitstapjes in de
regio, informatieverstrekking over allerhande
onderwerpen en “Batken in beweging” (sport).
Niet alleen ouderen uit het BA-programma,
maar ook andere ouderen maken dankbaar
gebruik (deels tegen betaling) van de
faciliteiten van het centrum. Deze levendige
belangstelling haalt ouderen uit hun isolement,
bevordert de sociale cohesie en vermindert
(etnische) discriminatie.
Het project heeft breed de aandacht getrokken
en heeft voor Kirgizië, vooral voor het
zuidwesten, inmiddels een voorbeeldfunctie. Dit
zal ongetwijfeld gaan leiden tot de opzet van
meer van dergelijke centra en aanvragen voor
financiële steun. Wij zullen deze steeds met
Wilde Ganzen beoordelen op de haalbaarheid
ervan om ook deze met uw hulp tot een goed
einde te brengen. Wij houden u op de hoogte.
Diversen
Een bezoek aan de kraamkliniek in
Bishkek, die twee jaar geleden sterilisators
en water-destilleerders kreeg, maakte
duidelijk dat er zorgvuldig mee wordt
omgegaan en dat ze voorzien in een
behoefte. Volgens de staf heeft de
apparatuur levens gered.
Er is nog dringend behoefte aan
(verlos)bedden en rolstoelen.
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In juni kon de voorzitter
ook de oplevering
meemaken van een
nieuwe fysiotherapie
ruimte in een geriatrisch
centrum in Bishkek,
waarvan er in heel
Kirgizië geen tweede is.
Op verzoek van onze
honorair consul ter
plaatse is hiervoor met
succes geld ingezameld.
De dankbaarheid van
alle betrokkenen was
veelzeggend.

U kunt helpen!
Er zijn veel manieren om het werk van onze stichting te steunen:
 door een CPC-kind te ‘adopteren’ om naar school te kunnen > € 120 per jaar
 door een babushka (oma) of dedushka (opa) te adopteren voor een menswaardige oude
dag > € 180 per jaar
Eénmalige giften voor een CPC-kind of een BA-oudere zijn ook welkom. De optelsom van
deze giften gaat ook naar de kinderen en ouderen.
 met een gift voor de inrichting van het door CPC op te zetten kinderdagverblijf.
In voorbereiding is een “donatieknop” op onze website waarmee snel en
makkelijk de overmaking van een gift gerealiseerd kan worden. Houd
onze website in de gaten!
Natuurlijk kunt u nu ook al een gift overmaken:
NL38 ABNA 0429616465 t.n.v. Stichting Elnura o.v.v. het door u gekozen project.
U kunt ook helpen:
 door deze Nieuwsbrief te verspreiden in uw familie- en vriendenkring.
 door als vrijwilliger voor ons aan de slag te gaan. Bent u goed in het onderhouden van
de website, het verzorgen van donatieaanvragen, het beheren van Facebook e.d.,
administratief werk zoals het beheren van de sponsoradministratie, vertalen Engels en/of
Russisch? Wij zoeken “doeners”. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren? Uw
woonplaats is niet belangrijk, omdat het meeste kan gebeuren via de digitale snelweg.
Wie mogen wij welkom heten? Neem contact op via info@elnura.nl of via ons
contactformulier.

Helpen helpt!

Zoetermeer, augustus 2017
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