Didi project.

Scholing
Door deze groep van ongeveer 40 tot 50 didi's te scholen in Engels,
gezondheid en runnen van een lodge of teashop is hun kans van slagen
groter. Hierdoor kan deze kwetsbare groep de kansen die in hun gebied
aanwezig zijn benutten en uitbreiden. Ze hoeven niet om in hun
onderhoud te voorzien naar andere gebieden of landen te vertrekken.
Winter 2010-2011 hebben de eerst acht “didi’s” de opleiding gevolgd en
afgerond. Dit kon worden uitgevoerd door giften uit ondermeer Nederland.

De Nepalese Mount Everest Summiters Club is met enkele
bergsportliefhebbers uit Nederland, het project begonnen. Dit ten behoeve
van de achter gebleven didi's (meisjes en jonge vrouwen) in Rolwaling
Nepal.

De summittersclub,
Leden: De +45 levende "Summitters van de Mount Everest" uit Rolwaling,
Nepal. Allen betalen lidmaatschapsgeld. Met dit geld en andere fondsen
bekostigen ze hun doelstellingen en de sociale en culturele activiteiten van
de club, zoals:
- Financiële opvang en bijstaan van de kinderen uit één oudergezinnen of
wezen waarvan de sherpa tijdens een expeditie is omgekomen. Deze
kinderen krijgen een schoolopleiding die bij hen past en verdere
begeleiding;
- Het behoud van het culturele erfgoed. Ondermeer de Monastery’s in
Rolwaling.
- Het bijhouden en het aanleren van de lokale muziek- en danscultuur;
- Behoud van de lokale klederdracht;
- Opzet van het Didi-project. www.everestsummitersclub.org

Doelstelling:
Het geven van een kans op een betere toekomst voor deze meisjes en
vrouwen. Hierdoor lopen ze minder gevaar om in handen van
mensenhandelaren te vallen en al of niet gedwongen werkzaamheden
elders in het land of in het buitenland te moeten verrichten. Het is een
voorbeeldproject, dat ook toepasbaar is in andere gebieden.
Aanleiding
Jongens en jonge mannen verlaten de berggebieden voor
werkzaamheden in India, de Emiraten, of ze gaan naar de Kathmandu
Vallei. De meisjes en jonge vrouwen uit de vaak grote gezinnen blijven
achter in de afgelegen dorpen. Vooral in berggebieden als Rolwaling zijn
veel één ouder gezinnen en oudere ouders met jonge kinderen die daar
zijn achter gebleven. Drankmisbruik is een groot probleem onder deze
ouderen.

Zeven broers meer dan 50 keer op de top van Mt. Everest
Ook lid van de club zijn zeven broers. Deze zijn klimsherpa’s en zijn goed
voor meer dan 50 Everest beklimmingen, soms met twee of drie broers
gelijktijdig op de top of in één week twee keer.

Sponsoractie:
De meisjes en jonge vrouwen hebben weinig scholing en moeten voor het
vee en de velden zorgen. Hierdoor maken ze weinig kans om zich te
ontwikkelen. Het toerisme in Rolwaling ontwikkelt zich goed. Steeds vaker
wordt het gebied bezocht door toeristen, vanaf Simigaon tot net onder de
Trasi(Tasi) labsa. Een aantal achtergebleven didi's probeert daar nu een
lodge of teashop te runnen naast het hoeden van het vee en het bewerken
van het landDoordat ze slecht of geen Engels spreken en geen ervaring
hebben in het runnen van een lodge of teahouse, komen deze activiteiten
maar mondjesmaat van de grond.

Beeldpresentaties met donatiebox.
We zoeken sponsoren en co-sponsoren voor dit project.
Voor informatie frans.welkamp@planet.nl. of 038 3759827.
Wilt u doneren voor het Didi project, dan kan dit via: Triodos Bank
78.67.28.957 onder vermelding Didi project, ten name van VNN
Penningmeester te Dieren.
De VNN is een ANBI organisatie. www.nepal-vnn.nl

