Geef voor een menswaardige toekomst!
Help mee en maak het
verschil!
Kopila Nepal stelt zich tot taak mensen met traumatische ervaringen bij te staan en een veilige leefomgeving te bieden. Zij richt zich vooral op vrouwen die
lijden onder huiselijk geweld of andere vormen van
geweld. De lokale overheid ziet deze nood en stimuleert Kopila Nepal in dit werk. Kopila Nepal is op
dit moment de enige organisatie die hulp biedt aan
getraumatiseerde vrouwen (chronisch of tijdelijk) in
het Westen van Nepal.
Naast een soort van “blijf-van-mijn-lijf-huis” in Pokhara is Kopila Nepal bezig om een zorgboerderij op
te zetten in de gemeente Kalika: “Kopila Chautari”.
Deze zorgboerderij biedt een veilige omgeving voor
vrouwen die langere tijd begeleiding nodig hebben
om te herstellen van hun traumatische ervaringen.
Deze boerderij zal zich ook richten op het behoud
van de traditionele biologische manier van boeren in
de plaatselijke dorpsgemeenschap. Kopila Chautari
zal een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel
en wederopbouw van de dorpsgemeenschap Kalika.

De Venrayse Marjo Jenniskens
ondersteunt dit project en zal
het begeleiden. Inmiddels heeft
men veel gerealiseerd. De huidige activiteiten zijn voornamelijk
gericht op het ontginnen van het
land en het bouwen van behuizing
voor de vrouwen en werknemers
van de zorgboerderij. Agrarische
werkzaamheden zullen de volgende stap zijn. De eerste vrouwen verblijven inmiddels in Kalika en krijgen daar geestelijk hulp,
creatieve therapie en leren stap
voor stap over de werkzaamheden op het land. Het verblijf in de
bergen, een veilige omgeving en
de natuurlijke manier van leven
zonder stress doet hun goed.

Dekenaat Venray gaat voor
Kalika!
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Even minderen voor een ander

Help mee
en maak
het
verschil!

Vastenactie 2016
Dekenaat Venray

Vastentijd,
tijd voor
bezinning

Zorgboerderij voor getraumatiseerde
vrouwen in Nepal

Van 10 februari tot eerste Paasdag,
27 maart, is het vastentijd. Een tijd
van bezinning. Een tijd om het met
wat minder te doen. Dan kunt u
uw tijd, geld en aandacht delen
met mensen die uw steun kunnen
gebruiken, of dat nu ver weg is of
juist heel dichtbij.

Na de aardbeving in Nepal is de situatie in de getroffen provincies nog steeds chaotisch. Veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en wonen in tijdelijke behuizing. Wegen,
water toevoer, scholen, historische gebouwen, gescheurde gebouwen en huizen, er is
nog een hoop op te knappen. Ook eten en transport werd na de aardbeving een probleem ...

Wilt u deze vastenperiode bewust
beleven? Een dagje geen vlees?
De auto laten staan? De televisie uit?
Op www.vastenactie.nl kunt u zien
hoe andere mensen de vastenperiode
invullen. Als u wilt, kunt u uw vastenactie daar ook delen en uw familie,
vrienden en kennissen oproepen om
uw actie en daarmee de Vastenactie
financieel te steunen. Even minderen...
voor een ander!

Vele dorpen in de Nepali Himalayas zijn verwoest, mensen lijden aan trauma’s en proberen
het leven voort te zetten binnen hun capaciteit,
binnen de capaciteit van het land. De wederopbouw is begonnen...
Kopila Nepal is een lokale Nepalese organi-

De concrete doelstelling van het project voor de nabije toekomst:
•

•
•
•
•

Het geven van trainingen in de
traditionele, biologische manier
van boeren binnen Kopila Chaurari
(de zorgboerderij) en de gemeente Kalika.
Het creeren van een veilige omgeving voor vrouwen met ernstige
traumatische ervaringen.
Het voorzien van middelen voor
de zorgboerderij om het biologisch boeren te bevorderen.
De bouw van een koeienstal en de
aanschaf van een koe, een aantal
geiten en kippen.
Het salaris van een ervaren boer
die met de vrouwen het nodige
werk zal verrichten op de boerderij ...

satie die zich inzet voor mensen die lijden
onder depressie, trauma en diverse vormen
van mishandeling en/of verstoting, m.n. gericht op de rol van de vrouwen. Hun werkgebied ligt o.a. rond het eerste epicentrum van
de recente aardbeving in Nepal.

