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Friends of CWIN Denmark
Nytårshilsen og nyheder til CWINs venner

Kære ven af Child Workers in Nepal,
Vi håber, at du og din familie har det godt og trods et herrens år (bogstaveligt talt) er kommet godt ind i 2021. Vi vil
gerne takke for støtten til Friends of CWIN endnu engang og kvittere med lidt nyheder fra både Danmark og Nepal.
Velkommen til Vibeke og konstituering af den ny bestyrelse
Vi er meget glade for at kunne byde Vibeke Clement Iversen velkommen i bestyrelsen. Hun blev valgt ind på
foreningens generalforsamling i september. Vibeke var frivillig på Peace Home i efteråret 2019, hvor hun også
besøgte Boys Transit Home. Hun tog efterfølgende kontakt til Friends of CWIN, fordi hun ønskede at gøre mere for
at hjælpe de børn, hun havde mødt der. Vi glæder os til at arbejde sammen med Vibeke og til at skabe endnu mere
opmærksomhed omkring børns vilkår i Nepal.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 2020 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:
Bestyrelsesformand: Marie Stissing Jensen
Næstformand: Annette Poulsen
Kasserer: Line Antoft
Bestyrelsesmedlem: Vibeke Clement Iversen
Bestyrelsesmedlem: Henrik Andersen
Suppleant: Inger-Lise Sidenius
Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her.
Ny hjemmeside
Vi ved, at vi har snakket om det i flere år, men nu er det virkelig sket: vi har endelig fået en ny hjemmeside! Den er
kun et par måneder gammel, og har derfor sikkert nogle begynderfejl og masser af tyrkfjel. Vi håber, I vil besøge os
på www.friendsofcwin.dk – ris og ros og forslag er meget velkomne. I kan altid kontakte os på fcwindk@gmail.com.
Nyt fra Nepal og Boys Transit Home
Ligesom vi gør herhjemme i Danmark, så lider Nepal også under Covid-19. Regeringen indførte i foråret strenge
restriktioner i landet, som var under en total lockdown. Der var ikke mange tilfælde af Covid-19 i løbet af foråret og
sommeren, men i efteråret har smitten for alvor fået tag i befolkningen. Indtil videre har godt 250.000 nepalesere
været testet positive for virusset og antallet af registrerede dødsfald på grund af Corona-virus er 1893 per dags dato
(5. januar) (kilde: Himalayan Times). Siden Dashain og Tihar, de største festivaler i Nepal, som falder i oktober og
november, har folk genoptaget deres hverdagsrutiner og der gøres ikke meget fra regeringens side for at forhindre
yderligere smittespredning.
Heldigvis har CWIN gjort alt for at holde smitten fra både Peace Home og Boys´ Transit Home og er lykkedes med at
holde smitten fra døren. Fra Boys´ Transit Home skriver forstander Sanil Shrestha d. 12. december 2020:
”Vi har det alle godt og trygt her. Lige nu bor der 12 drenge på transithjemmet i alderen 5 til 16 år. De har det alle
godt.
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Da Covid 19 brød ud I foråret var vi alle forvirrede og bange. Al udgående og og indkommende trafik til Boys Transit
Home blev begrænset så meget som muligt for alle. Vi fulgte strengt alle sikkerhedsforanstaltninger. Mundbind og
håndsprit blev gjort obligatorisk. Det var meget svært for os i starten, men som dagene gik vænnede vi os til det.
Vi stoppede også med at tage imod nye drenge. Skolerne lukkede, og derfor blev det noget af en udfordring at holde
drengene indenfor transithjemmets præmisser i så lang tid. Under lockdown fik drengene forskellige kurser, for
eksempel ”life skill training”, erhvervsrettet træning og andre former for kurser. Vi fortsatte også med den uformelle
træning. En pædagog og lærer kom for at understøtte drengenes læring inde på selve transithjemmet. Drengene fik
også mulighed for at tage online klasser.
Skolerne er lige åbnet op igen for nogle dage siden. Vi har ikke sendt drengene afsted endnu, men vi planlægger at
gøre det, så snart vi har sikret os at skolerne følger sikkerhedsreglerne i forhold til Covid 19.”
Vi ser frem til 2021 og håber på et bedre år for alle. Vi håber også, at I vil støtte vores arbejde i det kommende år
ved at forny jeres medlemskab i Friends of CWIN. Se hvordan her: https://www.friendsofcwin.dk/bliv-medlem.
De bedste hilsner på vegne af bestyrelsen
Marie
Bestyrelsesformand, Friends of CWIN
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