Mountain Child Care
Making talent work
Als jongere zonder ouders volwassen worden in Nepal. Hoe houd je dan je hoofd boven
water? Geen familie of kindertehuis meer om op terug te vallen, geen sociaal vangnet, én
ook nog eens geen financiële middelen. Om deze jongeren in Nepal zicht op een goede
toekomst te geven, biedt Mountain Child Care ze een Quest Trek met loopbaanbegeleiding
aan. Een Quest Trek is een vijfdaagse trektocht in de Himalaya’s. Nepalese tieners zonder
ouders gaan wandelend op zoek naar hun eigen talent.
Het werkt. Pradip, die 2,5 jaar op straat leefde, heeft zich vrijwillig aangemeld bij een opvang
en trainingscentrum. Anil, die wel ouders heeft, maar was weggelopen, is terug naar huis. En
Sonam is bijvoorbeeld gestopt met werken op de vuilnisbelt, is terug naar school, en heeft
een baantje en wil later zijn eigen organisatie voor straatjongeren opzetten.
ACHTERGROND
Nepal behoort tot de armste landen ter wereld. Recente cijfers van UNICEF wijzen uit dat met
bijna 30 miljoen inwoners een op de dertig een wees tussen de nul en zeventien is. De
overheid investeert weinig tot niets in begeleiding en scholing van deze weeskinderen. Zodra
ze achttien worden, moeten ze op eigen benen staan, maar een vak hebben ze niet geleerd.
Ze moeten daardoor laag betaald ongeschoold werk aannemen en hebben geen tijd en geld
een vak te leren.
DOEL
Het doel van Mountain Child Care is om Nepalese jongeren van zeventien tot twintig jaar een
ervaring mee te geven die hen inspireert en helpt bij het voorbereiden op een waardig
bestaan in de maatschappij. De organisatie bereikt haar doel wanneer deze jonge mensen
zelfbewuster initiatieven ontplooien voor hun eigen re-integratie en vooral wanneer deze
succesvol is.
RdH Training en MCC

“Als vader van een gezonde, zichzelf enorm ontwikkelende tweeling, in een wereld van weelde en
mogelijkheden, ontmoet ik vanuit mijn passie voor mensen ook regelmatig minder bevoorrechten.
Graag deel ik. Wat mij persoonlijk raakt in dit project zijn de jongeren, diversiteit, zorg, positieve
gedrevenheid, enthousiasme, ontwikkelingsgerichtheid, professionaliteit en berglandschappen.”

Mark en Marianne hebben een training Motiverende Gespreksvoering gevolgd bij RdHTraining. Al
snel rees onze verwachting dat deze methode ook een meerwaarde kan hebben voor de coaches
binnen het project. Een plan werd geboren. Ik wil mijn expertise delen en reis af naar Nepal om de
coaches met deze methode kennis te laten maken. Daarnaast zal ik een workshop geven over
Motivational Interviewing op de Nepal School of Social Work in Kathmandu voor docenten en
studenten.
Mountain Child Care kan uw steun goed gebruiken. Ze geven talentvolle jongeren zonder
ouders in Nepal daarmee een eerlijke kans om zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen. De
op maat gemaakte programma’s kosten 250 euro per jongere. Iedere donatie wordt op prijs
gesteld, ook in de vorm van materialen of diensten.
Hartelijk dank voor uw bijdrage in welke vorm dan ook.
Informatie via: www.mountainchildcare.org en www.rdhtraining.nl
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