goed doel

Happinez helpt
Uit alle goede doelen die er zijn, kiezen we er elk nummer eentje uit. Het gaat altijd om projecten die de wereld
een beetje mooier maken, en die we daarom van harte ondersteunen.
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Geluk geef je door!

om daar werk van te maken. Na de Trek coacht de
organisatie de jongeren nog maximaal drie jaar. Zo
leren ze stap voor stap verantwoordelijkheid te nemen
voor hun eigen leven. Ze spreken hun creativiteit en
talent aan en daar zijn ze trots op. Deepak, bijvoor
beeld, was depressief en had moeite met leren. Hij
ontdekte dat hij elektricien wil worden. Inmiddels heeft
hij zijn middelbare-schooldiploma op zak en is hij voor
een en vakopleiding tot elektricien aangenomen.
En Sonam is na jaren werken op de vuilnisbelt terug
gegaan naar school, die hij betaalt met een bijbaan.
Hij wil later zijn eigen organisatie voor straatjongeren
opzetten. Na een aantal tochten is het trekkingmate
riaal aan vervanging toe, vooral de rugzakken en slaap
zakken. Deze wil Mountain Child Care bij een fairtrade
atelier in Kathmandu laten maken, en Happinez draagt
hier graag aan bij.
Informatie: www.mountainchildcare.org

Daarom besteden wij tien procent van het resultaat van
de Happinez Webshop aan goede doelen. Deze keer is dat het Mountain Child Care.
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tekst en fotografie Mark Simons

I

edereen heeft een speciaal talent, maar niet ieder
een krijgt de kans het te ontwikkelen. Hoe doe je
dit bijvoorbeeld als je als zwervend weeskind in
Nepal opgroeit? De opvanghuizen daar bieden wel
eten, onderdak en scholing, maar werken zelden aan
persoonlijke ontwikkeling. Om deze jongeren zicht op
een goede toekomst te geven, biedt de Nederlandse
organisatie Mountain Child Care ze een Quest Trek
aan: een zesdaagse trektocht in de Himalaya’s met
loopbaanbegeleiding. Per keer trekken twaalf Nepalese
tieners de bergen in op zoek naar hun talent. Naast de
begeleiders van Mountain Child Care gaan per Trek ook
twee Nederlandse jongeren mee, die via sponsoracti
viteiten de tocht voor hun Nepalese leeftijdsgenoten
mogelijk maken. Het lopen door de overweldigende
natuur, de gedegen aanpak en de culturele uitwisseling
zorgen ervoor dat de jongeren zich openen en zelfbe
wuster worden. Ze ontdekken wat ze werkelijk willen
en kunnen, en ze boren de wilskracht aan die nodig is

