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Naam: Eliza (NE-02)                                    

Geboortejaar: 1994 

Woonplaats: Bhairahawa, Nepal   

Familie en sociale situatie: 

 
De vader van Eliza was een alcoholist, de kinderen waren volledig afhankelijk van hun moeder. Eliza’s 

moeder was een dienstmeid en verdiende niet veel. Er was gewoon niet genoeg voedsel om alle 

kinderen te voeden. Eliza leefde vooral op straat. In het jaar 1998 haalde Chandra en Tek Eliza van 

straat en bracht haar in hun veilige en liefdevolle tehuis. Eliza was toen pas 4 jaar oud. Eliza zelf 

schrijft over deze situatie:  

“I came to the orphanage where my spiritual parents are living and I have all I need. I don't know 

wether I deserve it here or not. All I knew is I was hungry when I was enter into the gate of Grace for 

Victim Children 16 years before. I was only four years old”. 

Chandra en Tek stichtten in 1998 hun eigen kerk, waar zorg en liefde voor arme kinderen het 

centrale thema was. Spoedig daarna brachten verschillende mensen wezen, straatkinderen en 

gehandicapte kinderen naar hun huis. In dat jaar hadden zij 15 kinderen in huis opgenomen. In 1999 

nam de Zwitserse organisatie 'Witwen-und Waisenprojekt' de financiële verantwoordelijkheid voor 

alle kinderen op zich en in 2000 kochten Chandra en Tek een stuk grond aan de rand van hun stad, 

Bhairahawa, om een weeshuis te bouwen voor inmiddels 20 kinderen. In 2002 richtten ze een  eigen 

NGO op (met de naam 'Grace for Vinctim Children’), zodat ze legaal alle kinderen konden adopteren. 

Sinds 2004 wordt de NGO ook ondersteund door de Nederlandse Stichting 'Grace for Victim 

Children'. In de jaren daarna groeide de familie uit tot 72 kinderen en een aantal weduwen. Met hulp 

van de fondsen kocht de NGO een bus waarmee alle kinderen naar school kunnen reizen en werden 

2 nieuwe vloeren op het weeshuis gebouwd voor al deze kinderen. Ook met hulp van de Nederlandse 

stichting werd een nieuwe school opgezet voor onderwijs aan de armsten uit de omgeving die anders 

niet naar school konden.  In deze omgeving groeide Eliza op.  

Opleiding: 
Nursery to S.L.C. nivo 11 and 12 

Droom,talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 

Vanwege het ontbreken van medische zorg in de omgeving van het weeshuis, heeft Eliza slechts één 

wens: verpleegster worden om de armen in Bhairahawa de nodige  medische zorg te geven. Het 

sociale klimaat in de wijken van Bhairahawa, waar het weeshuis en de school bevinden, is van een 

zeer slechte niveau. Nepal op zich is een ontwikkelings land met heel veel armoede. Er is een enorm 

gebrek aan voedsel en drinkwater. Ook zijn er veel problemen door de  corrupte regering, de 

traditionele godsdiensten en het kastenstelsel, een zeer beperkte gezondheidszorg en infrastructuur, 

gebrek aan artsen, enz. De omgeving van Bhairahawa is een relatief dichtbevolkt gebied met een 
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grillig klimaat. In de zomer zijn temperaturen van meer dan 45 graden. In dit gebied van Nepal leven 

de meeste mensen uit de laagste kaste, genaamd de Dalits en Janajatis. Zij zijn de armste groep van 

gehele Nepalese samenleving. 

Eliza wil graag naar het verpleegkundig college in Butwal. Dit is een niet-gouvernementele(NGO), een 

service-gerichte gezondheidsorganisatie, in 2005 opgericht om vanuit de Purbanchal Universiteit  

verschillende gezondheidsprogramma’s uit te voeren en opleidingen te verzorgen. De vooropleiding 

van Eliza, S.L.C. voldoet aan de toelatingseisen voor het verpleegkundig college. Eliza is een sterke, 

jonge vrouw met een missie. Chandra en Tek zijn voor haar een voorbeeld in haar leven: hoe  je 

talenten en vaardigheden te ontwikkelen en dit te delen met je sociale omgeving en de lokale 

gemeenschap. Door haar ambitie en motivatie, haar intelligentie, en stabiele en sterke  

persoonlijkheid zal zij een goede verpleegkundige kunnen worden. Eliza heeft een duidelijke visie: ze 

wil haar talenten, vaardigheden, energie en tijd geven aan de armste en zieke mensen in Bhairahawa 

voor de rest van haar leven.  

Ervaring tot nu toe: 

Voortgangsverslag Maart 2015 

Eliza heeft begin augustus 2014 met succes haar toelatingsexamen gehaald voor de 

verpleegkundigen-opleiding aan het Sanjeevani College of Medical Sciences. Eliza heeft van augustus 

2014 t/m oktober 2014 theorieles gehad en is toen begonnen aan een praktijkonderdeel van dit 

eerste lesjaar in het Lumbini Hospital, zie: http://www.lmc.edu.np/. Ze maakt lange dagen: Van 08.00 

tot 18.00 uur volgt ze college. Ze komt dan tussen 19.00 en 20.00 uur thuis en moet dan nog elke dag 

zeker 2 uur studeren. Ze zit in een klas met 45 studenten en haalt goede cijfers: Ze zit in de top-10 

van haar klas. 

Brief van Eliza: 

Date: Dec. 30th 2014 

To, THE TALENT FOUNDATION TEAM, HOLLAND COMMITTEE MEMBERS 

Respected sir/Madam 

Thank you a lot for your encouraging support to make my career as a staff nursing in Lumbini hospital 

and technical College in Butwal, Rupendehi. I am currently in first year of Nursing. I 

have passed in all subject in every unit tests. I am very feel easy to study health which I like most. 

Without talent Foundation, it was impossible to become a nurse and I appreciate for sponsoring for 

my study. Thank you for sponsoring to be a nurse to me, a girl with less opportunity. 

Now I am also practicing in the non-medical sector just like bandaging, taking BP and feel heart beat. 

I am very happy use Stethescope and BP set which makes feel I already become a nurse. From my 

inner most heart, I am always thankful to you. 

Waiting to serve poor people soon in near future, 

Your truly, 

Eliza Rokka 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 
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2014 2015 2016 2017 Totaal 

€ 1000 € 1000 € 728 € 272 € 3000 

Bijzonderheden: 

schooljaar  2014-

2015 

2015-2016 2016- 

2017 

TOTAL 

Foundation ‘GfVC’in the Netherlands € 904 € 904 € 904 € 2.712 

Foundation Frangipani the Netherlands € 504   € 504 

TALENT FOUNDATION € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 3.000 

TOTAL     € 6.216 

 

Geplande periode van ondersteuning:  

Start:      01/07/2014  

Ende:         01/07/2017 

 

 

Eliza Rokka (2e van rechts met paarse t-shirt) met haar grote zussen op de stoep van het 

kinderhuis: Ze hebben daar elke avond met alle kinderen van het kinderhuis een 

avondsluiting, voordat de avondmaaltijd genuttigd wordt. 

 


