Naam: Shristi ( NE 1)
Geboortejaar: 1996
Woonplaats: Bhairahawa, Nepal
Opleiding: Nursery to S.L.C.

Familie en sociale situatie:
Shristi komt uit een gezin met 6 kinderen. De familie is zo arm dat de ouders de kinderen
niet voldoende te eten en kleding kunnen geven. Toen Shristi 6 jaar was heeft zij het gezin
moeten verlaten. Zij kwam in 2002 in het tehuis van Chandra en Tek in Bhairahawa. Het tehuis
wordt financieel ondersteund door een Zwitserse organisatie ‘Witwen- und Waisenprojekt’ en sinds
2004 ook door het Nederlandse Fonds ‘Grace for Victim Children’. Met steun van de genoemde
fondsen heeft de NGO van Chandra en Tek o.a. een bus kunnen aanschaffen om de kinderen van het
tehuis naar school te vervoeren. Daarnaast is een school opgericht om ook arme kinderen uit de
omgeving onderwijs te bieden.
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Shristi is 17 jaar oud en had maar één droom: schoonheidsspecialiste worden. Op het eerste gezicht
lijkt dit misschien een vreemd beroep in een ontwikkelingsland als Nepal. Maar wanneer u op de
cultuur van Nepal inzoomt, is het helemaal niet zo vreemd : In Nepal is het een gewoonte dat,
wanneer een meisje gaat trouwen, niet alleen de bruid, maar ook alle vrouwen in de familie hun
handen en voeten met henna laten beschilderen voor de bruiloft. Ook in het seizoen van festivals in
Nepal gaan de vrouwen naar een schoonheidsspecialiste om er mooi uit te zien. Naast dit, is er ook
een groeiende vraag van de vele toeristen die van Nepal naar India en andersom reizen (Bhairahawa
ligt op de grens met India), om naar de schoonheidsspecialiste te gaan. Dus er is genoeg vraag maar
er is gebrek aan goed opgeleide schoonheidsspecialistes.

Ervaring tot nu toe:
Ontmoeting Suresh (voorzitter landencommissie) met Shristi op 30 december:
Shristi kwam thuis om 6 uur in de avond na haar les in de moderne Beauty Salon en
opleidingsinstituut. Ze is bang en nerveus voor de ontmoeting met Suresh, voorzitter van de
landencommissie Talent Foundation Nepal. Ze is blij dat ze is toegelaten tot het studiejaar 2014, ze
wordt dan na het eerste semester seniorstudent, omdat er maar een beperkt aantal plaatsen zijn
en slechts één schoonheidssalon in Bhairahawa. Ze wil graag trainen en veel praktijkervaring opdoen.
Schoonheidsspecialiste is een zeer delicaat beroep, je beïnvloedt direct het contact en het

vertrouwen van de mensen. Shristi zet zich volledig in voor haar carrière als een
schoonheidsspecialiste. Haar tweede semester begint in maart.

Begrote bijdrage Talent foundation PvT:
2014
€ 668

2015
€ 792

Totaal
€ 1.460

Geplande periode van ondersteuning:
Start:
Einde:

17/06/2014
17/09/2015

Afsluitende evaluatie:
Shristy is dankbaar dat de Stichting Talent Foundation haar de kans heeft gegeven de
schoonheidsspecialiste- opleiding te volgen. Ze wil graag een eigen schoonheidscentrum of
schoonheidssalon in het dorp beginnen om vrij te zijn om ook de arme vrouwen van de dorp mooi te
maken. Het was een zeer interessante eenjarige cursus voor haar.

