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Beste Vrienden, 

2016 was opnieuw een veelbewogen jaar op de Sherpaschool, net als 2015 met de aardbevingen. 

Gelukkig was het nu alleen in positieve zin: alle kinderen, staf en leraren zijn weer veilig onder 

dak! Voor het invallen van de winter, wanneer het flink kan vriezen, zijn de meest noodzakelijke 

gebouwen van de grond af herbouwd en aardbevingsbestendig gemaakt. Nieuw zijn: het gehele 

schoolgebouw, een nieuw meisjes- en een nieuw jongenshostel, en een nieuw keukengebouw. 

Andere gebouwen zijn hersteld. Dat zijn de grote eetzaal en auditorium en het ‘oude’ meisjeshuis 

met daarin de directieruimte, en het naailokaal. Het computercentrum is nu ook hier 

ondergebracht, want dat was eerst in het oude jongenshuis dat nu afgebroken is. Met een 

bewonderenswaardig elan hebben directie en staf deze enorme klus geklaard! Het zou onmogelijk 

geweest zijn zonder de financiële steun vanuit onze Vriendenstichting en de Stichting 

Kinderhilfe uit Duitsland. De Sherpaschool-gemeenschap is ons daar oprecht heel dankbaar voor, 

want zij realiseren zich dat zulke steun niet vanzelfsprekend is.  

Om een goed beeld te krijgen van wat er tot stand gebracht is, verwijs ik u met trots naar de 

website www.sherpaschool.nl. Die is weer up-to-date. Op de homepagina vindt u aan de 

rechterkant de knoppen ‘recent nieuws’ en ‘eerder nieuws’. De nieuwsberichten zijn voorzien van 

foto’s, zodat u kunt zien wat wij bedoelen, en het fotoboek is aangevuld. 

Het gewone schoolleven is inmiddels weer in volle gang, maar natuurlijk moet er nog van alles 

gebeuren. Alle houten jongensbedden moeten vervangen door ijzeren. De computers zijn populair, 

maar worden oud en hebben geleden van de aardbeving. Het basketbalterrein heeft een nieuwe 

ondergrond nodig, en er is grote behoefte aan nieuwe speeltoestellen voor op het schoolplein.  

http://www.sherpaschool.nl/
http://www.sherpaschool.edu.np/
http://www.sherpaschool.nl/


De meegestuurde wenskaart staat symbool voor de veiligheid en geborgenheid die de 

Sherpaschool weer kan bieden; de leerlingen durven het schoolgebouw weer in voor een nieuwe 

start. Rechts boven ziet u het nieuw gebouwde meisjeshuis en daaronder fotootjes van drie van 

de nieuw aangekomen leerlingen. Dit zijn de kinderen waar we onze geldinzameling voor doen, dus 

wil ik u graag iets over de achtergrond van enkelen van hen vertellen.  

 

Als er iets duidelijk wordt uit deze korte levensschetsen, is het dat noodlottige gebeurtenissen 

zoals de aardbevingen, sneeuw- en puinlawines, maar ook ongevallen, ziekte en dood, een enorme 

tol vragen., vooral van de allerarmsten. Kinderen uit deze omstandigheden zouden zonder de hulp 

van de Sherpaschool geen enkele kans hebben. 

  

Loonwerker in India 

Een jongen van zes (uit een erg afgelegen 

dorpje) heeft dit jaar zijn vader verloren. De 

armoedige omstandigheden dwongen zijn 

vader om werk te zoeken in India, net als 

honderdduizenden andere Nepalezen. 

Tijdens zijn werk als bouwvakker is hij door 

een ongeval om het leven gekomen. Moeder 

alleen kan de zorg voor haar twee kleine 

kinderen nauwelijks opbrengen. De oudste 

woont nu op de school. 

Aardbeving 

Een zesjarig meisje leefde gelukkig met haar 

beide ouders en vier zussen in de buurt van 

de Sherpaschool, tot de aardbeving hun huis 

verwoestte. Haar moeder kon de ramp en 

de zorgen die dat met zich meebracht niet 

aan en pleegde zelfmoord. Daarna wist 

vader zich ook geen raad meer, dus liet hij 

zijn dochters thuis achter en verdween. Een 

van de vijf meisjes kon gelukkig terecht op 

de Sherpaschool, de twee oudste zusjes 

zorgen voor het gezin. 

Werken als Sherpa 

In 2014 vond de grootste ramp plaats in 

de geschiedenis van het Nepalese 

bergtoerisme. In het beroemde Langtang-

gebied werden 30 mensen gedood in een 

enorme aardverschuiving. Een van hen 

werkte al jaren als drager voor de toeristen. 

Hij liet een gezin met vijf kinderen achter. 

Zijn vrouw krijgt nu hulp van haar broer, 

maar heeft grote moeite het hoofd boven 

water te houden. Daarom is de jongste 

dochter van vijf nu toegelaten op de school. 

Nierpatiënt 

Een meisje heeft in haar korte leventje (g 

jaar) al heel wat meegemaakt. Haar broers 

kwamen haar brengen nadat haar moeder 

zichzelf vergiftigd had en was overleden. Ze 

had jaren gestreden voor het leven van haar 

man, die nierpatiënt was. Het gezin had 

hun hele vermogen besteed aan zijn 

ziekenhuiskosten, maar hij overleed toch. 

Toen de aardbeving de rest van hun 

bezittingen verwoestte zag moeder het leven 

niet meer zitten. 



Leerlingenaantallen 

Het aantal leerlingen blijkt iets afgenomen, in totaal volgen er nu 260 kinderen onderwijs: 130 

jongens en 130 meisjes. Een overzicht van de leerlingaantallen per klas vindt u onderaan deze 

bladzijde. Voor het eerst is er een klas acht met tien leerlingen, in leeftijd variërend van 14 tot 

18 jaar. Zij zijn de eersten die niet meer naar de middelbare school verderop in de regio hoeven 

om hun eerste schooldiploma te halen. Er is nog maar een Nursery-groep (vorig jaar twee) van 23 

kinderen met twee leerkrachten, en ook de LKG (Lower Kinder Garten) heeft twee leerkrachten 

voor 29 kinderen. In totaal zijn er veertien leerkrachten werkzaam in de tien klassen, 

(waaronder de schooldirecteur) en daarnaast zijn er enkele vakleraren voor de computer, naai- 

en timmerlessen.  

Er wonen nu 74 kinderen in het ‘Sherpa boarding Home’, en wel 30 jongens en 44 meisjes.  In 

2016 verlieten 7 kinderen het Boarding Home (waarvan 6 leerlingen van de school, één zat in klas 

10 van de locale High School). 

Bij de aanvang van het schooljaar 2016- 2017 zijn 9 kinderen nieuw toegelaten, 5 jongens en 4 

meisjes. Acht van hen wonen in het Sherpa Boarding Home, één is dagscholier. Hoe kinderen van 

verschillende leeftijden worden verdeeld over de verschillende klassen, is voor ons niet 

inzichtelijk, maar hangt samen met zowel leeftijd bij binnenkomst, als vooral eerdere ervaring 

met onderwijs (vaak geen!), als natuurlijk hun capaciteiten en leerbaarheid.  

In totaal verlieten dit jaar 17 kinderen de school, in leeftijden variërend van 8 tot 17 jaar. Om 

welke reden en met welk resultaat zij de Sherpaschool verlieten, en óf en waar zij nog verder 

onderwijs volgen, is ons niet duidelijk.  Zij waren 8 tot 3 jaar op de Sherpaschool geweest. Een 

meisje van 19 jaar verliet de school na 13 jaar. Zij vond er vooral een veilige plek. 

Leerlingenaantallen van de Sherpaschool, schooljaar 2016-2017 (april-april) 

Klas jon-

gens 

meis-

jes 

totaal 

2016 

totaal 

2015 

totaal 

2014 

totaal 

2013  

totaal 

2012  

totaal 

2011   

totaal  

2010 

totaal 

2009 

Nursery “A”   12 11 23 26 27 27 17  19 23 

Nursery “B”    27 28 26 37[2]  17 22  

L.K.G-kleuter   12 17 29 30 26 33 28  46 27 

U.K.G-kleuter  13 17 30 29 35 32 29  27 24 

Een  13 17 30 35 30 31 31  25 46 

Twee 17 13 30 33 31 29 47[2]  28 27 

Drie 14 13 27 22 29 38[2] 25  25 26 

Vier 6 11 17 24 28 20 20  24 19 

Vijf 11 11 22 27 20 19 21  18 13 

Zes 13 7 20 17 15      

Zeven 13 9 22 12       

Acht 6 4 10        

Totaal 130 130 260 282 269 255 255 248 229 227 

jongens     144 136 129 121   116  130 

meisjes     138 133 126 134   113  97 

 



Nieuws van de Stichting 

U heeft dit jaar een bedrag van 14.085 euro bijeen gebracht. Geweldig! Het is hoger dan de 

ruimhartige gift van vorig jaar, en dat na de extra giften van de aardbeving actie! Dit 

totaalbedrag komt van de vaste sponsoren, vaste donateurs, individuele acties, en eenmalige 

giften. De redenen die mensen geven om ons te steunen zijn leuk om te vermelden. Nieuwe ouders 

kregen 210 euro ter gelegenheid van de geboorte van hun eerste zoon Mea. Die ging naar de 

Sherpa School: “zodat andere kinderen óók een kans krijgen!”. Bedrijf ‘Het Tuynhuis’ gaf 500 

euro, “omdat de zaken goed gegaan waren en 

extra hulp zo welkom is.” Een trouwe sponsor 

van jaren ging eind dit jaar met pensioen. Bij 

zijn afscheid heeft hij het prachtige bedrag 

van 2100 euro ingezameld voor de Sherpa 

School, zoals hij eerder een groot bedrag 

inzamelde ter gelegenheid van zijn 25-jarig 

jubileum. Voor een revalidatiearts in ruste 

zal het een plezier zijn dat hiervan nieuwe 

speel- en bewegingstoestellen zullen worden 

aangeschaft. De overhandiging van de cheque 

was een feestelijk moment! 

Dit jaar kregen wij van 55 mensen een gift, de meesten zijn al jarenlang trouwe donateurs en 

sponsoren. Het aantal ‘vaste’ sponsoren met een schenkingsovereenkomst is nu 22, en van hen kan 

de Vriendenstichting rekenen op jaarlijks € 8835,-. Een sponsor verlengde opnieuw voor 5 jaar. 

Komend jaar hopen we op een verlenging van nog vijf overeenkomsten. Van de vaste en een enkele 

nieuwe donateur komen elk jaar weer soms zeer grote, soms kleinere verassingen: het wordt 

nooit als vanzelfsprekend ervaren! Wel is dat mede de aanleiding dat we deze nieuwsbrief met 

verantwoording óók toesturen naar donateurs die de Sherpaschool in het verleden meermaals, of 

ten tijde van de aardbevingen zo geholpen hebben, dat zij vast geïnteresseerd zijn hoe het nu 

verder gaat daar. Misschien blijven enkelen de Sherpaschool steunen nu de draad daar met 

zoveel veerkracht weer is opgepakt!  

Overzicht inkomsten en uitgaven per jaar (in euro) 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Ontvangen giften vaste sponsors en 

donateurs 

14085 12328 9348 9590 10573 10195 10190 

Bijzondere schenkingen  9295 880  1000 480 1154 

Ontvangen legaat  7525      

Rente over voorgaande jaar  28 12 25 27 21 36 1 

Saldo eind vorig boekjaar 7658+ 6468+ 6276+ 7234+ 7201+ 5962+ 206+ 

Totaal ingekomen in kas 21771 35628 16529 16851 18795 16673 11551 

        

Kosten (KvK, notaris, foto’s, porto, 

betalingsverkeer)  

211- 235- 261- 275- 415- 172- 489- 

Overgemaakt naar Sherpaschool 12000- 27735- 9800- 10300- 11145- 9300- 5100- 

Saldo in lopende kas einde boekjaar  9560 7658 6468 6276 7235 7201 5962 



U allen wil ik, zeker ook namens de kinderen, directie en staf van de Sherpaschool, een 

voorspoedig en gezond nieuw jaar toewensen.  

Natuurlijk kijken wij uit naar een nieuwe gift op [let op!] bankrekening IBAN: 

NL32 INGB 0009 1955 29 t.n.v. “Vrienden v Bright Horizon Childr”. 

Wij danken u heel hartelijk voor uw ruimhartige ondersteuning ook dit jaar. Gelukkig gaat de 

Sherpaschool door, daar zijn wij erg blij om. En vinden zoveel tot dan kansarme kinderen 

eindelijk een warme, veilige en inspirerende omgeving om te leven en te leren. Bekijkt u vooral 

de website www.sherpaschool.nl, we hopen dat u daar plezier aan beleeft. 

 

Met hartelijke groet, namens het bestuur, 

 

Gabriëlle Kerkhoff- Kranendonk 

http://www.sherpaschool.nl/

