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Beste Vrienden, 

De Sherpaschool heeft een goed jaar achter de rug! Het geeft de familie Lama en ook ons veel 
voldoening te weten dat alle kinderen en staf het goed maken en gezond zijn. Vanaf nu zullen alle 
kinderen op de Sherpa School veilig zijn als er een nieuwe aardbeving komt. Er staan een nieuw 
jongenshuis én een nieuw meisjeshuis, elk één enkele verdieping en aardbevingsbestendig. Het 
voormalige meisjeshuis was relatief nieuw, maar niet meer veilig genoeg om ’s nachts te slapen. Nu 
zijn het computercentrum, de directiekamer, de gastenverblijven en het naailokaal hierin 
ondergebracht. Het statige traditionele woonhuis van de familie Lama, wat dienst deed als 
jongenshuis, moest helaas geheel worden afgebroken. 

Dit jaar is de moesson (het regenseizoen) erg zwaar en verwoestend geweest, vooral in de Terai. 
Dat is het dichtbevolkte laagland aan de voet van de Himalaya en het belangrijkste 
landbouwgebied van Nepal. Bamti en de Sherpaschool bleven gespaard, maar elders in de provincie 
Ramechap was veel overlast van hevige regenval, overstromingen en landverschuivingen. Twee 
grote bruggen werden weggeslagen, waarbij zes mensen verdronken. De weg naar Bamti is meer 
dan drie maanden volledig afgesloten geweest. Gelukkig waren ook dit jaar de voorraden uit 
Kathmandu vóór april boven. De groentekassen zijn een groot succes en ook een belangrijke bron 
van voedsel, net als de kippen die veel eieren leggen! De nieuwste aanwinst is een jonge buffel die 
melk geeft. De kinderen helpen graag met de verzorging. Op dit moment is er een maand 
wintervakantie. Alle kinderen die kunnen, gaan dan naar huis. Voor degenen die van te ver komen of 
die geen thuis meer hebben, worden extra gezellige activiteiten georganiseerd.  



Directeur Nuri schrijft dat Kathmandu een chaos is. De stad raakt steeds verder overbevolkt en 
de luchtvervuiling verergert. Overal zijn straten opgebroken, omdat er een nieuw 
drinkwaternetwerk wordt aangelegd. De overige wegen worden gebruikt om pijpleidingen en alle 
machinerieën op te plaatsen, met permanente verkeersopstoppingen tot gevolg. Er zijn te weinig 
professionele mensen om het werk te doen en het project is niet erg goed georganiseerd.  

Politieke vorderingen zijn er wel, al is de situatie nog steeds moeizaam. In de nieuwe grondwet van 
2015 is geregeld dat Nepal nu een federale staat is. Zodoende hebben de zeven provincies meer 
macht gekregen en wordt niet meer alles in Kathmandu bepaald. Deze december 2017 zijn er 
behalve nationale verkiezingen voor het eerst ooit provinciale verkiezingen geweest. Volgens de 
voorlopige uitslag hebben communistische partijen gewonnen. Eén daarvan zijn Maoisten, die meer 
dan tien jaar burgeroorlog hebben gevoerd. 

Leerlingenaantallen 

Het aantal leerlingen blijkt weer toegenomen. In totaal volgen er nu 286 kinderen onderwijs: 143 
jongens en 143 meisjes. Een overzicht van de leerlingaantallen per klas vindt u onderaan deze 
bladzijde. Dit jaar zijn er twee kleinere Nursery-groepen in plaats van een grote. In totaal zijn er 
twaalf leerkrachten (waaronder de schooldirecteur) werkzaam in twaalf klassen en daarnaast zijn 
er enkele vakleraren voor de computer, naai- en timmerlessen.  In het Sherpa Boarding Home 
wonen nu 73 kinderen, en wel 29 jongens en 44 meisjes. In 2017 verlieten acht kinderen het 
Boarding Home en zijn er zeven komen wonen. Hun levensverhalen leest u in het kader achteraan 
of op de website. 

Leerlingenaantallen van de Sherpaschool, schooljaar 2017-2018 (april-april) 
Klas jon-

gens 
meis-
jes 

Totaal 
2017 

totaal 
2016 

totaal 
2015 

totaal 
2014 

totaal 
2013  

totaal 
2012  

totaal 
2011   

totaal  
2010 

Nursery “A”   10 7 17 23 26 27 27 17 
 

19 
Nursery “B” 10 7 17  27 28 26 37[2] 

 
17 

L.K.G (kleuter)   18 15 33 29 30 26 33 28 
 

46 
U.K.G (kleuter)  12 21 33 30 29 35 32 29 

 
27 

Een  15 16 31 30 35 30 31 31 
 

25 
Twee 20 15 35 30 33 31 29 47[2] 

 
28 

Drie 16 13 29 27 22 29 38[2] 25 
 

25 
Vier 11 15 26 17 24 28 20 20 

 
24 

Vijf 5 13 18 22 27 20 19 21 
 

18 
Zes 10 10 20 20 17 15   

 
 

Zeven 4 4 8 22 12 
 

  
 

 
Acht 12 7 19 10  

 
  

 
 

Totaal 143 143 286 260 282 269 255 255 248 229 
jongens     130 144 136 129 121   116 
meisjes     130 138 133 126 134   113 

 

Bij de aanvang van het schooljaar 2017-2018 zijn 32 jongens en 28 meisjes nieuw op school 
gekomen, het overgrote deel (50) in de peuter- en kleutergroepen. Vier meisjes begonnen nog in 
klas IV en V, en één in VI! In totaal verlieten dit jaar 38 kinderen de school. Tien leerlingen 



rondden met goed resultaat klas 8 af op de Sherpaschool, en gaan verder met klassen 9 en 10 op 
middelbare scholen bij hen in de buurt. De anderen vertrokken uit lagere klassen. Eén begaafde 
13-jarige boarder was de beste leerling van klas 5 (einde basisschool) en mag verder op de Bright 
Horizon School in Kathmandu. 

Nieuws van de Stichting 

U heeft dit jaar een fantastisch bedrag van 14.545 euro bijeen gebracht. Dit totaalbedrag komt 
van de vaste sponsoren, vaste donateurs, individuele acties, en eenmalige giften. Dit jaar kregen 
wij van 64 mensen een gift, de meesten zijn al jarenlang trouwe donateurs of sponsoren. Het 
aantal sponsoren met een schenkingsovereenkomst is nu 23, dus inderdaad, één nieuwe. Komend 
jaar weten we, dat we kunnen rekenen op een verlenging van weer vier overeenkomsten. Van hen 
kan de Vriendenstichting rekenen op jaarlijks € 8410,-. 

De redenen die mensen geven om ons te steunen zijn leuk om te vermelden. Een trouwe vaste 
sponsor gaf een groot extra bedrag om de zegen van de Heilige Antonius af te smeken bij een 
noodzakelijke maar risicovolle operatie. Die is gelukkig goed gegaan! Van het bedrijf ‘Het 
Tuynhuis’ kregen we opnieuw een grote gift, “omdat de zaken goed gaan en extra hulp zo welkom 
is.” Van de actie van de sponsor die vorig jaar een groot bedrag inzamelde ter gelegenheid van zijn 
pensioen, kwam een nagekomen gift van 550 euro!  

De Sherpaschool is blij met alle giften. Die komen volledig ten goede aan de kinderen. Wij zijn er 
trots op dat er nauwelijks overhead kosten zijn. We geven u een indruk van de grootste 
kostenposten. In 2016 was het totale budget van de Sherpaschool 76.902 euro. Daarvan kwam 
12000 euro vanuit de Nederlandse Vriendenstichting en de rest van de Duitse Stichting 
Kinderhilfe Nepal. Van het totaal gaat grofweg een derde naar salarissen en een derde naar 
voeding. Een tiende gaat naar schooluniformen, andere kleding, schoenen en tassen, een twintigste 
naar boeken en andere lesmaterialen, en ook een twintigste is voor de leerlingen die elders klas 9 
en 10 doen. De rest gaat naar overige kosten, zoals de auto, stookhout, onderhoud van de 
elektriciteit en watervoorziening, medicijnen, speeltoestellen, training van leraren en 
boekhoudcontrole. 

Overzicht inkomsten en uitgaven per jaar (in euro) 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Ontvangen giften vaste sponsors en 
donateurs 

12.995 11927 12328 9348 9590 10573 10195 

Bijzondere schenkingen 1550 2158 9295 880  1000 480 
Ontvangen legaat   7525     
Rente over voorgaande jaar  8 28 12 25 27 21 36 
Saldo eind vorig boekjaar 9561+ 7658+ 6468+ 6276+ 7234+ 7201+ 5962+ 
Totaal ingekomen in kas 24.114 21771 35628 16529 16851 18795 16673  

   
    

Kosten (KvK, notaris, foto’s, porto, 
betalingsverkeer)  

204- 211- 235- 261- 275- 415- 172- 

Overgemaakt naar Sherpaschool 15.650 12000- 27735- 9800- 10300- 11145- 9300- 
Saldo in lopende kas einde boekjaar  8.260 9560 7658 6468 6276 7235 7201 

 



U allen wil ik een voorspoedig en gezond nieuw jaar toewensen, zeker ook namens de kinderen, 
directie en staf van de Sherpaschool. 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. De Sherpaschool gaat 
door, en hoe! Al die tot dan kansarme kinderen die er een betrouwbare, warme, en inspirerende 
omgeving vinden, dáár doen we het voor.  

Met hartelijke groet, namens het bestuur,  

Gabriëlle Kerkhoff 

 

Andere kaste 

Kumar is net vijf jaar geworden. Zijn ouders 

trouwden uit liefde, maar waren van 

verschillende kasten. Daarom verbraken zijn 

grootouders volledig het contact, net als de 

rest van hun families. In de nieuwe Nepalese 

grondwet worden mensen van lage kasten en 

onaanraakbaren beschermd, maar in de 

werkelijkheid hebben zij het nog steeds erg 

moeilijk. Tot overmaat van ramp overleed 

Kumar’s moeder onlangs aan een ernstige 

ziekte. Toen moest zijn vader helemaal alleen 

voor hem zorgen. Het is maar goed dat hij 

terecht kan op de Sherpa School. 

Gastarbeider 

Rayjina’s ouders werkten hard als 

landarbeiders. Ze hadden één kind van vijf 

jaar en twee grootouders om voor te zorgen. 

In een poging om uit de armoede te 

ontsnappen zette Rayjina’s vader alles op 

alles voor beter betaald werk in Maleisië. Hij 

nam een lening bij een bemiddelingsbureau 

dat hem naar Maleisië stuurde. Zes maanden 

na zijn vertrek kwam het afschuwelijke 

nieuws dat hij was omgekomen bij een 

ongeluk. Nu zit moeder in haar eentje met de 

enorme schuld en kan zij haar gezin helemaal 

niet meer onderhouden. 

Hartkwaal 

Sadikshya is een vrolijk en speels kind van 

vier jaar. Het ging goed met haar gezin van 

vader, moeder, opa, oma en twee kinderen, 

ondanks dat ook zij gediscrimineerd werden 

door het kastensysteem. Toen haar vader last 

kreeg van een ernstige hartkwaal, kon hij 

lange tijd niet werken en ging het hele 

gezinskapitaal op aan zorgkosten. Moeder 

vond een nieuwe man met meer inkomen en 

liet het gezin in de steek. Vader is erg 

opgelucht dat Sadikshya in ieder geval onder 

de pannen is. 

Schoondochter 

Devi Bahadur woonde de laatste jaren bij zijn 

grootouders, maar die zijn onderhand te oud 

en fragiel om voor een kind van acht te 

zorgen. Hij verloor zijn vader toen hij een jaar 

oud was. Zijn moeder heeft daarna nog een 

aantal jaar gezorgd voor hem en haar 

schoonouders, maar hield dat niet vol. Als 

schoondochter in een arm gezin van deze 

onaanraakbare kaste had zij de laagst 

mogelijke status in de maatschappij. 

Waarschijnlijk kwam al het werk dus op haar 

neer. Dit zal haar beslissing om haar zoon 

achter te laten en met een andere man te 

trouwen vergemakkelijkt hebben. 


