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Beste Vrienden, 

Nepal leeft in het jaar 2075! Dat loopt van half april 2018 tot half april 2019. Deze nieuwsbrief 
gaat over het schooljaar ervoor, dus van april 2017 tot april 2018. En over de nieuwe leerlingen die 
sinds april 2018 op de school zitten. Hier is een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. 

Nieuws van de school 

De Sherpaschool heeft opnieuw een goed jaar achter de rug, zonder rampen en mét successen in 
het onderwijs. Alle kinderen en het personeel zijn gezond en zo te zien tevreden. Het onderwijs en 
de zorg zijn van hoge kwaliteit. De grote uitdaging voor de Sherpaschool is om niet aan hun succes 
ten onder te gaan! Er worden erg veel kinderen aangemeld, en uitbreiding van de school staat hoog 
op ieders verlanglijst. Met meer budget zou de school makkelijk door kunnen groeien.  

In het schooljaar 2018-2019 waren er ruim 300 aanvragen voor kinderen uit erbarmelijke 
omstandigheden. Na een uiterst moeilijke selectie zijn 59 nieuwe kinderen opgenomen, 28 meisjes 
en 31 jongens. Daarvan zijn er 10 als permanente ‘boarder’ bij de Sherpaschool komen wonen. 
Enkele van hun verhalen vindt u in de kaders en meer op de website. Doorgaans neemt de 
Sherpaschool slechts één kind per gezin op. Zo worden zo veel mogelijk gezinnen geholpen en is de 
sociale spreiding optimaal. Het hele gezin wordt ontlast als het een kind naar de school kan sturen. 
En als het terugkomt kan het de familie verder helpen met alle kennis en ontwikkeling die het 
meebrengt.  

De kinderen op de Sherpaschool zijn 4 tot 17 jaar oud. Het maximaal aantal leerlingen per klas is 
35. School begint ’s morgens om 10 uur. De meeste dagleerlingen moeten vóór school nog werk doen 



Laagste kasten 

Sanjeeka (5 jaar) komt uit een heel 

afgelegen dorpje waar geen school en 

geen gezondheidspost in de buurt zijn. De 

meeste mensen zijn nooit naar school 

geweest. Moderne ideeën over het 

kastensysteem zijn nog niet 

doorgedrongen, de nieuwe grondwet ten 

spijt. Sanjeeka’s familie is van een 

onaanraakbare kaste en moet leven van 

het kleermakersvak. Dat valt niet mee als 

je geen eigen land hebt. 

thuis en sommigen lopen wel 2 uur naar school. Tussen de middag is er warm eten op school, en vóór 
vertrek naar huis na 4 uur ’s middags krijgen ze nog thee met iets voedzaams. 

Naast het reguliere lesprogramma is er veel aandacht voor andere nuttige vaardigheden, zoals 
kleermaken, timmermanswerk, computerkunde, tuinieren en overige professionele 
landbouwwerkzaamheden. De oudere leerlingen en andere jongeren uit de omgeving kunnen deze 
lessen volgen. Met die vaardigheden kunnen de kinderen in de toekomst ook in hun eigen omgeving 
een bestaan opbouwen en de streek vooruit helpen. 14 mannen en 17 vrouwen volgden het afgelopen 
jaar de kleermakers-opleiding. In het computercentrum (operationeel sinds 2008) krijgen zo’n 80 
mensen per jaar de basiscursus computervaardigheden. Voor de land- en tuinbouwlessen is veel 
interesse. In de streek leeft immers bijna iedereen voornamelijk van de landbouw.  

Nieuw sinds dit jaar zijn: een extra 
computerlokaal, een ‘science lab’ en een ‘visual 
room’. In het ‘science lab’ kunnen leerlingen allerlei 
proefjes doen. In de ‘visual room’ krijgen zij via 
internet toegang tot allerlei lesmaterialen en 
informatie uit de wereld buiten Bamti. Veel meer 
dan via lesboeken mogelijk is. Dat verruimt hun blik 
aanzienlijk, terwijl ze (nog) geen mobieltjes 
hebben. 

Als er budget voor is, krijgen de leraren 
bijscholing. Dit motiveert hen en houdt hun 
professionaliteit op peil. Dit jaar kregen vier 
Montessori-leerkrachten een aanvullende training 
in het Nepal Montessori Training Centre in 
Kathmandu. Alle vier hebben zij het diploma 
gehaald. 

In alle woonhuizen zijn warmwaterboilers op zonne-energie geïnstalleerd, om met warm water te 
kunnen wassen en douchen. Daarnaast is er een waterkrachtinstallatie van 6 KW en zonnepanelen 
van 5 KW. Die elektriciteit is voor verlichting en om mee te koken. En er zijn 20 nieuwe metalen 
stapelbedden aangeschaft. 

Leerlingenaantallen 

Net als vorig jaar, zitten er nu 286 kinderen op de school; 143 jongens en 143 meisjes. Een 
overzicht van de leerlingaantallen per klas vindt u in de tabel hieronder. De school is gebaseerd op 
het Engelse schoolsysteem. Er zijn weer twee kleinere peutergroepen (nursery) van elk 17 kinderen. 
Er is een lower en een upper kindergarten (LKG en UKG) voor de kleuters. En er zijn de klassen 1 
tot en met 8. Klas 5 is het einde van de basisschool. Voor sommige kinderen is deze ‘primary 
graduation’ het eindpunt. Na klas 10 is de ‘secondary graduation’. Sinds enkele jaren zijn alle 
scholen in Nepal verplicht om tot en met klas 8 aan te bieden. De leerlingen van de Sherpaschool 
kunnen de laatste twee jaar volgen op de nabijgelegen middelbare school. 



De 59 nieuwe leerlingen zitten bijna allemaal 
in de nursery of LKG. Eén kwam in de UKG, en 
ieder een in de klassen 1, 2, 4 en zelfs 5. Klas 
3 heeft twee nieuwe kinderen erbij. De beste 
leerling van klas 5 is doorgegaan naar de 
Bright Horizon School in Kathmandu om zijn 
school af te maken. De rest van die klas is 
door naar klas 6, en sommigen zelfs naar klas 
7 vanwege hun leeftijd. 

In totaal zijn er twaalf leerkrachten, 
waaronder de schooldirecteur, werkzaam in 
twaalf klassen. Daarnaast zijn er de 
vakleraren voor de computer, naai- en 
timmerlessen. Degene die de eigen tuin, de 
dieren en de kassen verzorgt, geeft ook land- 
en tuinbouwlessen.  

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

gens 
meis-
jes 

totaal 
2018 

totaal 
2017 

totaal 
2016 

totaal 
2015 

totaal 
2014 

totaal 
2013  

totaal 
2012  

totaal 
2011  

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

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

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

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

Een  15 16 31 31 30 35 30 31 31 
 

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

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

Vier 11 15 26 26 17 24 28 20 20 
 

Vijf 5 13 18 18 22 27 20 19 21 
 

Zes 10 10 20 20 20 17 15   
 

Zeven 4 4 8 8 22 12 
 

  
 

Acht 12 7 19 19 10  
 

  
 

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

In het Sherpa Boarding Home wonen nu 23 jongens en 38 meisjes, dus 61 kinderen in totaal. In 
2018 verlieten 22 kinderen het Boarding Home; 20 van hen zijn terug naar hun oorspronkelijke 
woonplaats en 2 zijn met hun familie naar de stad verhuisd. Er zijn 5 nieuwe meisjes en 5 jongetjes 
komen wonen. 

Nieuws van de stichting 

Dit jaar hebt u met zijn allen 11910 euro bijeen gebracht. Een prachtig bedrag! Er zijn dit jaar 23 
vaste sponsoren en 33 min of meer vaste donateurs. De Sherpaschool is erg blij dat zij elk jaar 
weer op de vaste sponsoren kan rekenen. Dit jaar voor 8325 euro! Het aantal donateurs schommelt, 

Tweeverdieners 

Ajit is net 7 geworden. Zijn ouders zijn landloos 

en kunnen in hun eigen district geen werk 

vinden. Ze zijn naar Bamti verhuisd en werken 

nu allebei als landarbeider. Rondkomen lukt nog 

steeds niet, dus ze zijn erg blij dat tenminste één 

van hun 4 kinderen naar school kan. 

 

Lakpa van 5 is de jongste van drie kinderen. 

Zijn ouders werken ook allebei, en krijgen al 

even weinig betaald. Naast hun werk hebben zij 

de verantwoordelijkheid voor Lakpa’s 

grootouders, die veel zorg en aandacht nodig 

hebben. 



bijvoorbeeld doordat mensen de gift per ongeluk vergeten als deze brief onderop een stapel 
belandt. Er zijn donateurs die ons verrassen met een extra hoge bijdrage, soms al jaren achter 
elkaar. De Sherpaschool weet raad met alle giften. Ze komen volledig ten goede aan de kinderen. 
We hebben 14000 euro overgemaakt naar de school, voor het schooljaar 2018-2019, dus het 
Nepalese jaar 2076.  

Voor het schooljaar 2017-2018 was het totale budget van de Sherpaschool 92634 euro. Daarvan 
kwam 15650 euro, grofweg een zesde deel, van ons. De rest kwam van de Duitse Stichting 
Kinderhilfe Nepal. Al met al was er zo’n vijftienduizend euro meer te besteden dan in het jaar 
ervoor en dat is allemaal besteed aan de bovengenoemde noodzakelijke zaken als meubilair en 
elektriciteit en nog wat aardbevingsschade. De dagelijkse exploitatie van Huis en School zijn niet 
wezenlijk veranderd.  

Overzicht inkomsten en uitgaven per jaar (in euro) 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ontvangen giften vaste sponsors en 
donateurs 

11910 12995 11927 12328 9348 9590 10573 

Bijzondere schenkingen - 1550 2158 9295 880  1000 
Ontvangen legaat -   7525    
Rente over voorgaande jaar  4 8 28 12 25 27 21 
Saldo eind vorig boekjaar 8260+ 9561+ 7658+ 6468+ 6276+ 7234+ 7201+ 
Totaal ingekomen in kas 20174 24114 21771 35628 16529 16851 18795  

    
   

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

206- 204- 211- 235- 261- 275- 415- 

Overgemaakt naar Sherpaschool 14000- 15650- 12000- 27735- 9800- 10300- 11145- 
Saldo in lopende kas einde boekjaar  5968 8260 9560 7658 6468 6276 7235 

Voor het komende jaar zijn er twee concrete wensen. Ten eerste is er de muur van 500 meter 
rondom het terrein. Die is tijdens de aardbeving geheel ingestort, erg kostbaar, en is hard nodig 
om de school en de kinderen te beschermen. Ten tweede willen de kinderen zelf graag een verhard 
basketbalveld, want die sport is erg populair. De allergrootste wens blijft om de school uit te 
breiden en nóg meer kinderen op te nemen. Daar zijn vaste sponsoren onmisbaar voor, zodat over 
een langere tijd meer personeel aangenomen kan worden. 

Wij hopen dat de Sherpaschool ook dit jaar weer uw donaties mag ontvangen. Stiekem rekenen we 
er zelfs op. U ziet dat er veel mee wordt bereikt, al moet er nog oneindig veel water naar de zee! 
Uw gift is zeer welkom op bankrekening IBAN: NL32 INGB 0009 1955 29 t.n.v. “Vrienden v 
Bright Horizon Childr”. 

Wij danken u heel hartelijk voor uw gulle ondersteuning van het afgelopen jaar. En wij wensen u een 
voorspoedig en gezond nieuw jaar toe, zeker ook namens de kinderen, directie en staf van de 
Sherpaschool. Gaan we met ons allen dóór? Aan de Sherpaschool zal het niet liggen: die gaat door 
dankzij uw steun! 

Met hartelijke groet, namens het bestuur,  

Gabriëlle Kerkhoff 


