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Beste Vrienden, 

Deze nieuwsbrief gaat over het Nepalese jaar 2075, dat is tevens het schooljaar dat loopt van april 

2018 tot april 2019. En we vertellen jullie over de nieuwe leerlingen die sinds april 2019 op de school 

zitten. Hier is een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. 

Nieuws van de school 

De Sherpaschool heeft opnieuw een jaar van voorspoed  achter de rug; de kinderen en de staf zijn 

gezond, werken hard, en zijn er gelukkig. De aarde heeft niet meer noemenswaard gebeefd en er 

deden zich geen andere natuurrampen voor.  

Het onderwijs is dan ook van steeds hogere kwaliteit. Er is steeds meer ruimte voor het bevorderen 

van die vaardigheden, waar de kinderen in de toekomst in hun eigen dorpen mee aan de slag kunnen. 

Behalve taal en rekenen, leren zij hoe zij een beroep kunnen krijgen als kleermaker, timmerman, in de 

ICT of in de moderne landbouw. Op het uitgestrekte terrein van de Sherpaschool zijn inmiddels 

groentetuinen, broeikassen, een theetuin, een boomgaard en vee: een paar koeien, kippen en geiten. 

Deze beroeps- en computertrainingen blijken de lokale economie en werkgelegenheid behoorlijk te 

stimuleren, en voorkomt dat jongeren de streek moeten verlaten op zoek naar werk. Daarom worden 

ze ook met succes aangeboden aan (jong-)volwassenen in de regio. En er is aandacht voor sport. De 

Sherpaschool is eerste geworden in de voetbalcompetitie tussen de scholen van het district 

Ramechhap! 

 

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


De school heeft sinds dit jaar een 

schoolbibliotheek (zie kaart) en er is behoorlijk 

geïnvesteerd in het meubilair. Er zijn 30 nieuwe 

metalen stapelbedden en al het schoolmeubilair 

is gerepareerd of waar nodig vervangen. De 

grote muur die om het hele terrein loopt, en die 

ernstig beschadigd werd door de aardbevingen, 

is eindelijk weer heel. Dat geeft een veilig 

gevoel! Het was een behoorlijke klus, want 

grote stukken moesten geheel opnieuw 

opgebouwd worden. Een andere grote klus was 

het herstel van de vloerconstructie van de 

eerste verdieping van een van de 

hoofdgebouwen. Dit relatief nieuwe gebouw was 

bij de aardbevingen als enige niet ingestort, 

maar wel flink beschadigd. Helaas was er na dit 

alles geen geld meer over voor de bijscholing 

van onderwijzend personeel, die ook belangrijk 

is. Hopelijk kan dat komend jaar.  

Leerlingenaantallen 

Voor het schooljaar 2018-2019 waren er meer dan 300 aanvragen van kinderen uit erbarmelijke 

omstandigheden, waaronder een aantal (half-)weeskinderen. Na een moeilijke selectie zijn 30 nieuwe 

kinderen opgenomen. Daarvan zijn er 14 als ‘boarder’ op de Sherpaschool komen wonen. Enkele van 

hun altijd indrukwekkende verhalen vindt u in de kaders en meer op de website.  

Dit leerjaar 2018/2019 waren er 161 meisjes en 168 jongens op school, in totaal 329 kinderen. Weer 

een stijging dus! Het blijft een uitdaging om voor elk kind een goede plek te vinden, qua niveau en qua 

leeftijd, en om de lokalen zo goed mogelijk te benutten. Opvallend is dat behoorlijk wat leerlingen 

een klas mogen overslaan, terwijl er geen zijn blijven zitten, behalve bij de peuters en kleuters. 

Gelukkig kunnen de kleintjes zo lang peuteren en kleuteren als nodig is. Er waren er een volle 

peutergroep (Nursery), een voor de kleuters een lower en een upper kindergarten (LKG en UKG). En 

er waren de klassen 1 tot en met 7. De Sherpaschool heeft geen klas 8 meer, omdat de wetgeving 

daarover veranderd is en de overheid die opnieuw moet toewijzen.  

In april 2019 zijn 21 leerlingen van de 

Sherpaschool doorgestroomd naar de 

lokale middelbare school, al blijven de 

boarders wel op de Sherpaschool wonen. 

Daarnaast hebben 17 leerlingen (in 

leeftijden variërend van 5 tot 18 jaar) de 

school om andere redenen verlaten, 6 na 1 

jaar op de school, 5 na 2 jaar, 3 na 7 jaar, 

en 3 na 10 jaar  

Drager 

Saput’s vader is drager. Niet voor toeristen met alle 

luxe van dien, nee gewoon. Hij sjouwt met grote 

pakken op zijn rug door de bergen en is veel van huis. 

Er zijn immers nauwelijks wegen.  

Saput (6 jaar) en zijn kleine broertje woonden thuis 

met hun moeder, tot zij 2 jaar geleden overleed. Ze 

leed al langer aan een chronische ziekte. Saput’s vader 

was in tranen toen hij de Sherpa School om hulp 

kwam vragen, maar hij wist zich anders geen raad. 

Stiefvader 

Toen Sarita 2 jaar was, vertrok haar vader. Haar 

moeder probeerde zich alleen staande te houden en 

werkte hele dagen als keukenhulp in een klein 

restaurant. Ze was blij toen een nieuwe man met 

haar wilde trouwen, maar voor de kinderen bleek hij 

een boze stiefvader te zijn. 

Gescheiden 

Paul is net tien geworden. Hij is de derde van vier broers. 

Zijn gezin leefde in grote armoede, waardoor er thuis veel 

ruzie was. Paul was 6 toen zijn moeder het gezin verliet en 

met een ander trouwde. Van pure ellende raakte zijn vader 

aan de drank, dus oma kwam om uit te helpen. Maar een 

jaar later maakte vader een einde aan zijn leven. Oma 

zorgde sindsdien in haar eentje voor de jongens. Ze is blij 

dat ze zich over Paul voorlopig geen zorgen hoeft te maken. 



Dat kunnen allerlei redenen zijn, bijvoorbeeld dat hun 

familie ze weer bij zich wil hebben. Sommigen hadden 

goede schoolresultaten! Uit de toegezonden informatie 

wordt niet duidelijk waar ze naartoe zijn, en of zij daar 

nog naar school gaan, en of er nog kinderen naar de 

Bright Horizonschool in Kathmandu zijn gestuurd. Een 

overzicht van de leerlingaantallen per klas vindt u in de 

tabel hieronder. Hoeveel kinderen nu op de 

Sherpaschool wonen, is niet helemaal duidelijk. Van de 

61 in totaal, hebben er in elk geval 2, en mogelijk 7, de 

school verlaten. De nieuwe boaders zijn 5 meisjes (van 

5-7 jaar oud) en 10 jongens (van 5-10 jaar!). Er wonen 

nu dus tussen de 65 en 70 kinderen. 

Leerlingenaantallen van de Sherpaschool per schooljaar (april-april) 

Klas jon-

gens 

meis-

jes 

totaal 

2019 

totaal 

2018 

totaal 

2017 

totaal 

2016 

totaal 

2015 

totaal 

2014 

totaal 

2013  

totaal 

2012  

Nursery “A”  19 16 35 17 17 23 26 27 27 17 

Nursery “B” 
  

 17 17  27 28 26 37[2] 

L.K.G (kleuter)  23 15 38 33 33 29 30 26 33 28 

U.K.G (kleuter)  18 20 38 33 33 30 29 35 32 29 

Een  24 16 40 31 31 30 35 30 31 31 

Twee 18 19 37 35 35 30 33 31 29 47[2] 

Drie 14 21 35 29 29 27 22 29 38[2] 25 

Vier 15 17 32 26 26 17 24 28 20 20 

Vijf 17 12 29 18 18 22 27 20 19 21 

Zes 12 8 20 20 20 20 17 15   

Zeven 8 17 25 8 8 22 12 
 

  

Acht 
  

 19 19 10  
 

  

Totaal 168 161 329 286 286 260 282 269 255 255 

jongens     143 143 130 144 136 129 121 

meisjes     143 143 130 138 133 126 134 

 

Nieuws van de stichting 

Dit jaar hebben we gezamenlijk weer een heel mooi 

bedrag van 11925 euro bijeen gebracht. De aantallen 

vaste sponsoren (23!) en donateurs (33) zijn gelijk 

gebleven. Vele vaste sponsoren ondersteunen de school 

inmiddels 20 jaar! Er zijn donateurs die ons verrassen 

met een hele hoge bijdrage, soms al jaren achter 

elkaar, maar blijkbaar liever zonder belastingaftrek. De 

Sherpaschool is heel dankbaar met alle giften groot en 

klein; ze komen volledig ten goede aan de kinderen. We 

hebben 12000 euro overgemaakt naar de school, voor 

het schooljaar 2019-2020, het Nepalese jaar 2077.  

Qatar 

Chhoden’s vader was zo blij met zijn 

werkvisum voor Qatar. Hij zou eindelijk geld 

gaan verdienen en goed voor zijn gezin 

kunnen zorgen. Drie jaar geleden vertrok hij, 

en sindsdien is er niets meer van hem 

vernomen. 

De hoop is dat hij nog leeft, en dat hij ooit 

weer thuiskomt. Maar tot die tijd leeft zijn 

gezin in bittere armoede. Chhoden is 8 jaar 

en kan naar de Sherpa School. 

Spoorloos 

Indra, nu 6, woonde met haar vader, 

moeder, zus en broertje bij haar grootouders 

van vaders kant. Dat is in Nepal gebruikelijk. 

De ramp begon toen haar vader overleed 

aan kanker. Indra’s moeder kon niet met 

haar schoonmoeder overweg, ze ruzieden 

overal over.  

Nu is moeder spoorloos verdwenen, en 

niemand weet waar ze is. Oma en opa zijn 

te oud om voor drie kinderen te zorgen. 



Voor het schooljaar 2018-2019 was het totale budget van de Sherpaschool 122.916 euro. Dat was 

ruim 30.000 euro hoger dan het jaar ervoor. Dit grote extra bedrag kwam van de Duitse stichting 

Kinderhilfe Nepal, en is gebruikt voor aardbevingsschade. De totale gift uit Nederland gaat 

doorgaans in zijn geheel naar de dagelijkse exploitatie.  

Overzicht inkomsten en uitgaven per jaar (in euro) 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Ontvangen giften vaste sponsors en 

donateurs 

11925 11910 12995 11927 12328 9348 9590 

Bijzondere schenkingen - - 1550 2158 9295 880  

Ontvangen legaat - -   7525   

Rente over voorgaande jaar  1 4 8 28 12 25 27 

Saldo eind vorig boekjaar 5968+ 8260+ 9561+ 7658+ 6468+ 6276+ 7234+ 

Totaal ingekomen in kas 17894 20174 24114 21771 35628 16529 16851 
 

     
  

Kosten (KvK, notaris, foto’s, porto, 

betalingsverkeer)  

216- 206- 204- 211- 235- 261- 275- 

Overgemaakt naar Sherpaschool 12000 14000- 15650- 12000- 27735- 9800- 10300- 

Saldo in lopende kas einde boekjaar  5678 5968 8260 9560 7658 6468 6276 

Voor de komende jaren blijft de allergrootste wens om de school uit te breiden en nóg meer kinderen 

op te nemen. Daar zijn veel en vaste sponsoren onmisbaar voor, zodat over een langere tijd meer 

personeel aangenomen kan worden. De kinderen zelf willen graag een verhard basketbalveld. Er blijft 

altijd van alles te wensen, maar het voornaamste is dat we de zorg kunnen blijven bieden aan die 

kinderen die ons zijn toevertrouwd. Het is een mooie opgave, die onze inzet meer dan waard is. 

Wij hopen dat de Sherpaschool ook dit jaar weer uw donaties mag ontvangen, wij rekenen op u! Uw 

gift is zeer welkom op bankrekening IBAN: NL32 INGB 0009 1955 29 t.n.v. “Vrienden v Bright 

Horizon Childr”. 

Wij danken u vooral 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.  

Met hartelijke groet, namens het bestuur,  

Gabriëlle Kerkhoff 


