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Goor, 20 december 2020 

Beste vrienden, 

Het is weer tijd voor nieuws van de Sherpa School en er is veel te vertellen. In februari is Lies in 
Nepal geweest en heeft zij uitvoerig gesproken met Nuri Lama, de directeur van de Sherpa School, 
en zijn familie. We hebben ook veel herinneringen opgehaald over hoe we ooit met de familie Lama in 
contact kwamen en hoe het allemaal begon. Dat was net vóór de wereld op slot ging. Gelukkig is er van 
de familie Lama en van de school nog niemand die Covid-19 heeft opgelopen.  

Nieuws van de school 

Deze nieuwsbrief gaat over het Nepalese jaar 2076. Dat is het schooljaar dat loopt van april 2019 
tot april 2020 en waarin de pandemie van Covid-19 begon, ook in Nepal. Al in maart kregen wij bericht 
dat de regering alle scholen opgeroepen had om zo spoedig mogelijk de eind- en overgangsexamens 
van het schooljaar 2018-2019 af te ronden. Het was toen nog niet duidelijk of de scholen na de 
vakantie geopend zouden worden. Momenteel draaien er maar twee klassen, dus alleen voor de 
inwonende kinderen. De verwachting is dat de school binnen een maand weer geheel open kan, maar 
het blijft onzeker. De regering is twijfelachtig en afwachtend, zodat mensen hun eigen beslissingen 
maar nemen. De Sherpaschool wil en moet zo veilig mogelijk blijven. De besmettingscijfers lopen wel 
op in Nepal, maar er is geen lock down. Er wordt best veel bewogen van plek naar plek, maar gelukkig 
lijken weinig mensen ziek te worden, al zijn de officiële cijfers vrij onbetrouwbaar. Covid-19 heeft 
enorme impact op de levens van de meeste Nepalese kinderen, die niet naar school kunnen en thuis 
geen toegang hebben tot computers en internet.  

Goed nieuws is dat de vloer in een van de hoofdgebouwen hersteld is. Dit relatief nieuwe gebouw was 
bij de aardbevingen als enige niet ingestort, maar wel flink beschadigd. Nu is het weer veilig.  



Alle kinderen zijn bij de tandarts (Nuri’s schoonzus) geweest, de meesten voor het eerst ooit. Nuri’s 
broer en zijn gezin waren over uit de Verenigde Staten. De zoon van tien was favoriet om de kinderen 
voor te lezen. En Nuri’s broer was in de VS bij de afstudeer ceremonie van een meisje dat ooit als 
klein kind op de Sherpa School was gekomen. Ze was erg blij dat er iemand van thuis bij was! 

De leerlingen en het onderwijs 

De vraag naar een plaatsing op de Sherpa School blijft ongemeen 
groot, in april 2019 waren er 300 aanvragen! Dit kwalitatief 
hoogstaande onderwijs op een veilige school met gratis onderdak is 
iets wat elke ouder wil voor zijn kind. De kinderen die toegelaten 
worden zijn wees of half-wees of komen uit zeer kansarme gezinnen. 
Voor hen is het de enige mogelijkheid om naar school te gaan, want 
ze lopen groot risico om in een vreemd gezin te worden opgenomen 
als huishoudelijke hulp of gratis arbeidskracht.  

30 nieuwe kinderen zijn dit jaar toegelaten in verschillende klassen. 
Nu draaien er 10 volle klassen, een prachtig resultaat! Er was dit 
schooljaar geen nieuwe ‘Nursery’, maar wel weer een klas 8. Er zijn: 
een LKG (35 kinderen vanaf 5 jaar oud), een UKG (38 kinderen) en 
de klassen 1 t/m 8. In klas 8, de schoolverlaters van dit jaar, zaten 
8 jongens en 17 meisjes van 16-17 jaar oud. Een meisje uit klas 6 is 
vanwege zeer goed presteren overgegaan naar de Bright Horizon 
School in Kathmandu. In totaal zijn er 329 leerlingen, 161 meisjes en 
168 jongens. Meer leerlingen passen niet in de gebouwen! 

Van de 329 leerlingen wonen er 30 jongens en 34 meisjes permanent 
op de Sherpaschool. 15 van hen zijn dit schooljaar nieuw in het 
meisjes- of het jongenshuis komen wonen. De meeste nieuwen zijn 
kleuters, maar er zijn ook oudere kinderen die dringend opvang 
nodig hadden en echt te oud waren voor de kleuterklas. Zelfs klas 4 
heeft nog een nieuwe leerling erbij. 

Buiten school was er van alles te doen, ondanks de pandemie. Bijzondere evenementen waren dit jaar 
Parents Day en Teachers Day. De Sherpa School heeft bovendien de eerste prijs gewonnen in de 
traditionele danscompetitie tussen alle scholen van de regio. Nu de school voor dagscholieren 
gesloten is, zijn er geen evenementen meer. Alle energie gaat nu naar het draaiende houden van alle 
voorzieningen op school en het onderhoud van de landbouwprojecten en de vakwerkplaatsen. De 
kinderen helpen goed mee en leren veel en de school is echt trots op ze. De kiwiplantage met 62 
boompjes is klaar voor de oogst en er zijn volop verse groenten uit de tuinen en kassen.  

 De kwaliteit van het onderwijs is de hoogste prioriteit van de school. Dit jaar is er geen training van 
de leraren mogelijk geweest, omdat er geen geld voor was. Er waren trouwens ook te weinig leraren 
over op de school om de lessen op te vangen. Zulke trainingen zijn altijd ver van huis, dus de 
deelnemers zijn dagen weg en een groot deel van het budget gaat naar reis- en verblijfskosten. Het 
blijft sowieso een uitdaging om goed gekwalificeerde leraren bereid te vinden om in Bamti te gaan 
werken, omdat het zo afgelegen is en de school geen topsalarissen betaalt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  

Oude herinneringen 

“Yangzom Sherpa? Die kennen wij wel, van de televisie! Is die niet op werkbezoek met de premier? We 
zagen haar uit zijn helikopter stappen.” Zo ongeveer begon mijn gesprek met Nuri, Ang Tsering en Ang 
Khandi  (de familie Lama) over hoe wij elkaar ooit ontmoet hadden. De familie Lama was oprecht 
verbaasd dat Yangzom iets met hun Sherpa School te maken had. Yangzom was beroemd en de 
Sherpa’s waren trots op haar. Hier in het kort de geschiedenis. 

In het jaar 2000 woonden Yangzom en ik (Lies) in Terhathum, en Gabriëlle (mamma) kwam ons 
opzoeken. Yangzom was een jaar of 14. Het was een hele dag lopen van haar huis naar het mijne, maar 
de komst van Gabriëlle wilde ze meemaken. Ze zou drie dagen mee wandelen over een bergkam met 
de prachtigste Rhododendronbossen ter wereld.  

Wandelen? Wat heet. Het eerste stuk was een steile klim waar we van zonsopgang tot na 
zonsondergang over deden. Boven vertelde Yangzom iedereen: “Gabriëlle is dokter en Lies-aunty 
spreekt Nepalees.” Dat was heel goed nieuws, want iemand was al dagen(!) aan het bevallen. Die hele 
nacht waren we bezig, maar de volgende ochtend was er een gezonde baby en moeder leefde nog! 
Yangzom had overal met haar neus bovenop gestaan. 

Wij waren opgetogen, maar Yangzom was bedrukt. In het volgende dorp hoorde ze dat een vrouw 
diezelfde nacht in het kraambed gestorven was. Bovendien had Yangzom op die manier haar eigen 
moeder verloren toen ze pas zes jaar was. Haar vader had vijf van zijn kinderen ondergebracht bij 
familieleden en in een Tibetaans klooster. Yangzom woonde sindsdien bij haar jongste tante, ver weg 
van de anderen en van haar eigen dorp, Ghunsa. Ze werd wel als eigen kind behandeld, dat scheelde. In 
die tijd was het kraambed doodsoorzaak nummer 1 onder Nepalese vrouwen. En Nepal en Afghanistan 
waren de enige landen ter wereld waar vrouwen een lagere levensverwachting hadden dan mannen.  

Gabriëlle’s interesse was gewekt. Zulke erbarmelijke omstandigheden, dat moest veel wezen en 
verlaten kinderen geven. Wat gebeurde daar eigenlijk mee? In Yangzom’s dorp leerden we een lerares 
kennen van precies zulke kinderen. Zij troonde ons mee naar de Bright Horizon Children’s Home School 
in Kathmandu, waar we hartelijk verwelkomd werden. Ang Tsering was daar toen zeer actief als 
bestuurslid. Gabriëlle richtte de vriendenstichting op om beide scholen te ondersteunen.  

En Yangzom? Haar droom was een gezondheidspost te stichten in Ghunsa. Ze maakte in Terhathum 
haar school af, deed in Kathmandu de opleidingen voor kraamverzorgster en lerares. Ze werd TV-
presentatrice en was dag en nacht in touw om vrienden en familie wegwijs te maken in de 
ziekenhuizen, scholen, kloosters, enzovoorts in Kathmandu. Nu, 20 jaar later, is de gezondheidspost 
een feit. Yangzom kreeg daarvoor een presidentiële onderscheiding en bekendheid in politieke kringen. 
Zelf weet ze gelukkig nog hoe ze ooit begonnen is.  



Nieuws van de stichting 

Dit jaar hebben we gezamenlijk weer een prachtig bedrag van 12.132 euro bijeen gebracht. De 
aantallen vaste sponsoren (23!) en donateurs (37) zijn ongeveer gelijk gebleven. Uw giften komen 
vrijwel volledig ten goede aan de kinderen.  9500 euro hebben we in maart 2020 overgemaakt naar de 
school, voor het huidige schooljaar 2020-2021.  

Voor het schooljaar 2019-2020 was het totale budget van de Sherpaschool 136.167 euro. Het 
overgrote deel komt van de Duitse stichting Kinderhilfe Nepal. De gift uit Nederland gaat doorgaans 
in zijn geheel naar de dagelijkse exploitatie. Dat kan zijn: voeding, brandhout, boeken en 
leermiddelen, kleding en uniformen, schoenen, telefoon en internet, medicijnen, sport- en 
spelfaciliteiten, vervoer en onderhoud van de water- en stroomvoorzieningen, de kassen en 
technische lokalen. Wij vinden een precieze scheiding tussen de twee budgetten niet nodig. 

Het overzicht van de inkomsten en uitgaven (in euro) per boekjaar vindt u de tabel hieronder. Het 
overzicht over de afgelopen jaren ziet u in de grafiek. 
 

 
 

We hebben het afgelopen jaar weer echt kunnen helpen bij het ondersteunen van de kansarmste 
kinderen in een van de meest afgelegen, kansarme gebieden van Nepal. Daarmee helpen we het land 
als geheel vooruit, omdat onnodige verspilling van talenten voorkomen wordt. 

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 wensen u een voorspoedig en nu vooral ook een ander en gezond nieuw jaar toe, zeker ook namens 
de kinderen, directie en staf van de Sherpaschool.  

Met hartelijke groet, namens het bestuur,  

Gabriëlle Kerkhoff 

Boekjaar 2019 2020 

Ontvangen giften vaste sponsors en 
donateurs 

11925 12132 

Rente over voorgaande jaar  1 0 
Saldo eind vorig boekjaar +   5968 +    5678 
Totaal ingekomen in kas 17894 17810 

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

216 163 

Overgemaakt naar Sherpaschool - 12000 -  9500 
Saldo in lopende kas einde boekjaar 5678 8147 


