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Goor, 20 december 2021 

Beste vrienden, 

Graag breng ik u op nieuws van de Sherpa School in deze roerige tijden van de Covid-19 pandemie. 
Gelukkig is er op de school nog niemand ziek van geweest, maar de pandemie vormt een grote uitdaging 
bij het bereiken van de doelen van de school: het bieden van goed onderwijs, goede voeding en een 
veilige leefomgeving aan de allerarmste en meest 
kansloze kinderen uit de omgeving. 

Nieuws van de school 

Deze nieuwsbrief gaat over het Nepalese jaar 2077. 
Dat is het schooljaar dat loopt van april 2020 tot 
april 2021. In die periode is er twee keer een 
complete lockdown geweest. De eerste was vanaf 
maart 2020 en duurde drie maanden. De tweede was 
vanaf mei 2021, toen de Delta-variant in India veel 
slachtoffers maakte. Tijdens de lockdowns was er 
alleen onderwijs voor de inwonende leerlingen, de 
andere kinderen konden niet meer op school terecht. 
Twee schoolklassen waren voldoende. 

Sluiting van de school heeft zowel de fysieke als de mentale gezondheid en welbevinden van de 
kinderen ernstig in gevaar gebracht. In Kathmandu zijn de meeste private scholen overgegaan op online 
onderwijs, waar ze tot nu toe mee doorgaan. Voor de Sherpaschool is dat helaas onmogelijk, want de 
kinderen hebben thuis geen computers, geen internet en soms zelfs geen elektriciteit. Bovendien zijn 
de bestaande internetverbindingen in dit afgelegen gebied erg onbetrouwbaar.  



Natuurlijk is er risico op verspreiding van de Covid infectie door en onder de leerlingen van de school. 
In het dorp Bamti, waar de school ligt, kunnen geïnfecteerden niet gestest of behandeld worden. 
Daarnaast valt er volgens Nuri weinig te verwachten van de Nepalese overheid; het beleid is onduidelijk 
en mensen worden slecht voorgelicht.  

Toch heeft het bestuur van de Sherpaschool 
besloten de school weer te openen voor alle 
leerlingen. Voor deze kinderen zijn de risico’s van 
het thuisblijven veel groter dan van de Covid. Alle 
leraren en stafleden zijn inmiddels volledig 
gevaccineerd met het Chinese vaccin Vero cell. 
Iedereen draagt mondkapjes en houdt afstand en in 
alle klassen staat hand-gel. De eerste maand werd 
om de dag aan de helft van de leerlingen les gegeven, 
maar sindsdien krijgen alle leerlingen weer les in hun 
diverse klassen. Zoals te zien op de meegestuurde 
foto werd tijdens de lockdown ook buiten les 
gegeven. Wat een veerkracht! 

 

De leerlingen en het onderwijs 

Er zijn voor het schooljaar 2020-2021 geen nieuwe 
leerlingen toegelaten vanwege de pandemie. Het was 
moeilijk genoeg om het te redden met degenen die 
er al waren! In totaal kregen dit schooljaar 304 
kinderen onderwijs, 145 meisjes en 159 jongens. Er 
waren twee kleuterklassen (LKG met 35 en UKG met 
38 kinderen) en acht andere schoolklassen. In 2020 
hebben 25 met succes de school afgerond, 8 jongens 
en maar liefst 17 meisjes. Een meisje uit klas 6 is 
vanwege zeer goed presteren overgegaan naar de 
Bright Horizon School in Kathmandu. Zij woonde 
nota bene pas een paar maanden op de Sherpaschool. 

Van de 304 leerlingen wonen er 28 jongens en 33 meisjes permanent in het ‘Boarding Home’ van de 
Sherpaschool. Zij zijn nauwelijks het terrein af geweest en hebben na school veel werk verzet in de 
keuken, de kassen, de thee- en groentetuinen en de werkplaatsen. In april 2020, na hun laatste 
examen, zijn zes ‘jongeren’ uit huis vertrokken. 

Er waren dit jaar geen bijzondere evenementen. Om de tijd en salarissen van de staf en leraren toch 
goed te besteden, hebben zij veel onderhoudswerk gedaan, vooral aan het meisjeshuis, het jongenshuis 
en de klaslokalen. De Sherpaschool heeft zo’n 1800 zakken rijst verspreid onder de armere gezinnen in 
de omgeving, waaronder die van leerlingen. En de gezondheidspost in het dorp heeft vier 
zuurstofapparaten en tien zuurstofcilinders van de school gekregen. 



Op de Sherpaschool werken, naast directeur Nuri Tsering Lama, een staf van zeven mensen en een 
lerarenteam van 9 leraren en 2 ‘leraar-helpers’, daarnaast een leraar voor kleermaken, 
timmerwerkplaats en landbouwwerkzaamheden.  

Nieuws van de stichting 

In maart 2021 hebben we 12.500 euro overgemaakt naar de school, voor het huidige schooljaar. Dit 
jaar hebben we een mooi bedrag van 10.950 euro bijeen gebracht, ondanks dat een aantal trouwe 
donateurs wegvielen. De Vriendenstichting had afgelopen jaar 34 donateurs en 22 vaste sponsoren.  

Het totale budget van de Sherpaschool voor 2020-2021 was 72.879 euro. Het overgrote deel daarvan 
komt als altijd van de Duitse stichting Kinderhilfe Nepal. De gift uit Nederland gaat doorgaans in zijn 
geheel naar de dagelijkse exploitatie, waaronder de zakken rijst en de medische hulpmiddelen voor het 
dorp. Het overzicht van de inkomsten en uitgaven (in euro) per boekjaar vindt u de tabel hieronder. De 
trend van de afgelopen jaren ziet u in de grafiek. 

 
De hele wereld mag op zijn kop staan, maar mede door úw gulle ondersteuning gaat dit belangrijke werk 
in de afgelegen Himalayas door! Daar profiteren heel veel kinderen van. Wij danken u heel hartelijk 
voor uw jarenlange steun, zeker ook namens de kinderen, directie en staf van de Sherpaschool. 

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”. U kunt ons verder helpen met het vinden van 
nieuwe donateurs en sponsoren. 

Wij wensen u een voorspoedig en nu vooral ook een 
ander en gezond nieuw jaar toe! 

Met hartelijke groet, namens het bestuur,  

 

Gabriëlle Kerkhoff 

 
Boekjaar 

2020 2021 

Ontvangen giften vaste sponsors en 
donateurs 

12132 10950 

Rente over voorgaande jaar  0 0 
Saldo eind vorig boekjaar +    5678 +   8147   
Totaal ingekomen in kas 17810 19097 

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

163 221 

Overgemaakt naar Sherpaschool -  9500 - 12500 
Saldo in lopende kas einde boekjaar 8147 6376 


