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Goor, 20 december 2022 

Beste en trouwe vrienden, 

Gelukkig kunnen wij u goede berichten brengen 

van de Sherpaschool. De school heeft de draad 

weer geheel opgepakt sinds de corona-

pandemie, ondanks de huidige wereldwijde 

politieke en economische crisis. Deze 

nieuwsbrief gaat over het schooljaar dat loopt 

van april 2021 tot april 2022 en de maanden 

erna. 

 

 

De coronatoestanden lopen op hun einde. In mei 

2021 was er een tweede lockdown, waarin alleen 

de permanent inwonende kinderen nog op school 

verbleven en onderwijs kregen. Toen de school 

daarna weer open ging, is ook de leerlingenstop 

opgeheven die was ingesteld vanwege de 

pandemie. De school heeft dus een fors aantal 

nieuwe leerlingen.  

Alle kinderen en medewerkers zijn gezond en 

wel, en zonder kleerscheuren door de pandemie 

gekomen! Allen zijn volledig gevaccineerd met 

het Chinese vaccin Verocell. Buiten de school is 

de bevolking grotendeels gevaccineerd, maar de 

contacten blijven beperkt met miljoenenstad 

Kathmandu. Uit het dorp Bamti komen wel veel 

dagscholieren. Toch voelt iedereen zich binnen 

de Sherpaschool nu veilig genoeg om op volle 

kracht weer verder te gaan. 
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Nieuws van de school 

In juni 2021 heeft de school 55 nieuwe 

kinderen verwelkomd, 30 meisjes en 25 

jongens. Zij zijn geselecteerd uit maar liefst 

130 aanvragen! 13 van hen zijn permanent 

komen wonen in het boarding home (6 jongens 

en 7 meisjes. Dit grote aantal kinderen is mede 

een ‘inhaal’ van de leerlingenstop van 2020. 

Er is veel onderhoud gepleegd aan en in de 

woon- en schoolgebouwen, en de groentekassen, 

want ook dat was in 2020 nauwelijks mogelijk. 

Met name de toiletten waren aan een grote 

opknapbeurt toe (zie foto). (Ooit waren zij via 

de Vriendenstichting geschonken door de 

Nederlandse Vereniging van Stadsarchitecten, 

en ook nu is de Nederlandse bijdrage hiervoor 

gebruikt.) 

De school heeft een heuse bakkerij gekregen 

met elektrische bakovens. Enkele 

stafmedewerkers hebben een 20-daagse 

training gevolgd van een bakker uit Kathmandu. 

Nu kunnen ze zelf grote ladingen brood, 

broodjes, verse pasta en andere lekkernijen 

maken, een feest voor iedereen.  

 

 

De leerlingen en het onderwijs 

In totaal kregen dit schooljaar 360 kinderen 

onderwijs, 175 meisjes en 185 jongens. Als ik 

goed tel, is dit jaar de 888ste leerling van de 

Sherpaschool ingeschreven!! 

De ‘nursery’ had 28 kinderen (geboren in 2016 

en 2017). Er waren twee kleuterklassen, LKG 

met 28 en UKG met 35 kinderen. Gelukkig 

waren er weer de volledige acht andere 

schoolklassen. In klas 8 (eindklas 

‘basisonderwijs’) zaten 12 jongens en 8 meisjes. 

 

Dat er weer volop leven in de brouwerij is, 

blijkt ook uit alle bijzondere activiteiten waar 

de leerlingen dit jaar aan hebben meegedaan: 

• spelling wedstrijd (tussen scholen) 

• basketbal toernooi (tussen scholen) 

• tafeltennis toernooi (tussen scholen) 

• schaakcompetitie (tussen scholen) 

• schildercompetitie 

• school ‘science fair’ 

• school picknick 

• school oudersdag 

• Wereldmilieudag (5 juni) 

• Wereldkinderdag (20 november) 

 

 



Van de 360 leerlingen wonen er 62 permanent 

op de Sherpaschool, 26 jongens en 36 meisjes. 

In 2021 hebben 12 van hen de school verlaten. 

7 van hen hebben met succes de school 

afgerond na 6 tot 10 jaar verblijf en 3 hele 

kleintjes (3-jarigen) hebben het na 2 jaar niet 

kunnen volhouden, of zijn verhuisd. 

Op de Sherpaschool werken, naast directeur 

Nuri Tsering Lama (die er niet permanent is), 

een staf van zeven mensen en een lerarenteam 

van 10 leraren en 3 leraar-assistenten; 

daarnaast een leraar voor kleermaken, 

timmerwerkplaats en landbouwwerkzaamheden. 

 

Nieuws van de stichting 

In maart 2022 hebben we 11.700 euro 

overgemaakt naar de school, voor het huidige 

schooljaar ’22 – ’23, waar de Sherpaschool héél 

blij mee was. Ook dit jaar hebben we weer een 

mooi bedrag van 12.804 euro bijeen gebracht, 

en dat is mede door een aantal bijzondere 

giften! Eén trouwe donateur van het eerste uur 

gaf ons háár cadeau van maar liefst € 1020 

voor haar 81ste verjaardag! Een trouwe en gulle 

sponsor van het eerste uur gaf ons een extra 

gift vanwege zijn 89ste verjaardag en ook nog 

zijn energiebijdrage van november. Dat laatste 

deden nog twee donateurs: zo welkom! Van de 

erven van twee vorig jaar overleden donateurs 

kregen we donaties ‘ter herinnering aan hen’, 

heel bijzonder.  

De Vriendenstichting had het afgelopen jaar 37 

donateurs en 21 vaste sponsoren. Helaas begint 

het aantal vaste donoren en trouwe donateurs 

gestaag terug te lopen. Enkelen van hen zijn 

ernstig ziek of overleden en anderen hebben, 

vaak na vele jaren van grote giften, andere 

prioriteiten gekregen. Naar ieder van hen gaat 

onze bijzondere dank voor zoveel vrijgevigheid 

in zoveel jaren. Wij blijven zoeken naar nieuwe 

sponsoren en donateurs, en hopen dat u allen 

daarmee helpen wil. Dat kan door het delen van 

deze nieuwsbrief en door te wijzen op onze 

website: www.sherpaschool.nl. Hier vindt u veel 

recente foto’s, maar ook de ontwikkelingen en 

gebeurtenissen van alle jaren sinds 2001. 

Het totale budget van de Sherpaschool voor 

2021-2022 was € 118.465 euro.  

De gift uit Nederland gaat doorgaans in zijn 

geheel naar de dagelijkse exploitatie, dit jaar 

dus vooral naar het in orde brengen van de 

toiletten.  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.

 

Boekjaar 2021 2022 

Ontvangen giften vaste 

sponsors en donateurs 

10940 12804 

Rente over voorgaande jaar  0 0 

Saldo eind vorig boekjaar + 8147 +6366 

Totaal ingekomen in kas 19087 19170 

Kosten (KvK, foto’s, porto, 

betalingsverkeer)  

221 277 

Overgemaakt naar 

Sherpaschool 

- 12500 -11700 

Saldo in lopende kas einde 

boekjaar 

6366 7193 
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De wereld is het afgelopen jaar niet veiliger en 

zeker niet aangenamer geworden, ook niet voor 

de mensen onderling. Kunt u zich nog herinneren 

waarmee onze Vriendenstichting ooit begonnen 

is? Aanleiding was in 2001 de geboorte van een 

Sherpa-jongetje Phurba onder barre 

omstandigheden hoog in de Himalaya. Mijn 

dochters en ik hebben zijn moeder helpen 

bevallen van de dwarsliggende baby, waardoor 

zij én de baby in leven bleven. De volgende 

ochtend bleek dat zij nog drie hele jonge 

kinderen had, die anders wees zouden zijn 

geworden. Dat leven en dood in deze arme 

afgelegen gebieden zo dicht bij elkaar liggen 

inspireerde ons om de opvang en scholing van de 

allerarmste wezen en half-wezen te gaan 

ondersteunen. Helaas is de vader van dit gezin, 

een aantal jaren later naar Qatar getrokken om 

in de bouw te gaan werken. Hij had een 

wurgcontract en toen hij na drie jaar doodziek 

terugkeerde is hij enkele maanden later 

plotseling overleden. Dit was nog voor de zware 

aardbevingen van 2015 hun huis verwoestten. 

Het afgelopen jaar hadden ook zij te maken 

met dure energie, inflatie, onbereikbare 

gezondheidszorg en de pandemie…  

Laten we ons realiseren dat ook voor de mensen 

en de kinderen in Nepal de wereld vol van 

zorgen en noden blijft. Wij vragen u extra 

dringend om de Sherpaschool te blijven 

steunen. 

Uw gift is meer dan ooit 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 gezond nieuw jaar in een wereld van vrede 

toe! 

Met hartelijke groet, namens het bestuur,  

 

Gabriëlle Kerkhoff 


