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Beste Vrienden,  
 
Nu het eerste jaar van onze actie voor de kinderen van Bright Horizon bijna ten einde loopt, 
willen wij u graag op de hoogte brengen van de eerste resultaten, en van wat er intussen met 
uw giften is gedaan. Allereerst willen wij alle gulle gevers heel hartelijk danken. Wat een 
spontane reacties! Ze begonnen meteen na onze kerst-folder, en gingen zelfs tot twee 
weken geleden  door. Dit eerste jaar gaf u met z’n allen € 5.276,26! Een hartverwarmend 
resultaat, waar Marlies Kornfeld, de initiator en grote sponsor van dit project, erg blij mee 
was. Zij schreef ons: “Thank you for all your support and effort. It is good to know that I 
do not have to do everything myself”. 
 
De kinderen van Bright Horizon maakten als dank en als groet uit hun wereld de hierbij 
afgedrukte tekeningen. We kozen twee van de mooiste. Toen in het afgelopen jaar voor Lies 
Kerkhoff, werkend als VSO- vrijwilliger, als gevolg van de oorlogs-omstandigheden en de 
problemen met de Maoïsten het werken in haar eigen plattelandsgebied in Oost- Nepal te 
gevaarlijk werd, is zij als VSO-er bijna vier maanden als lerares (biologie, milieu, excursies 
en activiteiten in de natuur), op de school van Bright Horizon werkzaam geweest. Zij heeft 
het reilen en zeilen van de school dan ook meegemaakt en op foto’s vastgelegd. De kinderen 
zien er opgewekt en vol leven en plezier uit, ze blijken net als overal hele gewone kinderen 
die hun kansen grijpen. En ze zijn nog blij met alles, dat in de ogen van onze eigen kinderen 
volkomen vanzelfsprekend is, en dit mét het besef dat ze boffen! Een Engelse vrijwilliger 
zet overigens dit door Lies gestarte werk voort. 
 
Voor ieder, die de wens en de gelegenheid heeft om een album vol foto’s van de kinderen in 
school- en dagelijkse activiteiten te bekijken: het album is er, ligt in Goor, en een selectie 
eruit in Utrecht. We laten het bij gelegenheid graag zien. Er is ook een video over Bright 
Horizon gemaakt (Duits gesproken, ook in Goor), en een uitgebreide website. Deze is 
gemaakt voor de Zwitserse Stichting, en zal binnenkort worden  aangevuld met de jongste 
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ontwikkelingen. Er is ook een een kleine Nederlandse site, hierop staat de aangepaste tekst 
van de folder en een aantal foto’s. De sites zijn te vinden onder: 
www.bright-horizon.org en www.let.uu.nl/~Annemarie.Kerkhoff/personal/brighthorizon.htm. 
 
Nieuws 
Het belangrijkste nieuws voor de ‘Stichting Vrienden BHCH’ is dat het Zwitsers- Nepalese 
bestuur van Bright Horizon ons gevraagd heeft de giften en sponsorgelden uit Nederland op 
de allereerste plaats ten goede te laten komen aan een tweede vestiging van Bright Horizon, 
waarmee ongeveer vier jaar geleden is gestart. De ontwikkelingen gaan door ruimhartige 
sponsoring, vanuit Zwitserland vooral, en ook Duitsland, tot nu toe zo voorspoedig, dat de 
reikwijdte van het project “Bright Horizon Children’s Home”  heel verheugend is uitgebreid 
naar een ander, meer ruraal en moeilijker bereikbaar gebied in Nepal.  
Deze tweede vestiging is een school en dagzorg-centrum in de provincie Ramechhap, gelegen 
in het plaatsje Bamti, op twee dagen loopafstand van Kathmandu. De naam van de School is 
‘Sherpa Children’s Welfare and Education Development Trust’. In dit gebied in het 
voorgebergte van de Himalaya zijn  geen wegen of gemotoriseerd vervoer. Er was tot voor 
kort geen mogelijkheid voor het volgen van onderwijs. Voor de arme kinderen in dit gebied, 
die niet door hun familie naar de hoofdstad kunnen worden gestuurd, is dit een unieke kans 
om naar school te kunnen en uitzicht te hebben op een beter bestaan. De families in dit 
plattelandsgebied zijn, ondanks hun gewoonte om hun kinderen, zo jong als ze zijn, als 
arbeidskrachten in te zetten om het gezamelijke hoofd boven water te kunnen houden,  zeer 
gemotiveerd om hun kinderen nu te laten profiteren van onderwijs en zorg. Deze kinderen 
kunnen, i.t.t. de kinderen in het Huis in Kathmandu, 's avonds terug naar hun families in de 
omringende dorpen. Hierdoor zijn de kosten voor deze dagschool veel lager dan voor het 
kinderhuis in Kathmandu. De kinderen lopen dagelijks afstanden tot een uur of langer, en dat 
twee keer! De ideële doelstellingen van de Stichting blijven ook voor deze vestiging recht 
overeind: arme en behoeftige kinderen, waaronder ook hier de nodige (half-)wezen, krijgen 
er kwalitatief goed onderwijs en verzorging, zonder onderscheid naar sekse, religie of 
sociale klasse (kaste). 
Een lid van de Nepalese Board of Trustees van BHCH, mr. Ang Tsering, een voormalig 
minister van de Nepalese regering en een zeer betrokken sociaal werker, is al vier jaar 
geleden samen met zijn vrouw begonnen met de bouw en inrichting van deze school voor ca. 
100 kinderen. De eerste klassen heeft hij nog geherbergd in zijn eigen woonhuis, maar dit 
was natuurlijk te klein. Nu de school gebouwd is met geld van Bright Horizon is daar een staf 
aangesteld onder zijn leiding, en volgen zo’n 100 kinderen er onderwijs. Ook in Bamti krijgen 
de kinderen een schooluniform, mét een jack en schoenen, zij eten er dagelijks twee goede 
maaltijden, en er is voorzien in medisch- verpleegkundige zorg waar nodig.  
 
Aan de Nederlandse Vrienden van Bright Horizon Children’s Home is gevraagd speciaal deze 
vestiging van Bright Horizon in Bamti te ondersteunen, en zoveel mogelijk ‘sponsorschappen’ 
voor de kinderen, voor de lopende kosten van hun verzorging en scholing, op ons te nemen. 
Naast de sponsorbedragen kunnen de komende jaren hopelijk af en toe speciale dingen 
gedaan worden. Mr. Ang Tsering zal ons binnenkort rechtstreeks benaderen en ons over het 
wel en wee van de school op de hoogte houden.  
Wij hebben op dit voorstel van het Zwitsers-Nepalese bestuur positief gereageerd, temeer 
daar de Nederlandse giftgevers vrijwel zonder uitzondering (tot nu toe) het liefst anonieme 
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kindplaatsen bekostigen. Omdat de kosten op het ‘platteland’  veel lager zijn dan in 
Kathmandu, is het bedrag voor een jaar dagzorg op de Sherpa Children’s School in Bamti 
€100. Dit betekent dat van het in 2002 gedoneerde bedrag van de Nederlandse Vrienden 
liefst 50 kinderen een vol jaar naar school kunnen gaan! Het streven is van de school in 
Bamti eigenlijk ‘onze’ school te maken, zodat we uiteindelijk van alle kinderen daar de vaste 
kosten zouden kunnen dragen. 
Er zijn tot nu toe pas enkele foto’s van de school in Bamti, terwijl er ook nog geen gegevens 
op de website staan. Noch Marlies Kornfeld, noch mr. Ang Tsering (als vroegere 
regeringsfunctionaris), noch Lies Kerkhoff konden het afgelopen jaar de school bezoeken 
vanwege de nog voortdurende ongunstige politieke situatie. Alleen de vrouw van mr. Ang 
Tsering bezoekt het centrum regelmatig. De berichten zijn goed! Onlangs kregen alle 
kinderen een splinternieuw schooluniform, met een warm jack en kousen en schoenen. In 
Nepal zijn de scholen en de huizen niet verwarmd, terwijl in de korte winter, ongeveer twee 
maanden, de temperaturen ’s nachts tot ca. het vriespunt dalen in de bergen. Warme kleding 
en schoeisel is belangrijk, omdat de kinderen grote afstanden op een vroeg uur van de dag 
moeten lopen. In de vernieuwde folder staat een foto van Bamti, van pas aangekomen 
kinderen in deze nieuwe uniformen. Ze lijken nogal onder de indruk van alles wat hen 
overkomt. Ondanks een zeer gespannen politieke situatie in hun land, een corrupte regering, 
een weinig bekwame koning, een stilgevallen toerisme en een rampzalige economische 
toestand, is voor deze kinderen én hun families een ‘new and bright horizon’ verschenen. 
 
Kinderhuis Kathmandu 
Voor de vestiging in Kathmandu zijn momenteel voldoende vaste sponsoren gevonden: het 
huis is nu volledig bewoond door 120 kinderen. Daarnaast zijn er dit jaar 25 dagscholieren 
toegelaten tot de school, allen arme kinderen uit de omliggende dorpen, die vaak thuis ook 
nog een zware taak hebben op het land of in de huishouding. De dagscholieren, waarvan 
enkelen al zo’n vier jaar onderwijs in hun eigen dorp achter de rug hadden, bleken een 
bedroevend schoolniveau te hebben. Aan hen is het afgelopen jaar extra ondersteuning 
geboden, om in te kunnen halen. 
In de voorbije wintermaanden bleken veel kinderen te kampen met ziekte, er heerste veel 
griep en er waren veel kinderen verkouden. De weerstand van de kinderen was verre van 
optimaal. Op aandringen van Marlies Kornfeld, die het Huis in April bezocht (en opnieuw 
afgelopen november) kregen de kinderen een voedzamer en gezonder ontbijt dan alleen thee 
met suiker en melk, en droog brood: ze kregen meerdere malen per week  pap, aangevuld met 
een of twee eieren.  Ook krijgen de kinderen nu levertraancapsules. Het eerste resultaat is 
er: de kinderen zijn minder vaak ziek. En hopelijk gaan de o.a. door Lies aangeplante  eigen 
vruchtbomen veel fruit dragen, dat menig kind zelfs moet leren eten! 
Ook komt er in Bright Horizon nu regelmatig een Nepalese kinderarts spreekuur doen. Deze 
arts kreeg zijn specialistenopleiding in Duitsland, en wordt voor BHCH gesponsord door een 
Duits echtpaar. Alle kinderen kregen dit jaar een Hepatitis B inenting op hun kosten. Door 
dit echtpaar wordt momenteel in Duitsland ook een Vriendenstichting van BHCH opgericht. 
Verder is een half-time leraar voor volksdansen aangesteld: dit is gebruikelijk op elke goede 
Nepalese school, en de kinderen genieten ervan. Jaarlijks wordt in Nepal een nationale “Dag 
voor alle Kinderen” gevierd, met spel, dans, sportwedstrijden en een feestdiner: ook op 
Bright Horizon is dit feest met grote overgave gevierd. Een belangrijk gevoel voor de 
kinderen: dat ook zíj de moeite waard zijn om zo’n feest mee te vieren.  
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Als laatste komt sinds het afgelopen jaar elke zondag een monnik les geven in de ethiek van 
zowel het Hindoïsme als het Boeddhisme, de beide onderling verwante religies van de meeste 
kinderen van het Huis. 
Voor het komende jaar ligt het in de bedoeling bij de school in Kathmandu een eenvoudige 
werkplaats te bouwen, waar oudere kinderen onder leiding van vakmensen eenvoudig 
beroepsonderwijs kunnen krijgen. Daarna worden ‘stageplaatsen’ in de stad gezocht. De 
werkplaats kan gebouwd worden op het reeds in bezit zijnde terrein.  
 
Inkomsten en uitgaven in het kort 
Tot en met 20 december van dit eerste jaar (2002) hebben wij een totaalbedrag van €5277 
aan giften ontvangen. Hiervan kwam €1345 van vaste donateurs (minimumbedrag €55), €1750 
via notariële akte (voor minimaal vijf jaar) vastgelegde sponsoring, en €2182 uit eenmalige 
giften van variabele bedragen. Van dit bedrag is in Juli €3900 overgemaakt naar de 
Stichting in Bern, en zal bij de volgende zending nog €1000 volgen. 
 
 
Ontvangen giften  5.277   
Rente t/m 30-11-2002          3         

5.280 
Kosten  eerste jaar     247 - kosten KvK, notariële kosten, porti, acceptgiroformulieren,   

5.033    internationale overboeking 
Overgemaakt naar Bern/Nepal 3.900 - dd. 10-07-2002 
Over te maken naar Bern  1.000 - dd.volgende zending ca. febr/mrt 2003 
Saldo in kas   € 133 
 
 
Over de precieze besteding van de uitgaven in Nepal ontvangen wij nog bericht. U zult 
hierover in de nieuwsbrief worden geïnformeerd. Bel, schrijf, of mail ons, ook als u graag 
een nieuwe folder met actuele gegevens zou willen ontvangen. Wij willen u heel hartelijk 
danken, en hopen op uw blijvende belangstelling en ondersteuning voor Bright Horizon 
Children’s Home in Nepal! 
 
Met hartelijke groet, 
Het bestuur 
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Informatie voor nieuwe donateurs 
 
In ‘96-’97 werd de Zwitsers- Nepalese stichting “Bright Horizon Children’s Home in Nepal” 
opgericht onder de bezielende leiding van mevr. Marlies Kornfeld, en kon worden begonnen 
met de bouw van het kindertehuis “Bright Horizon” aan de rand van Kathmandu, in Nepal. 
Het Huis opende zijn deuren in april 2000, en intussen wonen er 120 kinderen. Bovendien 
komen sinds 2002 tevens 25 zeer kansarme dagscholieren uit de directe omgeving naar de 
school, onder dezelfde voorwaarden. Een tweede school en dagcentrum is inmiddels 
opgericht in Bamti, en in de loop van 2002  volledig in gebruik genomen. De school is de 
eerste vorm van onderwijs in dit plattelandsgebied. 
 
De doelstelling van de stichting is het bieden van een thuis met verzorging en opvoeding, en 
het geven van kwalitatief goed onderwijs aan behoeftige kinderen, die geen of zeer arme 
familie hebben. De kinderen komen uit verschillende gebieden van Nepal (vooral de 
berggebieden), en worden opgenomen ongeacht hun etnische of religieuze achtergrond, 
sekse of sociale klasse. Dit is zeker niet vanzelfsprekend in een land als Nepal, waar meisjes 
meestal niet naar school gaan. De kinderen worden begeleid tot zij min of meer zelfstandig 
verder kunnen.  
 
In Nederland is in december 2001 een Nederlandse ‘Stichting Vrienden van Bright Horizon 
Children’s Home’ opgericht, met de bedoeling de Zwitsers- Nepalese stichting financiëel te 
steunen d.m.v. het werven van donateurs en sponsors. De stichting Vrienden van BHCH is 
door de Nederlandse fiscus aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’, hetgeen 
betekent dat giften aan de stichting onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de 
inkomstenbelasting. 
 
Donateur kan men worden voor een bedrag vanaf €55 per jaar; de sponsorbedragen, toe te 
zeggen voor minimaal vijf jaar, zijn afhankelijk van de plek: voor een volledig wonend kind in 
het tehuis in Kathmandu zijn de kosten €500 per jaar, voor een dagscholier in Kathmandu  
€250 per jaar, voor een dagscholier in Bamti bedragen de kosten €100 per jaar.  
Ook alle eenmalige of herhaalde variabele bedragen zijn zeer welkom, aan alles is behoefte! 
Aan u wordt gevraagd uw giften over te maken op giro 9195529 t.n.v. de stichting Vrienden 
van BHCH Nepal. Informatie over het eventueel (door de Stichting) laten opmaken van een 
notariële akte voor het doen van periodieke schenkingen in de vorm van een lijfrente, voor 
een periode van minimaal vijf jaar, is voorhanden. 
 
Wij trachten de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk kinderen 
rechtstreeks gesteund kunnen worden op weg naar een ‘new and bright horizon’.  
 
Het bestuur 
 


