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Goor, 21 december 2003
Beste Vrienden,
Het jaar 2003 is voor de kinderen van de ‘Sherpa School’ in Bamti, de nevenvestiging van
Bright Horizon Children’s Home in Kathmandu, Nepal, een heel goed jaar geweest. En dat is
voor een belangrijk deel te danken aan uw gulle gaven dit tweede jaar van onze Stichting
Vrienden van Bright Horizon: wij maakten namens u allen, grote en kleine schenkers, maar
liefst zo’n € 8000,- over , dat geheel ten goede kwam aan de school in Bamti. Hiervan werd
€ 7000,- dit jaar ingezameld, een prachtig bedrag dat ruim boven dat van het eerste jaar
lag, toen we, ook al heel mooi, ca. € 5000,- inzamelden.
Het Sherpa- meisje op de hierbijgaande foto is Yangjom, toen 13 jaar, terwijl ze op bed
in een onverwarmd slaapvertrek zonder electrisch licht haar huiswerk ligt te maken nadat
alle dagtaken, die ze na school eerst doet, aan de kant zijn. Zij is pas laat, met tien jaar, aan
onderwijs in haar dorp in Oost- Nepal kunnen beginnen, omdat in de hogere berggebieden
waar zij vandaan kwam geen onderwijs voorhanden was. Nu is zij, intussen zestien jaar en
wonend (bij onze dochter Lies) in Kathmandu, bezig aan een aanvullende vooropleiding om
volgend jaar de verpleegkundige opleiding te kunnen gaan doen. Zij is slim en leergierig, en
daarnaast een ongelooflijk handige en harde werker in het huishouden en het huisbedrijfje
(eethuisje, eigen stokerij en winkeltje). Zij is exemplarisch voor de kinderen, en zeker de
meisjes, van het platteland! Haar situatie is vergelijkbaar met die van de kinderen uit de
streek rond Bamti in de provincie Ramechap. Ook zij kunnen nu, in hun veelal nog armelijker
omstandigheden, profiteren van onderwijs én zorg: op de nieuwe Sherpa School- en
dagvoorziening, die wij met onze Stichting Vrienden voor een belangrijk deel ondersteunen!
Ouders, zelf meestal nog analphabeten, grijpen met beide handen deze kans voor hun
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kinderen aan, dit ondanks het missen van de dagelijkse arbeidskracht en hulp van de
kinderen om het gezinsinkomen te verwerven.
Nieuws van de Sherpa School in Bamti, provincie Ramechap
Het afgelopen jaar zijn maar liefst 177 kinderen naar de school- en dagvoorziening gegaan,
verdeeld over negen klasniveau’s vanaf een soort peutergroep en twee kleutergroepen t/m
‘klas 5’. Er kwamen 73 meisjes en 104 jongens, en vooral in de vier jongste groepen, waarin
de ‘grotere’ helft van de kinderen terecht gekomen is, gaat de verdeling ongeveer gelijk op,
wat natuurlijk verheugend is. Uit deze grote toeloop naar de school, die in eerste instantie
berekend was op ongeveer 100 kinderen, blijkt wel het grote enthousiasme van de locale
bevolking, die hun kinderen, nu ze voor de eerste maal de kans hiertoe krijgen, ook
daadwerkelijk naar school laten gaan. Na een aanvankelijk veelbelovend staakt- het- vuren is
vanaf september j.l. de strijd tussen maoïsten en regering helaas weer opgelaaid, waardoor
de situatie gespannen blijft. Ondanks deze zorgelijke politieke situatie en de daardoor
slechte staat van ’s lands economie (o.a. is het toerisme vrijwel lamgelegd), schrijft Ang
Tsering dat de school op zich geen problemen van de burgeroorlog ondervindt, en floreert.
In Bamti wordt heel veel gedaan voor een relatief bescheiden bedrag: de kosten van warme
maaltijden voor alle kinderen en de salariskosten van leerkrachten en staf zijn uiteraard de
grootste kostenposten. De kosten voor schooluniformen, boeken en leermiddelen, evenals
speelmaterialen en medicijnen, zijn relatief lagere posten. Méér geld betekent vooral meer
mogelijkheden voor leermiddelen en speelmaterialen. Net als op de Bright Horizon-school in
Kathmandu krijgen de kinderen in Bamti relatief goed onderwijs, dat wat niveau en
didactische moderniteit betreft beduidend boven dat van ‘gewone’ openbare scholen ligt.
Ang Tsering, de bevlogen initiator van de Sherpa School, schreef ons een brief in Juli.
Beter dan hij kan ik het niet zeggen: u vindt daarom een copie in deze nieuwsbrief.
De met zijn brief meegestuurde foto’s kunt u vinden op de eigen Nederlandse website:
[www.let.uu/~Annemarie.Kerkhoff/personal/brighthorizon.htm].
De officiële site van ‘Bright Horizon Children’s Home’ vindt u :[www.bright-horizon.org]
Kort nieuws over Bright Horizon Children’s Home in Kathmandu
 Er is door ons een enorme berg ‘tweedehands’ knuffels en kleding, verzameld via
kledingbeurzen en vrienden, en meegestuurd met de verhuisvracht van dochter Lies,
uitgedeeld in het kinderhuis. Het was zeer welkom, en een groot feest: voor alle
kinderen was er een knuffel, voor de meesten de eerste eigen knuffel!
 In Kathmandu bezoeken nu 124 internaatskinderen en 34 dagschool-leerlingen de school.
Elke keer weer blijkt het verschil in niveau van het onderwijs op de BHCH-school
vergeleken met de openbare- en dorpsscholen in en rond Kathmandu enorm. Er wordt
veel energie gestoken in het extra bijwerken van achterstanden van de kansarme
dagschoolkinderen.
 De eerste schoolleidster, die de opvoeding van haar baby niet meer kon combineren met
de volle taak van het leiden van de school, is opgevolgd door een nieuwe. Naast de
directeur en de schoolleidster zijn er 10 leraren en leraressen actief op de school, en
werken er 19 andere volwassenen (pleegouders, keukenpersoneel en anderen).
 Het aantal klasniveau’s is uitgebreid met een nieuwe ‘hogere’ klas, en dit zal doorgaan tot
in totaal 8 schooljaren kunnen worden aangeboden, hetgeen normaal is in Azië. Voor de
kinderen die kunnen ‘doorleren’ na de 10de resp. 12de klas, wordt vervolgonderwijs in
Kathmandu gezocht. [Ditzelfde beleid wordt ook in Bamti gevolgd.]
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Er is binnen de bestaande gebouwen in een nieuw onderkomen voor 30 kinderen voorzien.
De problemen met een eigen betrouwbare drinkwatervoorziening en watertoevoer in het
algemeen blijven een bron van zorg: de wandeling twee maal per week van alle kinderen
naar de nabijgelegen openbare bron, voor een eigen uitgebreide wasbeurt én alle was,
blijft een ritueel waar de kinderen wel van genieten!

Inkomsten en uitgaven in het kort
Vanuit Bright Horizon Children’s Home Trust wordt de Sherpa school tot nu toe met USD
10.000 per jaar gesteund ( dit naast nog andere fondsen). Dat bedrag komt met de huidige
gunstige euro-koers dus grotendeels uit Nederland! Elke som geld die bóven dit bedrag door
onze Vriendenstichting zal worden ingezameld, is door de BHCH Trust toegezegd aan Bamti,
om noodzakelijke uitbreidingen van klassenaanbod en leermaterialen te kunnen realiseren.
Alle uitgaven worden door de directeur gespecificeerd, en door de Zwitserse BHCH-Trustaccountant gecontroleerd.
Het afgelopen jaar waren er méér giften, méér donateurs, en een paar vaste 5-jaarssponsors erbij (via een notariële acte, dus helemaal fiscaal aftrekbaar zonder drempel).
Verder was er een verassend initiatief: bij het vieren van tien jaar huwelijk en twee kroonverjaardagen tegelijk werd door de gelukkigen ‘hun’ cadeau van € 350,- aan BHCH
geschonken! En een team van de Heemsteedse Apotheek zamelt als team bijdragen in!
Tot en met 20 december van dit jaar (2003) hebben wij een totaalbedrag van € 7030 aan
giften ontvangen. Hiervan kwam € 4980 van vaste donateurs (minimumbedrag € 55) en uit
eenmalige giften van zeer variabele bedragen, € 2050 kwam van schenkingen via notariële
akte (voor minimaal vijf jaar vastgelegd). Van het totale bedrag (incl. het saldo van 2002) is
in Juli € 5100, en in December nog eens € 2800 overgemaakt naar de BHCH- Trust in Bern.

Ontvangen giften in 2003
Saldo in kas dd. 31-12-‘02
Rente (nog niet bijgeschreven)
Kosten over 2003

Overgemaakt naar Bern/Nepal
Saldo in kas (20-12-03)

7030
1257
0
8287
1 21 - kosten KvK, notariële kosten, foto’s, kosten

internationale overboeking

8166
5100 - dd. 15- 04 –2003
2800- dd. 07-12 -2003
€ 266

Een prachtig resultaat, en nu op naar nog meer donateurs! Bel, schrijf, of mail ons, als u
graag een nieuwe folder met actuele gegevens zou willen ontvangen. Of informatie over het
schenken via een notariële acte. Mits u een jaarlijks bedrag vanaf € 175 voor vijf jaar wilt
vastleggen, is dat altijd gunstig voor Bright Horizon én voor u.
Nog een dringende vraag: wil ieder zijn of haar naam, en eventueel een ons onbekend adres,
invullen op de acceptgirokaart, anders kunnen wij u niet bedanken en een volgende
nieuwsbrief sturen! Er waren enkele verassingen dit jaar!
Wij willen u heel hartelijk danken, en hopen op uw blijvende belangstelling en ondersteuning
voor Bright Horizon Children’s Home in Nepal!
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Met hartelijke groet,

Het bestuur

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
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