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Goor, 20 december 2004
Beste Vrienden,

Het jaar 2004 is voor de kinderen van de ‘Sherpa School’ in Bamti, de nevenvestiging van
Bright Horizon Children’s Home in Kathmandu, Nepal, wederom een heel goed jaar geweest.
Op de allereerste plaats daarom onze heel hartelijke dank aan alle gulle gevers van dit
afgelopen jaar: er waren kleine en grote gevers, vaste donateurs en sponsors intussen, maar
ook velen die elk jaar opnieuw ons verassen met hun, ook soms heel grote ‘eenmalige’ giften.
Alle gaven worden erg gewaardeerd, en het hele bedrag komt rechtstreeks terecht op de
plaats waar het voor bedoeld is: bij de kinderen van de Sherpaschool in Bamti. Wij konden in
totaal € 7300 overmaken naar de Zwitserse Trust, een prachtig bedrag.
Vanuit Zwitserland bereikte ons het bericht dat in April j.l. in Nepal de eerste president van
Bright Horizon Children’s Home Trust overleden is, de heer Toni Hagen op de leeftijd van 86
jaar. Hij was tientallen jaren een der grootste en meest bevlogen Nepal-kenners, heeft in de
vijftiger jaren als eerste uit Europa afkomstige buitenlander systematisch geologisch en
ethnisch onderzoek gedaan in Nepal. Hij heeft er een prachtig boek over geschreven. Hij,
een goede vriend en bekende van Marlies Kornfeld, was bij de oprichting van Bright Horizon
meteen bereid zijn kennis van land en mensen in dienst te stellen van deze onderneming, die
zijn warme belangstelling had.
Bezoek aan Bright Horizon Children’s Home in Nepal
In Maart -April van dit jaar ben ik (Gabriëlle) naar Nepal geweest, natuurlijk in de
allereerste plaats om dochter Lies te bezoeken. Louter toevallig was ik daar een week
gelijktijdig met de penningmeester van de Zwitserse Trust, de heer Kunz en zijn familie.
Wij hebben gezamenlijk een lang bezoek aan Bright Horizon in Kathmandu gebracht, en zijn
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bovendien uitgenodigd om te komen dineren en te praten bij de heer Ang Tsering, de
‘chairperson’ van het Trustbestuur, die de school in Bamti runt samen met zijn echtgenote.
[daarover later]. Het bleek op Bright Horizon de eerste schooldag na de ‘ grote’ vakantie te
zijn, het schooljaar loopt van april tot april. Alle kinderen zaten voor het eerst weer in de
nog keurig opgeruimde klassen, met nieuwe boeken en schriften die ze trots lieten zien, en
de ouderen werden door hun nieuwe leerkracht van dat jaar ‘toegesproken’. In de pauze
ontmoeten we ze buiten de school, en ze lieten ons o.a. de eerder door Lies aangeplante
fruitbomen zien. De kinderen waren een stuk ontspannener en vooral zelfbewuster dan
tijdens ons eerste bezoek aan de school in 2000, toen ze over het algemeen nog moesten
wennen aan hun veel betere, maar onbekende, leefomstandigheden, ver van hun families en
dorpen in de berggebieden en op het ‘platteland’. Ze reageerden enthousiast op ons bezoek
en de kleine lekkernijen die we meebrachten, en we konden in het engels toch aardig wat
uitwisselen over hun dagelijkse ervaringen. Sommige kinderen herkende ik, en andersom was
dat ook zo. Als “aama Lies” (“moeder van Lies”, die ze zo goed hebben leren kennen in de tijd
dat ze als extra leerkracht voor ‘biologie en anw’ met hen gewerkt en opgetrokken heeft)
had ik een streepje voor bij zowel de kinderen als de leerkrachten en andere verzorgenden
van het Huis. Zoals kinderen overal zijn bij bezoek, waren ze ook hier: vrolijk en spontaan,
soms verlegen, de ouderen stoer en soms uitdagend, zelfs discussiërend, maar
hartverwarmend. Op de als wens meegestuurde foto ziet u er zomaar een paar, van de
kleinsten: opgewekt en tevreden, giechelig, gezond van lijf en leden zo te zien.
Het dagelijks leven in het nog altijd door burgeroorlog geteisterde, politiek erg onrustige
Nepal is erg duur geworden, de prijs van rijst bijvoorbeeld is bijna 50% gestegen het
afgelopen jaar. Ook kerosine, gas en vele dagelijkse levensbehoeften zijn veel duurder
geworden. Vooral in de stad Kathmandu is dit duidelijk te voelen, en is het ook de vraag of er
met de eerder door de Trust gestelde sponsorbedragen (die vooral de Zwitsers voor de
schoolkinderen in Kathmandu betalen) de komende jaren wel uitgekomen wordt. De Zwitsers
willen echter vasthouden aan de goede, maar niet te hoge levensstandaard in het Children’s
Home, waar de algehele gezondheidstoestand van de kinderen en hun welzijn duidelijk is
toegenomen in de enkele jaren dat zij onder de hoede zijn van Bright Horizon.
Op het platteland, dus op de school in Bamti, waar bovendien verreweg de meeste kinderen
dagscholieren zijn, worden deze kostenverhogingen minder gevoeld. Dat betekent, dat er
voor het toegestuurde bedrag uit Holland aanmerkelijk meer kinderen nu al van de school
profiteren, en er intussen ook een aantal (wees)kinderen voor vast bij de school wonen en
geheel daar opgevoed worden. Met de gunstige koers van de euro, tenminste voor de
Nepalese school die dollars ervoor krijgt, lijkt het bedrag uit Holland nog groter!

Nieuws van de Sherpa School in Bamti, in de provincie Ramechap
Het afgelopen jaar zijn 186 kinderen naar de school- en dagvoorziening gegaan, 75 meisjes
en 111 jongens, verdeeld over negen klasniveau’s vanaf een soort peutergroep en twee
kleutergroepen t/m ‘klas 5’. De kinderen zijn niet alleen op kalenderleeftijd over de klassen
verdeeld, maar ook zover mogelijk naar het bereikte leerniveau, vooral afhankelijk van reeds
ontvangen onderwijs en intelligentie. De verdeling is als volgt: in de hoogste klas 5: 11
leerlingen (6 m, 5 j); klas 4: 17 leerlingen (7 m, 10 j); klas 3: 17 leerlingen (8 m, 9 j); klas 2:
22 leerlingen (8 m, 14 j); klas 1: 26 leerlingen (9 m, 17 j); UKG (hoogste groep Kindergarten)
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41 leerlingen (15 m, 26 j); LKG (lagere groep Kindergarten): 27 kinderen (10 m, 17 j); en in de
‘nursery’ (soort peutergroep): 25 kinderen (12 m, 13 j).
Het afgelopen jaar zijn 18 nieuwe kinderen toegelaten, en van alle scholieren wonen 23
kinderen als ‘boarders’ op het Sherpa-centrum.
Helaas konden we in April de school zelf niet bezoeken, de veiligheidssituatie in Nepal liet
een bezoek aan het gebied helaas niet toe. Stethoscoop, oorspiegel, en nog wat medisch
instrumentarium was in mijn rugzak gepakt om bij alle kinderen een kort screenend
‘schoolarts’- onderzoek te kunnen doen, maar helaas. Gelukkig ontmoetten wij Ang Tsering en
zijn vrouw, zoon en dochter, tijdens een diner ter onzer ere aangericht in zijn woning in
Kathmandu. Mevrouw is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op het centrum in Bamti,
dat begonnen is in hun voormalige woonhuis. Zij is voornamelijk in Bamti, en zij kan veilig
tussen Kathmandu en Bamti heen en weer reizen, wat minder geldt voor Ang Tsering zelf,
omdat hij actief politicus is. Behalve de familie Tsering, die belangeloos werken, zijn als staf
18 mensen, inclusief het hoofd en de leraren van de school, aan het centrum verbonden. Wij
kregen van de familie Ang Tsering naast verhalen en schriftelijke rapportage een stapeltje
foto’s van de school en de kinderen, en het gevierde jaarlijkse ‘kinderfeest’: het ziet er
allemaal goed en goed verzorgd uit, en de vele opgewekt ogende kinderen op de groepsfoto’s
maken echt indruk. Later hebben we via Marlies Kornfeld nog meer leuke foto’s gekregen.
Helaas was de kwaliteit niet zodanig dat we daarvan een rondstuurfoto konden maken, maar
u kunt ze desgewenst wel bekijken: een aantal zijn er door Annemarie op onze eigen website
gezet: [www.let.uu/~Annemarie.Kerkhoff/personal/brighthorizon.htm].
Ang Tsering heeft met ons besproken, dat het in zijn bedoeling ligt de drie of vier beste en
dus veelbelovendste leerlingen van de hoogste klas elk jaar de gelegenheid te bieden in
Kathmandu hun verdere schoolopleiding (‘high school’) te vervolgen: zij worden daar
opgevangen en op een school geplaatst, en dat wordt gefinancierd uit het Bamti-budget. Een
optimistisch doel, dat onze warme aanbeveling heeft. De eerste vier leerlingen zijn intussen
geaccepteerd op een school in Kathmandu. Voor de overige kinderen wordt dichterbij, waar
mogelijk, een vorm van verdere scholing gezocht, op een staats-school (waarvan de kwaliteit
duidelijk minder is helaas).
Ondanks de zorgelijke politieke situatie en de daardoor slechte staat van ’s lands economie
(o.a. is het toerisme nu al te lang vrijwel lamgelegd), is het gelukkig zo dat de Bamti-school
op zich geen problemen van de burgeroorlog ondervindt, en floreert. Ang Tsering heeft heel
wijs ook een aantal kinderen van actieve Maoïsten opgenomen: ook die kinderen moeten
profiteren van de mogelijkheid van onderwijs, en de school heeft daardoor ‘rust’.

Kort nieuws over het Bright Horizon Children’s Home in Kathmandu
 Het dringende waterprobleem van de school is opgelost! Eind April is door een Zwitserse
deskundige waterzoeker, m.b.v. een wichelroede, op 60 meter diepte water gevonden op
het terrein van Bright Horizon. Er is per uur zo’n 6000 a 7000 liter water van een heel
goede kwaliteit voorhanden, meer als voorlopig nodig is. Er kunnen nu meer groenten
verbouwd en fruitbomen geplant worden, het drinkwater is veel beter dan voorheen, en
beide komt de gezondheid van de kinderen zeer ten goede. Een sponsor heeft dit
project ook nog voor BHCH gefinancierd, een hele zorg minder.
 In de loop van de zomer heeft Bright Horizon dank zij een zeer gulle Zwitserse gever
ook een nieuwe en zwaardere jeep gekregen. Een robuustere auto, beter bestand tegen
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de kuilen, stenen en slechte kwaliteiten van de ruwe weg die naar de school voert, was
zeer nodig en wordt intussen volop gebruikt.
Er is (tijdelijk) een nieuwe vrouw als ‘hoofd der school’ aangesteld, op termijn zal zij
opgevolgd worden door een ervaren leraar van de school. Hij geeft naast zijn huidige
werk op school een cursus in het trainen van leerkrachten. En voor de inmiddels nieuw
gestarte ‘hoogste’ klas is een nieuwe leraar aangetrokken. Gedurende 4 maanden heeft
een Zwitserse kleuterleidster als vrijwilligster op de BHCH-school gewerkt, met veel
succes en plezier. Als iemand in Nederland een vrijwilligster zou weten die iets
dergelijks zou willen doen: laat het weten! Voor het enthousiast maken van de leidsters
aldaar voor modern kleuteronderricht is het erg welkom.
Het afgelopen jaar woonden op BHCH 130 kinderen, en daarnaast kregen 28 dagschoolleerlingen uit de directe omgeving er onderwijs. Er wordt echter overwogen het aantal
dagleerlingen te verminderen, door kritischer te zijn bij aanname, omdat deze kinderen,
die relatief veel aandacht en zorg vragen omdat ze erg ‘ achter’ zijn bij de interne
kinderen, door de ouders weinig gesteund worden, en helaas ook zomaar weer van school
thuisgehouden worden (om te werken, of zelfs om uitgehuwelijkt te worden).
Er zal een dezer dagen besloten worden of het onderricht voor de klassen 9 en 10 op
BHCH zelf gegeven gaat worden, of dat deze kinderen naar een andere ‘high school’ in
Kathmandu overgeheveld worden. In het laatste geval wordt dan een ‘fosterhome’ in de
stad voor ze gezocht, of een soort leefgroephuis gevestigd. Voor deze nieuwe klassen
zou een uitbreiding van de begane grond van het huidige schoolgebouw nodig zijn.

De officiële site van ‘Bright Horizon Children’s Home’ vindt u op [www.bright-horizon.org]
Inkomsten en uitgaven in het kort
In 2004 kregen we ėėn vaste sponsor met notariële akte erbij (dat brengt het aantal op
vijf), en van vijf donateurs een werkelijk grote gift. Het totaal aantal donateurs bleef
ongeveer gelijk. Van medewerkers van de RVV, kring Arnhem, en van reünisten van dispuut
Taboe kwam ook een mooi bedrag, dank voor het initiatief.
Tot en met 20 december van dit jaar (2004) hebben wij een totaalbedrag van € 7381 aan
giften ontvangen! (Vergelijk dit met het totaalbedrag van 2003: dat was € 7030.) Hiervan
kwam € 4930 van vaste donateurs met variabele bedragen en uit eenmalige giften, € 2450
kwam van schenkingen via notariële akte (voor minimaal vijf jaar vastgelegd). Van het totale
bedrag (incl. het overgebleven saldo van 2003) is in Maart € 5300, en in December nog eens
€ 2000 overgemaakt naar de BHCH- Trust in Bern.

Ontvangen giften voor 2004
7381
Saldo in kas dd. 20-12-‘03
266
(Reeds overgemaakte donatie ’05) 500
8147
Kosten over 2004
115 -

Overgemaakt naar Bern/Nepal
Saldo in kas (20-12-04)

kosten KvK, notariële kosten, foto’s,, kosten
internationale overboeking

8032
5300 - dd. 19- 03 –2004
2000- dd. 08-12 -2004
€ 732
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Wij zijn trots op, en erg blij met dit resultaat, en willen alle gevers zeer hartelijk danken.
In dit jaar, waarin naar gegevens van de WHO en Unicef de helft van alle kinderen onder de
12 jaar op deze wereld (dat zijn er ongeveer een miljard, als ik het goed verstaan heb) leven
in armoede en honger, in oorlog, en/of gekweld door ziekte, vooral AIDS, moet het toch een
goed gevoel geven dat je voor een paar kinderen althans de wereld iets veelbelovender kunt
maken. Onderwijs, vooral ook aan meisjes als serieuze werkers ėn de moeders – opvoeders
van straks, is het kostbaarste wat je kinderen kunt geven.
Misschien kunt u onze folder nog een keer doorgeven aan iemand uit uw naaste kring: vertel
hen dat hun eventuele gift geheel en rechtstreeks ten goede komt aan de meest behoeftige
kinderen in Nepal. En dat wij Vrienden van BHCH blij zijn met elke bijdrage, groot of klein!
Wij sluiten daarom nog zo’n folder bij! Geef hem door!
Als u nadere informatie wil ontvangen over het schenken via een notariële akte, laat het ons
alstublieft weten, telefonisch of per mail [annemarie.kerkhoff@let.uu.nl]. Mits u een
jaarlijks bedrag vanaf € 175 voor vijf jaar wilt vastleggen, is dat altijd gunstig voor Bright
Horizon én voor u (dan is namelijk het gehele bedrag zonder drempel fiscaal aftrekbaar, en
betaalt de fiscus een aanzienlijk deel van de gift!)
Nog een laatste dringende vraag: wil iedere donateur 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!
Wij willen u nogmaals 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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