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Beste Vrienden, 
 
 
Het jaar 2005 is voor de kinderen van de ‘Sherpa School’ in Bamti, de nevenvestiging van 
Bright Horizon Children’s Home in Kathmandu, Nepal, opnieuw een heel goed jaar geweest. 
Dit is voor het grootste deel te danken aan jullie, al onze Hollandse Vrienden van Bright 
Horizons Children’s Home in Nepal. Wij hebben met grote en kleinere gevers uit Nederland 
het budget voor de Sherpa School in Bamti met totaal € 7300 (aan-)gevuld, waarvoor onze 
hartelijke dank. En zeker ook de allerhartelijkste dank van de Zwitsers- Nepalese Trust van 
Bright Horizon, die dit jaar zulke hoge uitgavenposten voor het Huis in Kathmandu zelf had 
(daarover later), dat de school in Bamti het geheel moest doen met het BHCH-geld uit 
Nederland. Behalve met de Hollandse donatie (ruim de helft van het totale budget) wordt de 
Sherpa School in Bamti gesteund door enkele Nepalese fondsen, maar er is geen 
overheidsgeld voor deze school voorhanden. Het niveau van de school, die voorlopig 
onderwijs geeft voor 3- tot 12 jarigen (vanaf ‘nursery’ en ‘kleuterklassen t/m klas vijf ‘lager 
onderwijs’) is aanmerkelijk beter dan dat van de zg. staatsscholen in Nepal, waarvan er 
overigens in de plattelands-provincie waarin Bamti ligt, ook nog eens erg weinig zijn. 
De (voorlopig drie) best presterende leerlingen van de hoogste klas (is nu klas 5) en nog 
enkele anderen (meest begiftigde kinderen?) krijgen de kans een verdere schoolopleiding 
(t/m klas 10 in elk geval, dat is t/m ‘middelbaar onderwijs’) te volgen op een goede school in 
Kathmandu, eveneens bekostigd uit het Bamti-budget. Zij wonen in Kathmandu bij familie of 
gastgezinnen, hetgeen in Nepal tamelijk gebruikelijk is voor kinderen op het platteland. Deze 
kinderen zien hun ouders dan vaak maar hooguit eenmaal per jaar, door de moeilijke 
bereikbaarheid: twee dagreizen gaans, het grootste deel alleen te voet door de bergen af te 
leggen! 
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De Sherpa-school in Bamti floreert en groeit, ondanks de blijvend zorgelijke en 
deprimerende politieke toestand in het land, dat geteisterd blijft door de nu al ruim tien 
jaar durende burgeroorlog, waarvan de gevolgen zich meer en meer doen gelden in de 
Kathmanduvallei en de hoofdstad Kathmandu zelf. Overigens is dat laatste niet ongunstig, 
want alleen dan kan er van de op zich wel gerechtvaardigde en in elk geval begrijpelijke 
opstand vanuit de burgerbevolking enige politieke invloed uitgaan. Dit is het laatste jaar wel 
degelijk te merken, en leidt tot verschuivingen in de pat-stelling tussen regering enerzijds, 
politieke partijen en maoïsten anderzijds, zegt althans onze dochter Lies, die nog altijd 
werkt in Nepal, en voornamelijk in Kathmandu zelf verblijft. In dit opzicht is het gunstig dat 
de Sherpa school in Bamti ver weg ligt van Kathmandu: hij is weliswaar nog steeds niet 
bereikbaar voor ons buitenlanders en zo ook de bestuurders van de BHCH-Trust, maar dank 
zij het opnemen van ook maoïsten-kinderen op de school, wordt deze ongemoeid gelaten en 
zelfs gesteund door de ‘rebellen’ die het op het platteland goeddeels voor het zeggen 
hebben. Dit is belangrijk: juist in moeilijke tijden moet het werken met de kinderen, via 
onderwijs en vorming, doorgaan: goed opgeleide jeugd vormt een wezenlijk deel van het 
kapitaal dat nodig is bij de toch ooit komende (her-)opbouw van een democratisch(er) 
gestructureerd en functionerend land. Wij ontvingen van de heer Ang Tsering Lama, de 
Chairman van de Sherpa School, wiens vrouw en zoon intussen de dagelijkse leiding van de 
school hebben, en meestentijds in Bamti woonachtig zijn, uitgebreide berichten, en hun 
dank! 
 
Ook het Bright Horizon Children’s Home in Kathmandu heeft een zeer voorspoedig jaar 
achter de rug. Door de ‘brede’  internationale samenstelling van het Nepalees-Zwitserse 
Trustbestuur kan de school, die geheel door buitenlandse, voornamelijk Zwitserse en Duitse, 
vaste sponsoren en enkele zeer grote donateurs wordt gefinancierd, alle ontwikkelingen voor 
elkaar krijgen die voor een groei en bloei van de School noodzakelijk zijn. Elders in deze 
jaarbrief volgt een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen 
jaar, waarover ik bericht kreeg van Marlies Kornfeld, de drijvende kracht en stimulator van 
de Stichting ‘Bright Horizon Children’s Home’ in Nepal.  
. 
 
Nieuws van de Sherpa School in Bamti, in de provincie Ramechap 
Het afgelopen jaar zijn 172 kinderen naar de school- en dagvoorziening gegaan, 75 meisjes 
en 97 jongens. De verdeling over de verschillende ‘klassen’ (groepen) is als volgt: in de 
hoogste klas 5: 8 leerlingen, 3 m, 5 j [in 2004: 11 leerlingen (6 m, 5 j)]; klas 4: 12 leerlingen, 
5 m, 7 j [in 2004: 17 leerlingen (7 m, 10 j)]; klas 3: 15 leerlingen, 5 m, 10 j [in 2004: 17 
leerlingen (8 m, 9 j)]; klas 2: 22 leerlingen, 7 m, 15 j [in 2004: 22 leerlingen (8 m, 14 j)]; klas 
1: 25 leerlingen, 12 m, 13 j [in 2004: 26 leerlingen (9 m, 17 j); UKG (hoogste groep 
Kindergarten, gesplitst in twee groepen!):  40 leerlingen, 20 m, 20 j [in 2004: 41 leerlingen 
(15 m, 26 j)]; LKG (lagere groep Kindergarten): 25 leerlingen, 9 m, 16 j [in 2004: 27 
kinderen (10 m, 17 j)]; en in de ‘nursery’ (soort peutergroep): 25 leerlingen, 14 m, 11 j [ in 
2004: 25 kinderen (12 m, 13 j)]. Over hoeveel kinderen precies naar de school in Kathmandu 
zijn ‘doorgestroomd’, en uit welke groepen precies, heeft mij nog geen bericht bereikt: uit 
de cijfers af te lezen zijn dat kinderen uit de ‘ oude’ hoogste klassen vijf en vier, hoewel ook 
een aantal leerlingen de school niet zal hebben doorgezet, zowel jongens als meisjes 
overigens.  In de lagere klassen en peuter- en kleutergroepen blijven de bezettingsgetallen 
en de aanwas ongeveer gelijk. 
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De meeste leerlingen zijn dagscholieren, die behalve van het onderwijs ook gebruik maken 
van de dagelijkse warme maaltijd(en) , de schoolkleding met warme jas en goede schoenen, 
en de medische verzorging. Zij gaan elke dag te voet op en neer naar school, vanuit de verre 
omgeving. Een aantal van ongeveer 35 scholieren wonen als ‘boarders’ op het terrein van de 
school, dat officieel ‘Sherpa Children’s Welfare & Education Development Trust’ heet. 
Op het centrum werken behalve de schoolleiding en 9 leraren (incl. de leid(st?)ers van de 
nursery en kleutergroepen), een verpleegkundige, gastvrouwen/ hulpmoeders, huishoudelijk 
en technisch personeel en koks, allen Nepalezen.  In 2004 waren dat in totaal 18 betaalde 
krachten, over 2005 heb ik geen aantal opgekregen, evenmin een totaalbedrag aan betaalde 
salarissen (e.e.a. volgt bij afsluiting van het huidige boekjaar 2005/2006 door de accountant 
waarschijnlijk). Wel ontving ik van Ang Tsering Lama een opgave van alle overige direct ten 
behoeve van de kinderen gedane uitgaven in Bamti, zelfs met afschriften van de rekeningen.  
Hoewel in Np. roepies weergegeven (100 NRs is zeer grofweg gelijk aan 1 euro), geeft het 
een indruk van wat er naast de salarissen zoal met het geld gedaan wordt:   
 
EXPENSES FOR CHILDREN ( november 2004/2005) 
 
Sn.                Particulars      Amount in NRS 
1. Clothes/ school bags/ shoes NRs.   245.860,- 
2. Books and stationeries NRs.   100.970,- 
3. Playing equipments NRs.     21.450,- 
4. Fooding NRs.   562.500,- 
5. School Building maintenance NRs.     97.000,- 
6. Medicine NRs.     36.193,- 
                                           TOTAL NRs.  1.063.973,- 
   
 
Aan maaltijden wordt per kind per maand NRs. 750 uitgegeven; voor 100 kinderen voor een 
heel (school)jaar van 225 dagen is dat bedrag NRs 562.500,-, zo’n ruim € 5.000,-. Aan 
boeken en overige schoolbenodigdheden is dit jaar ruim  € 1000,- besteed. 
  
 
Kort nieuws over het Bright Horizon Children’s Home in Kathmandu 
 Afgelopen herfst zijn Marlies Kornfeld en een bevriende pedagoge Ursula Lang, die de 

school sinds voorjaar 2005 in pedagogische zin ‘begeleidt’ voor een intensief werkbezoek 
in Nepal geweest. 

 Er is een nieuw schoolhoofd benoemd, de al op BHCH werkende leraar Vidod Situala. Hij 
is intussen bezig aan een halftijdse vervolg- opleiding als leraar en schoolhoofd, en zal 
a.s. zomer zijn graad behalen aan de universiteit van Kathmandu. Zijn inmiddels 
bijgeleerde kennis komt de school al duidelijk ten goede. 

 Successievelijk zullen alle leraren een dergelijke leraar- vervolgopleiding gaan volgen, 
deels ‘in eigen beheer’ uitgevoerd door Zwitserse onderwijsdeskundigen die a.s. voorjaar 
een korte periode naar Nepal komen; de directeur, Binod Lama, zal een managercursus 
gaan volgen.  

 Er is besloten voor de oudere meisjes en jongens elk een aparte huis-bewaarder/coach 
(Hostelwarden) in te zetten, die opkomt voor hun specifieke belangen. Deze coaches 
moeten voorlopig pedagogisch begeleid worden. 
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 Na ampele overweging is besloten dat ook de twee laatste leerjaren van klas 9 en 10 op 
de eigen school van Bright Horizon gevolgd kunnen gaan worden, en de kinderen daarvoor 
niet naar een 'externe’  school in de stad hoeven. Dit betekent wel de noodzaak van een 
flinke uitbreiding van de schoolgebouwen. De plannen daarvoor zijn in een vergevorderd 
stadium, de tekeningen gereed, de definitieve kosten worden op dit moment in Nepal 
berekend, en van het tot nu voorziene grote bedrag van Euro 300.000 –350.000 is ca. 
driekwart reeds gedekt door een grote gift van de Duitse partnervereniging van Bright 
Horizon en drie grote Zwitserse particuliere bijdragen. 
De nieuwbouw zal plaatsvinden op het vroeger met een vooruitziende blik reeds 
aangekochte laagste deel van het terrein van Bright Horizon (dat nu door de gestegen 
kosten niet meer gekocht had kunnen worden!). Er zal een langwerpig gebouw komen met 
twee verdiepingen op een gedeeltelijk in de grond verzonken onderverdieping. Daarin 
worden ondergebracht nieuwe schoolklassen, slaapruimtes voor de oudere kinderen, 
(voor zes en acht kinderen per 'kamer'), met verblijfs- en studieruimtes voor de oudere 
kinderen; daarnaast extra woon- en verblijfsruimten voor de inwonende leraren, een 
sinds lang gewenste bibliotheek, een computerlokaal, een ruimte voor (natuur- 
?)wetenschappelijk onderwijs (ons naw, lokaal voor experimenten ?) en ‘gestaltungs’-
onderwijs (creatieve vakken?), en een kleine gymzaal. Tevens krijgen de kleuters een 
eigen gebouw, tot nu werden die opgevangen in twee gewone klaslokalen. En last but not 
least worden er nieuwe douches, alle voorzien van warm water aangelegd: alle kinderen 
zullen zich dan in de winter twee tot drie maal per week met warm water kunnen 
douchen. Tot nu was er slechts koud water voor enkele douches beschikbaar, en het pas 
vijf jaar oude sanitaire systeem bleek het te vaak te laten afweten. 

 Het afgelopen jaar woonden op BHCH 154 kinderen ( in 2004 waren dat er 130), en 
daarnaast kregen 64 dagschool-leerlingen ( waren er 28 in 2004) uit de directe omgeving 
er onderwijs.  In totaal krijgen er nu 218 kinderen onderwijs. Komend voorjaar 2006 
worden er nog eens 20 nieuwe kinderen opgenomen in de twee laagste kleutergroepen, en 
in 2007 volgen dan de laatste nieuwe opnames: de school van Bright Horizon zal dan 
volledig  bezet zijn. 
Er werken in totaal 38 personen voor deze hele kinderschaar, waaronder 13 
voltijdsleraren (vr/m) en 2 deeltijdleraressen voor muziek en dans. 

 Daar de kosten voor levensonderhoud in Nepal voortdurend stijgen, zal op termijn een 
verhoging van de vaste sponsorbijdragen noodzakelijk zijn. Voorlopig blijven de 
sponsorbijdragen op het afgesproken niveau van $560 per jaar voor een intern wonend 
(meestal wees-) kind, en $ 260 voor een dagscholier. 

 
De officiële site van ‘Bright Horizon Children’s Home’ vindt u op [www.bright-horizon.org] 
In Januari a.s. wordt voor de eerste maal een (waarschijnlijk in het Duits gestelde) 
‘schoolkrant’ over Bright Horizon en alle nieuwste ontwikkelingen uitgebracht door Marlies 
Kornfeld en genoemde pedagoge Ursula Land (met enige resultaat-meting). 
 
Inkomsten en uitgaven in het kort 
In 2005 kregen we drie vaste sponsoren met notariële akte erbij, dat brengt hun aantal op 
acht. Twee van hen waren reeds zeer gewaardeerde ‘vaste’ donateurs, maar voor onze 
Stichting en vooral voor de Sherpaschool is ‘vastigheid’  van inkomsten voor vijf jaar op rij 
erg welkom. Prettig is dat de fiscus daaraan veel meebetaalt in de vorm van het verlenen van 
aftrek zonder drempel. Het totaal aantal donateurs daalde licht van 52 in 2004 naar 44 in 
2005, maar dank zij enkele werkelijk grote tot zelfs eenmaal een zeer grote gift van enkele 
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vaste donateurs bleef het totaal ingezamelde bedrag voor Bright Horizon gelijk aan dat van 
2004: € 7300 is naar de Zwitserse Trust overgemaakt dit jaar. Van medewerkers van de 
RVV, kring Arnhem, kregen we dit jaar opnieuw een verassend bedrag, zoals we ook van de 
Stichting Pro Infantibus uit Hengelo (met ons onbekende afkomst) opnieuw een gift kregen. 
Onze dank voor deze initiatieven. 
 
Tot en met 24 december van dit jaar (2005) heeft de Vriendenstichting BHCH een 
totaalbedrag van € 7401 aan giften ontvangen! (Vergelijk dit met het totaalbedrag aan 
giften van 2004: dat was € 7381.) Hiervan kwam € 3385 van vaste donateurs met variabele 
bedragen en € 416 uit (tot nu toe) eenmalige giften, € 3600 kwam van schenkingen via 
notariële akte (voor minimaal vijf jaar vastgelegd). Van het totale bedrag (incl. het 
overgebleven saldo van 2004) is in April € 5300, en in December nog eens € 2000 
overgemaakt naar de BHCH- Trust in Bern: dezelfde bedragen als in 2004. 
 
 
                                                                   2005                                                     2004 
                                                                        €                                                           € 
Ontvangen giften                   7401                                     7381  
Saldo vorig jaar                                           733                                                        266     
(Reeds overgemaakte donatie in ’04           ( 500 -)                                                  ( 500 +) 
voor 2005, opgenomen bij giften ’05)           
              totaal  ‘ingekomen’ in kas              7634                                                      8147                        
Kosten (KvK, notariële kosten,  
foto’s,, kosten internat. overboeking)   216 -                                                     115 - 

             7418                                                       8032 
Overgemaakt naar Bern/Nepal              5300 -  dd. apr. 05                                5300 -  dd. mrt.04 
                                                                   2000 -  dd. dec. 05                                2000 -  dd. dec.04 
(voor 04 abusievelijk meegetelde gift €20, 
zit in kas na 20-12-04)                               (  20 +) 
Saldo in kas einde jaar                          € 138   (27-12-05)                               € 732   (20-12-04) 
 
 
Wij zijn heel blij met dit resultaat, en willen alle gevers zeer hartelijk danken. Ondanks alle 
financiële somberte van het afgelopen jaar gaf u gul! 
 
Maar natuurlijk willen we altijd meer, zeker om de echt intelligente en meest kansrijke 
kinderen die kans te bieden om de gehele schoolopleiding t/m klas 10 af te ronden (in de 
hoofdstad Kathmandu, en wie weet ooit in Bamti zelf?). Vertel vrienden en bekenden over 
deze Vrienden Stichting voor onderwijs en zorg aan kinderen in Nepal, 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! Als iemand 
interesse heeft voor een folder, een uitgebreider beschrijving van het project, en/of een 
acceptgirokaart, dan horen we dat graag! 
 
Als u nadere informatie wil ontvangen over het schenken via een notariële akte, laat ook dat 
alstublieft aan ons weten, telefonisch of per mail [gabker@xs4all.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 in feite een aanzienlijk deel van de gift!) 
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Nog een laatste dringende vraag: wil iedere donateur zijn of haar naam, en eventueel een ons 
nog onbekend adres, invullen op de acceptgirokaart, of dit vermelden bij elektronische 
overmaking. Anders kunnen wij u niet bedanken en een volgende nieuwsbrief sturen!  
 
Op de hierbij gaande foto, het vorig jaar al ontvangen uit Bamti en bedoeld als van harte 
gemeende kerst- en nieuwjaarswens voor 2006, ziet u zich heerlijk uitlevende kinderen, 
die de traditioneel Nepalese dansen uitvoeren tijdens de jaarlijkse ‘Children’s Day’, die in 
heel Nepal, althans daar waar scholen zijn, gevierd wordt.  Blijf hen steunen! 
Overigens worden er van nieuw ontvangen foto’s van dit jaar een aantal door Annemarie 
binnenkort op onze eigen, maar wellicht gewijzigde, website gezet: voorlopig is het nog: 
[www.let.uu/~Annemarie.Kerkhoff/personal/brighthorizon.htm]. 
 
Als laatste willen wij nog vermelden, dat Barbara Leyssius na vijf jaar als eerste het bestuur 
van de Stichting Vrienden van Bright Horizon gaat verlaten. Wij willen haar bedanken voor 
het meedenken en de inzet. Haar plaats in het bestuur zal vanaf februari 2006 worden 
ingenomen door José Naardin. 
  
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 
 
 
 


