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Goor, 20 december 2006
Beste Vrienden,
Gelukkig kan ik deze jaarlijkse nieuwsbrief beginnen met het goede bericht, dat het leven en
de politieke situatie in Nepal eindelijk ten goede beginnen te keren. Er wordt gepraat en
werkelijk gezamenlijk bestuurd door de verschillende politieke facties én de Maoïsten,
terwijl de dominante rol van de alleenheersende koning Gyanendra lijkt te zijn uitgespeeld.
Hoewel noch de hoofdvestiging van BHCH in Kathmandu zelf, noch de nevenvestiging van de
Sherpa~school in Bamti in de verderweg gelegen plattelandsprovincie Ramechap,
daadwerkelijk te lijden hebben gehad onder de politieke wanorde in het land en de fors en
meestal negatief-dwingende aanwezigheid van de Maoïsten, was de gehele spiraal in het land
neerwaarts en zorgelijk. Dit moge blijken uit het hiernavolgende gedicht, geschreven door
een leerling van de BHCH-school in Kathmandu, verschenen in de eerste schoolkrant ‘LIGHT’
die in 2006 uitkwam:
My country
In the past, my country was in peace like a heaven.
But now, it is full of war so, there is no use of any pen.
Each person carries a red weapon,
Which always needs blood.
Weapons can’t exist without blood that is bad, not good.
But I want sharing and caring hands.
If we have this kind of hands,
Which share and care to others,
Indeed it can stop from fighting each other
And stop from being the worst country.
By – Rinzin Wangyal- Class VII

Het is ondanks deze achtergrond van felle burgeroorlog, die een groot deel van 2006 nog
heeft voortgewoed,dat de ontwikkelingen in beide centra van Bright Horizon veelbelovend en
goed zijn geweest.
Van beide ‘scholen’ ontving ik in de loop van 2006 een DVD: meegaand met de moderne
ontwikkelingen geven deze video’s veel en soms roerende informatie over het reilen en zeilen
zowel in Kathmandu met de grote nieuwbouw-activiteiten, als in Bamti, waar nog veel basaler
gewerkt wordt aan het ‘neerzetten’ van goed en betrouwbaar onderwijs mét brede
verzorging voor jongere kinderen. Helaas kan ik deze video-informatie niet met ieder delen
via deze brief, maar bij deze is iedere geïnteresseerde uitgenodigd de video’s eens te
komen bekijken. [ Wie weet kan ik in de toekomst ze ook ‘vermenigvuldigen’ en rondsturen
aan ieder die daarvoor interesse heeft, maar die techniek is me nog onbekend. Laat me
alstublieft iets horen als u die wens hebt!]. Zéér onlangs binnengekregen foto’s waren ook
te laat om te gebruiken voor de nieuwjaarswens 2007: de ‘oude’ foto’s van het hoofd- annex
schoolgebouw in Bamti met de dansende kinderen ervoor en de bergen op de achtergrond, of
die van de zorgende verpleegster in hetzelfde daycare-centrum, voldoen echter ruimschoots
om aan u te sturen, mét de allerbeste wensen ook voor u allen voor het komende jaar.
Vooral alle kinderen van de Sherpa~school in Bamti zullen een goed nieuwjaar hebben
dank zij alle door u gezamenlijk gedoneerde giften: in 2006 is totaal aan schenkingen
ingezameld € 11438,-. Hiervoor onze hartelijke dank, maar vooral dank van staf en
kinderen van de Sherpa~school.
Wat ik wel heb om (mee) te delen is geschreven informatie, hoewel dat relatief weinig is dit
jaar: alle aankondigingen van de plannen heb ik reeds meegedeeld in de nieuwsbrief van
december 2005. In de officiële Jaarbrief 2005 van de Stichting BHCH in Zwitserland,
geschreven in mei 2006 (het ‘einde’ van het schooljaar in Nepal) door Marlies Kornfeld,
vermeldt zij dat aan deze plannen inmiddels volop uitvoering wordt gegeven. Tevens wordt
een financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven toegevoegd.
In het kort uit dit ‘Jahresbericht 2005’, over BHCH in Kathmandu:
• De hoofdactiviteiten dit jaar waren de uitgebreide nieuwbouw en de verdere vorming
van leraren en leiding van het Huis. Het nieuwe schoolhoofd Vidod Situala heeft zijn
opleiding aan de universiteit van Kathmandu, gedaan terwijl hij nog halftime als
leraar op de school werkte, inmiddels afgerond. De school plukt daar al duidelijk de
vruchten van. Alle leraren krijgen verdere opleiding naar moderne onderwijsinzichten.
• De nieuwbouw is in volle gang, maar nog niet afgerond. Bericht over wat klaar is en
wat nog volgt, komt pas in mei 2007 (in het ‘Jahresbericht 2006’). Nieuwe
woononderkomens voor de oudste kinderen voor de inmiddels gestarte klassen 9 (en
10 volgend jaar), en aparte kleuterklassen in een gebouw van twee verdiepingen,
hadden prioriteit, daarna komen de ruimten voor computeronderricht en eenvoudige
beroepsopleidingen. En natuurlijk een kleine ‘indoor’- gymzaal en een lang gewenste
bibliotheek.
• Extra aandacht is uitgegaan naar verbetering, uitbreiding en (deels) herstel van
goede douche- en wasgelegenheid voor de kinderen. Gebleken was bij de laatste
‘inspectiereis’ in najaar 2005, dat de hygiëne te wensen overliet, met een toename
van huid- en oogaandoeningen tot gevolg (zoals de aan BHCH verbonden arts waarnam
en waarvoor hij waarschuwde). De gastouders en de leiding in het algemeen hadden
hier onvoldoende oog voor, echter het gebrek aan goede wasgelegenheid en
voldoende warm water in werkende douches was de hoofdoorzaak. Aan beide is
aandacht (en geld!) besteed.
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De kosten voor voedingsmiddelen, gas, benzine en de salarissen zijn inmiddels
dusdanig gestegen in Nepal (mede door de ongunstige oorlogssituatie!), dat de
BHCH-Trust noodgedwongen besloten heeft het vaste sponsorbedrag voor de
inwonende kinderen resp de dagscholieren in Kathmandu te verhogen tot $ 650,- en
$ 300,- per jaar (was $ 500 en $ 250,-). Er zijn nieuwe sponsoren voor de school in
Kathmandu nodig. Op het platteland (lees Bamti) zijn de kostenstijgingen minder.
De enorme kosten voor de nieuwbouw, berekend op 535.000 Euro, zijn einde
schooljaar 2005/2006 (d.w.z. in mei 2006) voor ca. 2/3 gedekt, m.n. door een grote
donatie van de partnervereniging BHCH in Duitsland. Voor het resterende bedrag
worden extra wervingsactiviteiten verricht. De nieuwe accountants, vader en zoon
Schönenberger uit Bern zijn bezig een iets veranderd systeem van sponsorschap op
te zetten. Dit accountantsbureau heeft, wederom geheel op vrijwillige basis!, het
financiële beheer van de Stichting overgenomen van de heer Jurg Kunz. Die laatste
is voor de BHCH-Trust van grote betekenis geweest vanaf de oprichting, hij heeft
er heel hard voor gewerkt en is vaak zelf naar Nepal toe geweest.
Gezien de hoge uitgaven in Kathmandu zelf heeft de bijdrage voor de BamtiSherpaschool vanuit de BHCH-Trust dit jaar bestaan uit de volledige door de
Nederlandse Stichting Vrienden ingezamelde gelden. De dank voor deze extra
welkome ondersteuning was groot.

Vanuit de Sherpaschool in Bamti, waar gezien de dreigende situatie in het land zowel in april
als in september j.l. nog, geen buitenlandse personen vanuit de Trust of anderszins zijn
wezen kijken, zijn behalve de video en enkele (niet-digitale) foto’s geen nadere schriftelijke
en cijfermatige berichten ontvangen. Uit mondelinge berichten van Ang Tsering (lid van het
Trust-bestuur, oprichter en verantwoordelijke voor de Bamtischool) gaat het voorspoedig
met het realiseren van gewenste ontwikkelingen in Bamti. De recente foto’s komen
binnenkort op de website [www.let.uu/~Annemarie.Kerkhoff/personal/brighthorizon.htm]
Inkomsten en uitgaven in het kort
In 2006 zijn er opnieuw drie vaste sponsoren, met een zg. lijfrenteschenking met notariële
acte, bijgekomen. Er zijn nu 11 vaste sponsoren, samen goed voor € 4560,- jaarlijks. De
eerste notariële akten, uitgegeven in 2002, zouden komend jaar vernieuwd moeten worden,
hetgeen elke vijf jaar moet gebeuren. We weten intussen dat dit lukt.
Er zijn 7 nieuwe donateurs bijgekomen, helaas natuurlijk ook enkele afgevallen. Hoewel:
soms komt een of twee jaar later opnieuw een donatie van een eerdere donateur binnen,
groot of klein. Soms was het vergeten, soms kwam het een jaar niet goed uit. Zo’n donatie is
altijd een verassende ervaring! Een hoogst enkele keer schenkt iemand per ongeluk tweemaal
in een jaar: dat melden we eerlijk, en meestal mogen we het houden.
Vermeldenswaard is een grootse schenking ter gelegenheid van een 65ste verjaardag
ingezameld, van ons oud- bestuurslid Barbara Leyssius. Wij willen graag haar én de
gezamelijke schenkers van maar liefst € 1680,- hartelijk danken hiervoor. In overleg wordt
het totale bedrag in gedeelten geschonken aan de Stichting, in de vorm van een lijfrenteschenking voor 5 jaar.
Zo ook kregen wij van ‘Het Paradijs’ (feestgelegenheid en restaurant in Enschede) € 50,
voor ons ‘goede doel’ bestemd door Corrie Feenstra , die in het Paradijs haar vijftigste
verjaardag vierde. Hulde en dank aan Corrie en Het Paradijs.
Een verbazend gulle gift van € 243,- kwam dit jaar van de VWA (medewerkers van
Voedsel- en Waren Autoriteit, voorheen IVV), die al enkele jaren een ‘potje’ vullen voor ons
doel). Heel hartelijk dank, vooral ook voor het volhouden van dit initiatief.

Een laatste zeer vermeldenswaardige schenking is een legaat van € 2800,-, ontvangen
van een onlangs zeer onverwacht overleden goede vriendin Mevrouw Monneke Smulders,
die al jaren een gulle donateur was. Ik kan haar helaas niet meer danken ervoor, maar ze
heeft geweten dat we er zeer blij mee zouden zijn. Over het optimaal aanwenden van dit
grote bedrag, in de geest van Monneke én volgens de doelstellingen van de Stichting
Vrienden uit te geven, wordt in de aankomende jaarlijkse bestuursvergadering een besluit
genomen. De som geld wordt in elk geval niet in één keer bij de geldzending van eind
december dit jaar meegezonden. Overigens hoeft over het bedrag van dit legaat géén
schenkingsrecht aan de fiscus te worden betaald.
Tot en met 20 december van dit jaar (2006) heeft de Vriendenstichting BHCH een
totaalbedrag van € 11438 aan giften ontvangen! (Vergelijk dit met het totaalbedrag aan
giften van 2005: dat was € 7401.) Hiervan kwam € 3848,- van vaste donateurs met variabele
bedragen, € 4560,- kwam van schenkingen via notariële akte (voor minimaal vijf jaar
vastgelegd), en € 3030,- kwam uit eenmalige schenkingen en voornamelijk het toegekende
legaat. Van het totale bedrag (incl. het overgebleven saldo van 2005) is in April € 5200,- en
in December nog eens € 3300,- overgemaakt naar de BHCH- Trust in Bern: in totaal is een
bedrag van € 8500,- overgemaakt !!, terwijl het bedrag van het legaat nog even ‘in kas’ zal
worden gehouden tot een beslissing bij de jaarvergadering.
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Een prachtig resultaat! Wij willen alle gevers zeer hartelijk danken. Vooral ook voor uw
trouw aan de goede zaak, die er zeer van profiteert. Extra belangrijk nu de algehele
menselijk- sociale en economische situatie in Nepal een reële kans heeft om te verbeteren.
En zoals vorig jaar doen we opnieuw de oproep aan u allen, om te proberen méér donateurs
en meer ‘ schenkers via een notariële acte’, bij dit project te betrekken. Het lijkt afgelopen
jaar gewerkt te hebben, alweer dank voor uw inspanningen. Natuurlijk willen we altijd meer,
zeker om de echt intelligente en meest kansrijke kinderen dé 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, of anderszins, dan horen we dat graag! [indien
gewenst per email: gabker@xs4all.nl]
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!)
Belangrijke mededeling: u wordt vriendelijk doch dringend verzocht de meegezonden
acceptgirokaart van de Stichting Vrienden BHCH niet meer te gebruiken! Neem a.u.b.
de betalingsgegevens en adres over, en bewaar het formulier om u te helpen
herinneren: maar betaal op uw eigen wijze, via girobetaalkaart, bankoverschrijving of
electronisch.
Onze overschrijvingsformulieren worden nl. door de Postbank niet meer verwerkt vanaf 1
januari 2007. Aangezien de meeste personen tot nu toe toch al op eigen wijze betaalden,
hebben wij gemeend geen ( geschonken) geld te moeten uitgeven aan een nieuw soort
acceptgiro’s die wél geaccepteerd worden. We hebben nog vele ‘oude’, maar goedkoop (groot
aantal- voordeel) bleek dus duurkoop helaas.
Nog een verzoek: zou u, indien enigszins mogelijk, vóór 1 december van het volgend
jaar uw zéér tegemoet geziene gift willen overmaken? Dit blijkt het afronden van het
boekjaar erg te vergemakkelijken, mede doordat ook hier de Postbank het aantal
toegezonden bankoverschriften heeft teruggebracht tot één per maand. De Stichting heeft
de goedkoopste vorm van een zakelijke girorekening, die de Postbank weinig oplevert
uiteraard. Vandaar.
Wij willen al het gedoneerde geld volledig laten toekomen aan de Huizen en Scholen in Nepal.
De overhead-kosten van Bright Horizon Children’s Home , evenals van onze bescheiden
Stichting Vrienden BHCH, die nu vijf jaar bestaat, zijn nihil. Als teken van waardering
voor uw blijvende steun, of die nu groot of wat kleiner is, hebben wij kosteloos (en tamelijk
amateuristisch!) een boekenlegger van handgeschept Nepalees papier gemaakt voor u: wij
bieden die aan u aan om de gedachte aan Bright Horizon Children’s Home levendig te houden.
Wij willen u nogmaals hartelijk danken, en hopen op uw blijvende belangstelling en
ondersteuning voor Bright Horizon Children’s Home in Nepal!

Met hartelijke groet,

Het bestuur

Tot slot een grappig gedichtje uit de eerste schoolkrant LIGHT vanuit de BHCH- school:
There once was a class
Covered with glass
And monkeys lived in it.
The monkeys were mad,
The teacher was bad
And the class was noisy.
I went to the class
Covered with glass,
And was terrified.
The monkeys wore hats
And the teacher was a cat
What a crazy class!
By – Nani Tamang
Class V

