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Goor, 20 december 2007
Besste Vrienden,
Het is een enthousiaste en trotse voorzitter van onze ’Stichting Vrienden van Bright
Horizon Children’s Home in Nepal’, die deze jaarlijkse nieuwsbrief naar u toezendt. En wel
enerzijds, omdat de trouwe donateurs en in het bijzonder de ‘vaste’ sponsoren via een
notariële akte, alsook de vakgroep bestuurskunde van de UT (bij een afscheid) dit jaar met
elkaar weer een fantastisch totaalbedrag van maar liefst € 11.095,- geschonken hebben,
anderzijds omdat wij twee zeer grote en bijzondere giften hebben gekregen, waarvoor
intussen in Kathmandu en in Bampti belangrijke extra voorzieningen konden worden
getroffen, die nooit uit de gewone exploitatiegelden betaald kunnen worden. Alvorens
hierover nader te berichten wil ik alle schenkers, die hebben bijgedragen aan dit mooie
resultaat, heel hartelijk danken, mede namens alle kinderen en medewerkers van de beide
kinderhuizen met hun eraan verbonden scholen.
In Kathmandu is in April van dit jaar de grote nieuwbouw officiëel en feestelijk geopend en
in gebruik genomen door 60 leerlingen van de twee hoogste klassen 9 en 10. Zij wonen er in
nieuwe woonruimten, en krijgen er les. Hiertoe zijn er behalve de gewone klaslokalen ook een
‘laboratoriumklas’ (voor natuur- en scheikunde, en biologie), een computerruimte, een ‘arts
and crafts room’ en een kleine bibliotheek gekomen. Daarnaast is er een zeer welkome eigen
‘kleuterschool’ruimte voor 50 kleuters gekomen en intussen in gebruik genomen (al is deze
nog niet geheel ingericht), tevens extra kamers voor inwonende leraren en een kleine
sporthal. Om een idee te geven: de totale kosten voor deze nieuwbouw plus inrichting
bedragen 820.000 Zwitserse Francs, voor Europese begrippen een gering bedrag voor een

degelijk gebouw van drie verdiepingen, lengte 45 meter. Maar wel een heleboel geld,
voornamelijk door Zwitserse en Duitse sponsoren gefinancierd. Vanuit Nederland is een gift
van € 10.000,- ,voor dit doel belangeloos gekregen van het Anton Jurgens Fonds te Den
Haag, overgemaakt, waarvan vrijwel alle meubilair voor de klassen in de nieuwbouw en een
aantal computers voor het nieuwe computerlokaal is aangeschaft.
De nieuwbouw voorziet in een grote behoefte, het complex in Kathmandu is daarmee ‘klaar’.
In het Huis wonen nu 200 kinderen permanent, het maximale aantal, en op de school wordt
aan 270 kinderen, ook een deel arme dagscholieren uit de omgeving, les gegeven t/m niveau
middelbare school of eenvoudige beroepsopleiding. Aan het einde van dit schooljaar (eindigt
eind maart 2008) zullen de eerste 15 leerlingen hun laatste examen doen, en de Bright
Horizonschool gaan verlaten voor verdere studie (klas 11 en 12, dat heet ‘college’) of verdere
beroepsopleiding. Dit wordt door BHCH begeleid, en waar nodig en mogelijk, bekostigd. Het
is een goede klas, en er wordt uitgekeken naar hun resultaten bij het eindexamen: dat zegt
natuurlijk iets over het niveau van het gegeven onderwijs. Tijdens de opening van de
nieuwbouw in April ontmoetten mijn dochter Lies, die nog steeds in Nepal woont en werkt, en
ondergetekende verschillende van deze oudste leerlingen. Het is prachtig om te zien hoe
zelfbewust en doelgericht deze jonge mensen optreden, zeker als je het vergelijkt met de
schuwe timide kinderen die uit verafgelegen gebieden zo’n 8 jaar geleden naar Bright
Horizon toekwamen. Voor hén heeft het verblijf op Bright Horizon inderdaad alle verschil
gemaakt: zij gaan een goede toekomst tegemoet.
De financiële situatie van BHCH baart wel enige zorgen. De gespannen economische situatie
in Nepal vormt op termijn de grootste bedreiging voor de voortgang van het project. De
inflatie is hoog (al maanden 10-13 %!), en basale voedingsmiddelen, benzine, gas en andere
basisproducten zijn maar liefst 20% gestegen in prijs. Dit alles heeft te maken met de nog
steeds instabiele politieke situatie in het land. De Maoisten zijn inmiddels weer uit de
regering getreden omdat zij erbinnen onvoldoende gewicht in de schaal konden leggen om
hun eisen ingewilligd te krijgen. Zij ageren nu weer buiten de regering, en persen
herhaaldelijk privé-personen, bedrijven en instituten af voor grote bedragen. Worden hun
eisen niet ingewilligd, dan grijpen zij snel naar geweld. Dit alles vraagt om omzichtig
handelen en onderhandelen met hen. Ook de school van BHCH wordt af en toe onder druk
gezet, maar dank zij zorgvuldig optreden van de directeur, die duidelijk gemaakt heeft dat
het enige doel van BHCH is de armste en meest kansloze kinderen te ondersteunen, is de
School er tot nu toe met een geringe ‘afkoopsom’ vanaf gekomen.
Het ZwitserseTrustbestuur besteedt veel energie en aandacht aan het zoeken van extra
gelden, vooral voor verdere aanschaf van nog benodigde materialen (zoals voor de
‘kleuterklassen’) en verdere opleiding van het onderwijzend personeel. Er worden ook weer
nieuwe ‘peetouders’ voor zowel Tehuiskinderen als dagscholieren in Kathmandu gezocht. Het
is duidelijk, dat de steun vanuit onze Stichting Vrienden zéér welkom is, en ook wij zullen
blijven zoeken naar extra giften. Tips van u allen zijn daarbij zeer welkom, zo kregen we de
tip om het Anton Jurgens Fonds aan te schrijven óók van een van onze donateurs.
Alle jaarlijks gedoneerde gelden aan onze Stichting Vrienden gaan in principe naar de
Sherpa-school en daycare-center in Bampti, waar door Bright Horizon in 2002 het
schoolgebouw is gebouwd en ingericht, en een vaste jaarlijkse ondersteuning vanuit de Trust
is toegezegd. De Sherpa-school werd dit jaar bezocht door 202 kinderen, iets meer jongens

dan meisjes, maar een prima verhouding voor Nepalese begrippen! Belangrijk is dat ook de
meisjes blijven, zoals te zien valt uit deze ‘records’, ontvangen uit Bampti:
STUDENTS RECORDS 2007
CLASS

BOYS

Nursery Play Group
Nursery
L.K.G
U.K.G
One “A”
One “B”
Two
Three
Four
Five
Total

7
7
17
14
7
8
15
11
13
9
108

GIRLS
8
10
11
15
6
10
14
9
5
6
94

TOTAL
15
17
28
29
13
18
29
20
18
15
202

REMARKS
[betreft 2006]
16
17
25
23
20
20
20
19
15
11
186

[Nb.: ter vergelijking staan onder ‘remarks’ de students records 2006 vermeld].
Boys: - 108
Girls: - 94
Total: - 202 students

100
86
186

Het team bestaat uit 10 leerkrachten, waarvan één tevens schoolleider, daarnaast 7
medewerkers voor de huishouding en de technische dienst. De zoon van Ang Tsering (de
chairman van de Sherpaschool) heeft, ondersteund door een accountant, intussen de
dagelijkse leiding.
De Sherpa-school groeit en bloeit, de arme gezinnen uit de zeer wijde omgeving profiteren
enthousiast van dit aanbod om hun kinderen onderwijs en een gezond dagelijks leven te laten
genieten. De school schept ook werkgelegenheid voor een flink aantal mensen, en dus
gezinsinkomen. Op het platteland is het leven uiteraard een stuk goedkoper dan in de
hoofdstad Kathmandu, maar ook voor de Sherpaschool speelt de geldontwaarding een grote
rol, en worden de eindjes met beleid aan elkaar geknoopt. Bijgaand een overzicht van de
uitgaven t.b.v. kinderen in 2007, bij een tot dan toe van de BHCH-Trust ontvangen budget
van $ 10.000 = NRs. 729750 [nb. 1 euro is/was (nu 95!) ongeveer 100 Nep. Roepies]; tussen
haakjes staan dezelfde cijfers van november 2006, ter vergelijk: (niets aantrekken van
komma’s!)
EXPENSES FOR CHILDREN
November 2007
Sn.
1.
2.
3.
4.
5.

Particulars
Clothes
Books and Stationeries
Playing Equipments
Fooding

Medicine
TOTAL

Total money received for 2007, $10,000

Amount in NRS .
NRs. 77,370
NRs. 52,927
NRs. 15,375
NRs. 5,62,500
NRs. 21,578
NRs. 7,29,750
= NRs. 7, 29,750

[67304]
[39360]
[17100]
[562500]
[23750]
[710000]

MEAL FOR 100 CHILDREN
November 2006-2007 November
Particulars
Per Child per month
Per Child per year (225 days)
For 100 Children -225 days

Amount in NRS.
NRs. 750
NRs. 5,625
NRs. 5,62,500

Het is voor de Sherpa-school en de wijdere omgeving dan ook een fantastisch geschenk, dat zij
hebben gekregen van de Enschedese revalidatiearts Daan Wever, hoofd medische dienst van
revalidatiecentrum Het Roessingh, die in 2006 zijn 25-jarig jubileum vierde. In plaats van
cadeau’s werd voor hem het geweldige bedrag van € 5680,-, [= NRs. 501658,-] bijeengebracht
door vrienden, bekenden, collega’s en sponsoren (waaronder ook Het Roessinghzelf!), en dit
gehele bedrag is door hém geschonken aan de Sherpa-School voor de opzet en inrichting van een
computercentrum, direct verbonden aan de School, maar ook voor méér jonge mensen in het
gebied beschikbaar. Daarmee krijgen de kinderen en jonge mensen tot 18 jaar in dit afgelegen
berggebied ook de kans computeronderricht te krijgen, in deze tijd voor velen een
noodzakelijke stap in hun (beroeps-)opleiding.
Op deze plaats willen wij vooral Daan Wever, maar ook Het Roessingh, namens de Sherpabevolking rond Bampti, hartelijk danken voor dit geweldige en zéér ruimhartige initiatief. Wij
hopen dat tenminste Daan Wever zelf een keer het intussen ingerichte centrum, met 7
computers en toebehoren, alsook het meubilair, kan gaan bekijken. Hij is een zéér goed
wandelaar, dus enkele dagen de bergen over, tot zo’n 3000 meter hoogte, moet geen probleem
vormen. Intussen is, o.a. door persoonlijke inspanning en bijeenbrengen van geld voor de laatste
40 kilometer, door de familie van Ang Tsering Sherpa, de oprichters van dit Sherpacentrum, de
school over de ‘weg’ per auto bereikbaar, althans een gedeelte van het jaar. [Op de website
zullen we proberen een stukje van de video over de school, de omgeving en de weg ernaartoe, te
plaatsen. Indrukwekkend om te zien! In het tamelijk lange regenseizoen is het gebied alleen
lopend te bereiken, mits er geen grote en gevaarlijke landverschuivingen op de route zijn
opgetreden.] Over de besteding van deze gift, door ons direct naar de Sherpa-School
overgemaakt, is minutieus verantwoording afgelegd door de heer Ang Tsering.

aanbieding van de cheque door Daan Wever

voorlopig ingericht computerlokaal Sherpaschool

Inkomsten en uitgaven in het kort
Tot en met 10 december van 2007 heeft de Vriendenstichting BHCH een totaalbedrag van
€ 26.781 aan giften ontvangen! Hiervan kwam € 4930,- van vaste donateurs met variabele
bedragen, € 5720,- kwam van schenkingen via notariële akte (voor minimaal vijf jaar
vastgelegd), en het overige bedrag kwam uit drie eenmalige schenkingen: € 10.000,- van het
Anton Jurgens Fonds, € 5680,- van dr. Daan Wever bij zijn jubileum, en € 448,- als
geschenk bij het afscheid van Toon Kerkhoff van de UT. Van het totale bedrag is begin
April € 6200,- en in December nog eens € 4100,- overgemaakt naar de BHCH- Trust in Bern,
bedoeld voor de normale exploitatie van de Sherpaschool. De gift van € 5680,- is in juli
rechtstreeks naar de Sherpaschool overgemaakt: in totaal is voor de Sherpaschool een
bedrag van € 15.980,- overgemaakt !! De gift van € 10.000,- van het AJF is naar de
Trust in Bern overgemaakt t.b.v. aanschaf meubilair voor BHCH Kathmandu. Het bedrag van
het legaat uit 2006 (€ 2800,-) is nog ‘in kas’ gehouden, een beslissing wordt genomen bij de
a.s. jaarvergadering. Wensen zijn er vele zowel in Bampti als in Kathmandu!

Ontvangen giften vaste donateurs
Bijzondere schenkingen
Ontvangen legaat
Saldo eind vorig boekjaar
Totaal ingekomen in kas
Kosten (KvK, notariële kosten,
Porto, bankkosten overboekingen)
Overgemaakt naar Sherpaschool
Overgemaakt naar BHCH-Trust in Bern
In kas gehouden legaat
Saldo in kas einde boekjaar

2007
€
10.650
16.128

2006
€
8638

2005
€
7401

2004
€
7381

2.874+
29.652
498-

2800
138 +
11576
201 -

233 +
7634
216 -

766 +
8147
115 -

5.68019.300-

8500 -

7300 -

7300 -

2.800
€ 3.174

2800
€ 2862

(20)+
€ 138

€ 733

Rest ons nog te vermelden, dat onze Stichting Vrienden van BHCH in Nepal per 01-01-2008
opnieuw is aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ voor onbepaalde tijd. Dat
betekent in de eerste plaats, dat na controle door de belastingdienst alle administratie en
verantwoording in orde bevonden is! In het algemeen betekent het dat giften aan onze Stichting
aftrekbaar blijven van de Inkomstenbelasting, althans boven een bepaalde drempel. Alleen bij
periodieke schenking over vijf achtereenvolgende jaren, vastgelegd in een notariële zg.
lijfrente- akte, is de gehele gift zonder drempel aftrekbaar: in dit voor de schenker én voor
BHCH gunstige geval betaalt de fiscus aldus een aanzienlijk deel van de schenking. Over de
ontvangen gelden hoeft de St. Vrienden ook geen schenkingsrecht aan de fiscus te betalen.
In 2007 zijn er 3 vaste sponsoren met notariële akte bijgekomen, en hebben 2 sponsors hun
akte opnieuw met 5 jaar verlengd. Het totale aantal bedraagt nu 14 vaste sponsoren, die
tesamen jaarlijks een bedrag van € 5200,- bijeenbrengen, waar de Sherpa-school vast op kan
rekenen! Dat is prachtig!

Wij geven u graag nadere informatie over deze fiscaal gunstige vorm van schenken. De kosten
voor het maken van de akte komen voor rekening van de Stichting. I.t.t voorheen is er helaas
een zeker probleem ontstaan met een wettelijk verplichte handtekening onder notariëel
toezicht, maar in voorkomende gevallen zal de Vrienden Stichting dat ook gaan betalen.
Ingesloten vindt u een acceptgiro-formulier, dat u niet meer moet gebruiken! Het is alleen ‘ter
herinnering’. U zou ons een groot plezier doen als u uw giften, waar we natuurlijk weer
reikhalzend naar uitzien, uiterlijk vóór 1 december van het volgend jaar aan ons wil overmaken
op giro 9195529 t.n.v. de Stichting Vrienden BHCH, te Goor.
Tenslotte zal nu echt de website met de nieuwste, in de loop van dit jaar ontvangen foto’s en
misschien korte videostukjes worden aangevuld:
[www.let.uu/~Annemarie.Kerkhoff/personal/brighthorizon.htm] Als u er dan bij het bekijken
aan denkt, dat van de laatste gelden, die net naar Bampti overgemaakt zijn, o.a. warme
winterjacks voor alle kinderen en een paar medewerkers worden aangeschaft voor 12 euro per
jack!, een dringende behoefte in de koude winter die al gaande is, dan moet dat een tevreden
gevoel geven: er wordt met al uw giften, groot en klein, erg goed werk gedaan.
Wij willen u allen heel hartelijk bedanken, en mede namens alle kinderen in Nepal die dank zij u
een ‘more bright horizon’ hebben, een voorspoedig 2008 toewensen.

Met hartelijke groet,
Het bestuur

