
 
                                                                      Goor,  20 december 2008 
 
Beste Vrienden, 
 
Er is alweer een jaar voorbij, en hier is de nieuwsbrief 2008.  Volgend jaar zijn de meesten 
van ons 10 jaar betrokken bij de Vriendenstichting, die een grote groep van de tot dan toe 
armste kinderen in Nepal daadwerkelijk ondersteunt. Ook dit jaar hebt u gezamenlijk weer 
een prachtig geldbedrag bijeengebracht, nl. € 9836. 
Dit bedrag is naar de Sherpaschool in Bampti  in de ‘landelijke’ provincie Ramechap gegaan, 
en van de chairman Ang Tsering Lama (samen met zijn vrouw de oprichter van de school, vast 
lid van de Zwitsers-Nepalese board van de Bright Horizon Trust in Nepal) ontvingen wij de 
laatste gegevens over de ontwikkelingen in de school. 
Zijn verslag begint met het volgende: 
 

‘The new government of Nepal, Ministry for Education acknowledged SHERPA 
SCHOOL and its contributor’s endeavor for the development of the poor and needy 
children of the rural part of Nepal. The Educational Ministry of the government also 
thanked SHERPA SCHOOL for its consistent effort for this moral social cause.’ 
 
School launched website: [www.sherpaschool.edu.np] 

 
Deze website bekijken is echt de moeite waard. Het geeft, naast de cijfermatige gegevens 
en het verhaal wat hier volgt, een goede indruk wat de Sherpaschool voor de bergbevolking 
van Bampti betekent. Veel beter dan de hierbij als Nieuwjaarsgroet toegestuurde foto, die 
er maar één is van een grote reeks intussen. (Helaas is onze eigen kleine website, ondanks 
onze belofte, nog niet up to date, wegens de langdurige afwezigheid van dochter Annemarie, 
intussen moeder van een prachtige dochter, van haar werkcomputer waar ze deze klus op 
kan doen.) Met dit verslag en de wenskaart willen wij u heel hartelijk danken voor uw gulle 
gaven van dit jaar, en enkelen in het bijzonder voor hun speciale acties, of ze nu veel of wat 
minder opbrachten: het idee dat bij gelegenheden van jubilea, verjaardagen, afscheid, of 
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zelfs opheffing van een club professionele collega’s gedacht wordt aan dit goede doel in 
Nepal, is hartverwarmend. 
Bovenstaand bericht van de nieuwe regering van Nepal, waar intussen, zoals u wellicht weet, 
de Maoisten namens een zeer groot deel van de bevolking van zowel de steden als het 
platteland een belangrijke stem hebben bevochten in het bestuur van het land, betekent 
heel wat. De Sherpaschool is verzekerd van de steun van de regering, en op termijn zal dit 
betekenen dat ook van regeringswege de school financieel gesteund gaat worden. Dat zal nog 
wel even duren, en ook nooit volledig zijn, omdat de noden en behoeftes in het totale land 
(30 x Nederland, met veel moeilijk toegankelijke gebieden) zo enorm zijn, en de 
rijksfinanciën na de ongeveer tien jaren van burgeroorlog, de sterke geldontwaarding en het 
duurder worden van alle grondstoffen en elementaire voedingsmiddelen, bij lange na niet 
toereikend zijn. Er moet bijvoorbeeld een rechtvaardig systeem van belastingheffing 
ingevoerd gaan worden, en een rechtvaardige verdeling van de middelen plaats gaan vinden, 
waarbij de vroegere Maoïsten zeker een evenredig deel voor de arme berggebieden zullen 
gaan opeisen. Er is nog een hele lange weg te gaan, en ook het nodige strijdgewoel is te 
verwachten. Echter de politieke en bestuurlijke vooruitzichten zijn in geen decennia zo 
hoopvol geweest als nu. 
Dank zij het feit dat in de zeer moeilijke jaren die achter hen liggen, het grote Bright 
Horizon complex in Kathmandu en een centrum als het Sherpa daycare centrum met School 
(en intussen ook een boardingschool voor maar liefst 52 kinderen) in Bampti succesvol van 
start zijn gegaan en zelfs de eerste schoolverlaters van de Kathmandu-school  aan hun 
vervolgstudies begonnen zijn, betekent dat deze voorzieningen een belangrijke bijdrage 
kunnen gaan leveren in de komende tijd van opbouw van het land. Dit alles is mede te danken 
aan uw hulp, die geheel ten goede gekomen is aan de beide centra zonder dat er ergens in 
enige ‘overhead’ een euro is blijven hangen. Namens de kinderen en de volwassen Nepalese 
schoolleidingen willen wij u heel hartelijk daarvoor danken. 
 
De Bright Horizon School in Kathmandu heeft in april van dit jaar de eerste groep van 15 
leerlingen na een succesvol eindexamen, na afronding van klas 10, zien vertrekken. Op een na 
zijn allen met A-levels geslaagd, en die ene leerling eindigde bovenin het B-level. Dit is een 
belangrijke opsteker voor de school, en voor m.n. de Zwitserse bestuursvoorzitter Marlies 
Kornfeld, die kosten noch moeiten spaart om het onderwijsniveau op een goed peil te 
brengen. In Kathmandu geldt de school intussen als een van de beste, terwijl hij dus alleen 
bezocht wordt door de aanvankelijk armste en minst kansrijke kinderen van Nepal, waar 
afkomst en kaste geen rol speelden bij de toelating. Deze eerste groep gaat in zijn geheel 
verder met een (door hun Zwitserse persoonlijk sponsors ook nog verder betaalde!) 
vervolgopleidingen: enkelen zijn begonnen aan een 3-jarig college, als tussenstap naar een 
academische opleiding (ingenieur, tandarts o.a.), enkelen zijn naar een hogere 
beroepsopleiding gegaan voor de verpleging, het onderwijs en technische en IT-beroepen. 
Hieruit blijkt, dat áls zij de kans maar krijgen, terwijl hun basisveiligheid en –verzorging 
gewaarborgd is, zij heel goed kunnen presteren, en hun kansen met twee handen aangrijpen. 
Deze jongeren wonen nu zelfstandig, voor een deel in een hostel bij elkaar. 
De komende jaren gaat een inspanning gepleegd worden om met donaties en acties een soort 
‘studiefonds’ op te richten vanuit Bright Horizon, om voor de kinderen die het kúnnen en 
willen, maar voor wie de eigen sponsors deze hogere opleidingskosten niet meer willen of 
kunnen betalen (zoals voor de als eerste klaargekomen groep wel mogelijk bleek dank zij hun 
vermogende sponsoren, die bedragen tot rond $ 2000 wel kunnen opbrengen) toch 
vervolgstudies mogelijk te maken.  
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De eerste opgave van Bright Horizon blijft echter het bieden van een veilige en steunende 
leefomgeving en hoogwaardig onderwijs t/m klas 10 (vergelijkbaar met de Amerikaanse high 
school, waarna event college volgt, of verdere beroepsopleiding), en de noodzakelijke 
begeleiding naar zelfstandigheid vanaf 17/18 jaar. Voor nieuw aankomende kinderen worden 
weer nieuwe persoonlijke sponsoren gezocht voor een jaarlijkse vaste bijdrage van 
(intussen) 550 Euro. Daarnaast blijven donaties en ‘memberships’ voor BHCH in Kathmandu 
essentiëel om de school draaiende te houden met de evenzeer noodzakelijke uitgaven voor 
leermiddelen, dringend voor het onderwijs en de leerkrachten zelf noodzakelijke 
computerbenodigdheden, schooluitjes en waar mogelijk af en toe verafgelegen 
‘thuis’bezoeken aan de familie en dorpen van herkomst. Verdere inrichting en 
sportbenodigdheden voor de nieuwe gymzaal, evenals boeken en educatief speelgoed voor 
bibliotheek en een bescheiden ‘spelotheek’, dat alles moet uit donaties naast de vaste 
sponsorgelden gefinancierd worden. Hiervoor is opnieuw een soort (sporten-)fonds 
opgericht. 
Vanuit onze Stichting Vrienden BHCH is begin dit jaar het bedrag van Euro 2800, zijnde het 
legaat van Monneke Smulders, geschonken aan de school in Kathmandu, als bijdrage voor de 
inrichting van de gymzaal en het sportenfonds. 
 
Op de Bright Horizon School in Kathmandu wonen 200 kinderen van ca. 4 tot 17/18 jaar. 
Daarnaast krijgen ca. 70 dagscholieren uit de nabijgelegen dorpen hier onderwijs. 
De eigen website van de school [www.bright-horizon.org] in Engels of Duits, geeft veel 
informatie en beelden van wat in Kathmanu wordt gepresteerd. 
 
De Sherpa School en daycare-centre in Bampti (provincie Ramechap) ontvangen het 
bijeengebrachte geld uit Nederland, uiteraard via en onder controle van de BHCH-Trust in 
Zwitserland. Dit jaar ging in twee gedeelten (maart resp. december) in totaal Euro 9700 
naar Bampti.  
Er zijn twee nieuwe gebouwen in gebruik genomen, die in een grote behoefte voorzien: een 
groot woonhuis voor 52 permanent daar wonende kinderen, en een eetzaal annex ‘auditorium 
hall’ voor alle schoolkinderen, die tot nu toe hun warme maaltijden in de open lucht of op de 
grond in hun klaslokalen aten. Op de meegestuurde foto verleden jaar zag u dat laatste (met 
mooi weer!), op de foto van dit jaar  ziet u de kinderen ‘onder dak’. Het neerzetten van deze 
gebouwen is een grootse prestatie, zeker als in aanmerking genomen wordt, dat de 
bouwmaterialen over ‘de weg’ naar de bouwplaats getransporteerd moeten worden. Deze weg 
was het afgelopen jaar weer maanden onbruikbaar vanwege schade door de enorme regenval 
en modderlawines in de moessonperiode. Er wordt ook nog hard gewerkt aan het verbeteren 
en vooral hygiënischer maken van de keuken, waar dagelijks gekookt wordt voor alle kinderen 
en stafleden. 
 
Het is geweldig dat er in Bampti nu ook de mogelijkheid bestaat een aanzienlijk aantal 
kinderen daar permanent te laten wonen, omdat zij geen ouders meer hebben, of werkelijk 
te ver wonen om dagelijks op en neer naar huis te kunnen. Twee maal daags anderhalf uur 
lopen door de bergen wordt nog als normaal beschouwd, en kunnen deze kinderen nu ook dank 
zij redelijk goede schoenen, winterjas en rugzak van de school. Bovendien zijn ze dagelijks 
redelijk gevoed, wat hun weerstand en kracht zeker ten goede komt. De verzorging bekomt 
hen zichtbaar, op foto’s en de video/ website ogen de kinderen algemeen gezond en levendig. 
Een groot verschil met de vaak scharminkelige kinderen die binnenkomen! 
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De aantallen leerlingen van de Sherpa School: 
New STUDENTS RECORDS 2008 

 
CLASS BOYS GIRLS TOTAL REMARKS     

[betreft 
2007] 

REMARKS 
[betreft 
2006] 

Nursery Play Group 5 11 16 15 16 
Nursery ‘A’ 
Nursery ‘B’ 

8 
8 

8 
8 

16 
16 

17 17 

L.K.G 14 9 23 28 25 
U.K.G ‘A’ 10 12 22 29 23 
U.K.G ‘B’ 14 9 23   
One  11 11 22 31 40 
Two 12 16 28 29 20 
Three 12 13 26 20 19 
Four 11 7 18 18 15 
Five 11 3 14 15 11 
Total 116 107 223 202 186 

   
[Nb.: ter vergelijking staan onder ‘remarks’ de students records 2006 resp. 2007 vermeld]. 
 
   Boys: - 116                                                 108               100 
   Girls: - 107       94           86 
   Total: -223 students     202              186 
 
Het onderwijzend team bestaat uit 11 leerkrachten, waarvan één tevens schoolleider is, en 
een computerteacher, verbonden aan het nieuw gestarte ‘SSIIT’, het Sherpa School 
Institute of Information Technology, uit de grote schenking van dr. Daan Wever vorig 
jaar; daarnaast zijn er 9 medewerkers voor de hostel-zorg voor de boarders, de huishouding 
en de technische dienst, en de medische zorg. De zoon van Ang Tsering (de chairman van de 
Sherpaschool) heeft sinds enige tijd de dagelijkse leiding, ondersteund door een 
penningmeester. De vrouw van Ang Tsering houdt vanaf de start, vooral het niet-schoolse 
gedeelte en dus ‘de zorg’ onder haar hoede, zij het tegenwoordig op afstand vanuit haar 
woonplaats Kathmandu. De jeep van de familie gaat met voorraden op en neer, als de weg dat 
toelaat. Na hevige regenval kan de weg maanden onbegaanbaar per auto zijn. 
 
Drie van de meest veelbelovende kinderen, met de hoogste cijfers, zijn dit jaar vanaf april 
naar de BHCH-school in Kathmandu gegaan voor het vervolgonderwijs in de klassen 6 t/m 10. 
Zij zijn wezen, en hebben geen familie die voor hen zorgen kan, laat staan hen onderwijs 
laten geven.  
Behalve onderwijs wordt ook in Bamti veel aandacht gegeven aan sport- en spelactiviteiten, 
en culturele festiviteiten, m.n. dans. Er zijn dit jaar o.a. basketbalpalen en schommels 
aangeschaft. 
Met 22 leerlingen van de hoogste klas is o.l.v. enkele stafleden, een ‘educational tour’ van 
vier dagen gemaakt naar Kathmandu. Voor alle kinderen de eerste keer dat zij hun 
hoofdstad, en überhaupt een stad gezien hebben. Zij bezochten het Nationaal Park, het 
Nationaal Museum, belangrijke godsdienstige plaatsen deels Boeddhistisch, deels Hindoe 
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centra, en per kabelbaan zijn zij naar Manakamana geweest, een soort pretpark met 
roeivijver en wat attracties. Een geweldige belevenis, en een afsluitend onderdeel van hun 
vorming en opvoeding, dat er ook bij hoort. 
 
Inkomsten en uitgaven in het kort 
Voor het jaar 2008 is in totaal € 9836 aan giften binnengekomen: hiervan komt € 5810 van 
16 vaste sponsoren met een notariële akte voor tenminste vijf jaar;  € 3735 komt van ca. 35 
min of meer vaste en trouwe donateurs, zonder vastlegging in een akte, maar waarvan 
sommigen jaarlijks (of twee-jaarlijks) aanzienlijke bedragen schenken (waarvan het eigenlijk 
nog jammer is dat de fiscus daaraan niet nog eens de waarde toevoegt a.h.w!.). Het 
resterende bedrag kwam voornamelijk uit een paar hartverwarmende acties, meestal door 
vaste sponsoren of donateurs opgezet: 
-bij een kerstfair in de Maartenskliniek in Nijmegen werd door Els Warringa € 170 
opgehaald. 
-bij een dubbele verjaardag en een huwelijksjubileum werd (voor een tweede keer zelfs)  
€ 125 geschonken door vrienden van Henk en Tet van Dijk (vrienden en giften die overigens 
apart bij de donateurs zijn ‘geteld’) 
-de Stichting Pro Infantibus uit Hengelo, al jaren zo gul aan onze zaak, maakte dit jaar €100 
over 
-en last but not least is ons maar liefst € 800 toegezegd door de ‘club van bouwingenieurs’ 
van de gemeente Den Bosch, die hun club opheffen en het saldo willen besteden aan een 
goed doel, waar liefst van dit geld gebouwd kan worden. De heer Hans in ’t Veld heeft 
hiervoor gezorgd, nadat hem namens de Stichting Vrienden is laten weten dat er aan vraag 
naar bouwen voorlopig nog grote behoefte is in Bampti. Er is een wens om het genoemde 
Information Technology centrum in een apart gebouw onder te brengen, aangezien dat nu 
nog in de school gevestigd is, waar echter behoefte bestaat aan meer klaslokalen bij de nog 
steeds uitdijende groep schoolkinderen. 
 
Dit jaar zijn weer twee nieuwe sponsoren met notariële akte erbij gekomen, en is één 
bestaande akte verlengd. De Vriendenstichting is erg blij met deze steun. 
 
In het overzicht-staatje van inkomsten en uitgaven hieronder zijn een aantal jaren op een 
rij gezet, ter vergelijking. Er is een wat andere systematiek toegepast, waardoor hopelijk 
storende onduidelijkheden, waarover enkelen mij afgelopen jaar gebeld hebben, verdwenen 
zijn of inzichtelijker geworden. [Overigens stond er één ernstige fout in het staatje (maar 
goed in de tekst): het totaal naar Zwitserland overgemaakte bedrag in 2007 bedroeg € 
20.300 , en niet zoals abusievelijk  vermeld 19.300.] 
Hoewel soms de schijn een beetje tegen lijkt, kunt u ervan verzekerd zijn dat alle giften, na 
inhouding van een minimaal bedrag aan kosten, dat wisselt, in zijn geheel naar Bern, en 
vervolgens naar Nepal worden overgemaakt. De kosten wisselen m.n. door het al dan niet 
aanwezig zijn van notariële kosten voor het opmaken van aktes. Dit jaar zijn daarvoor nog 
geen kosten afgeschreven, omdat de nota’s voor drie akten nog komen na sluiting van dit 
boekjaar. 
 
Uit de Zwitserse Vereinsrechnung 2007 (die in Mei 2008 beschikbaar kwam) wordt 
duidelijk, dat alle inkomsten voor de Sherpa School, uit Nederland via de Vrienden Stichting 
overgemaakt [16.745 Zwitserse Frank], vervolgens naar de Sherpaschool zijn overgemaakt.  
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 2008 2007 2006 2005 2004 
 € €  €  €  € 
Ontvangen giften vaste donateurs  9836 10.650  8638 7401 7381 
Bijzondere schenkingen  16.128    
Ontvangen legaat    2800   
Ontvangen rente over voorgaande jaar     56     
Saldo eind vorig boekjaar  2924+    2.874+   138+   233+  766+  
  Totaal ingekomen in kas 12816 29.652 11576 7634 8147 
Kosten (KvK, notariële kosten, 
Porto, bankkosten overboekingen)    

    123-     498-   201 -   216 -   115 -  

Overgemaakt direct naar Sherpaschool   5.680-    
Overgemaakt naar BHCH-Trust in Bern 
 

12500- 20.300- 8500- 7300 - 7300-  

In kas gehouden legaat     -  2.800 2800     (20)+  
Saldo in kas einde boekjaar (incl.rente) € 193 € 2924 €2862 € 138 € 733 
 [ plus reeds voor 2009 ontvangen gift]    500      250    
 
In 2008 zijn er 2 vaste sponsoren met notariële akte bijgekomen, en heeft 1 sponsor de akte 
opnieuw met 5 jaar verlengd. Het totale aantal bedraagt nu 16 vaste sponsoren, die tesamen 
jaarlijks een bedrag van € 5810,- bijeenbrengen, waar de Sherpa-school vast op kan rekenen! 
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. Via onze ‘eigen’ welwillende notaris IJzerman in Rijssen, of wellicht door een bevriende 
notaris, kan uw handtekening zonder kosten gelegaliseerd worden, mits u ter plekke zelf 
aanwezig bent. In voorkomende gevallen zal de Vrienden Stichting desgewenst deze bijkomende 
kosten, zo’n € 35, gaan betalen. Laat het u niet weerhouden een akte aan te vragen, hoewel het 
vooral qua tijdsinvestering een echte hobbel blijkt te zijn. 
 
Wij sluiten niet meer de verouderde acceptgiro-formulieren in. Wilt u uw giften, waar we 
natuurlijk weer reikhalzend naar uitzien,  uiterlijk vóór 1 december van het volgend jaar aan ons 
overmaken op giro 9195529 t.n.v. de Stichting Vrienden BHCH, te Goor. Hopelijk helpt de 
foto van de kinderen in Nepal u eraan herinneren, als deze verslag- en bedelbrief ergens op uw 
stapel en uit het zicht belandt. 
 
Wij willen u allen heel hartelijk bedanken, en mede namens alle kinderen in Nepal die dank zij u 
werkelijk een ‘more bright horizon’ hebben, een voorspoedig 2009 toewensen. 
 
Met hartelijke groet,                                                
 
                                                         Het bestuur 


