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Goor, 20 december 2009 
 
Beste Vrienden, 
 
Hier is de nieuwsbrief 2009: met informatie over en enthousiast commentaar op de 
activiteiten en resultaten van de Stichting Vrienden van Bright Horizon Children’s 
Home, met dit jaar vooral verslag van wat er met onze donaties wordt gedaan op de 
Sherpaschool en daycare-center in Bamti, in de hooggelegen provincie Ramechap. We 
hebben dit jaar, ondanks de financiëel wat moeilijker tijden voor meerderen van ons, 
alweer een hoger bedrag bijeengebracht dan vorig jaar: 10970 Euro. Met het prachtige 
bedrag van 10700 Euro heeft de Sherpaschool naast uitbreiding van het aantal 
leerlingen ook een verdere stap gezet in de aangeboden beroeps- en 
scholingsmogelijkheden voor de (oudere) kinderen. 
 
Beleidswijziging van de Stichting Vrienden BHCH 
Wij zullen u dit jaar vooral op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in Bamti, en 
maar kort berichten over het Bright Horizon Children’s Home in Kathmandu. Dat heeft 
een reden. De belangrijkste bestuurlijke activiteit van ons Stichting-Vrienden- bestuur 
in het afgelopen jaar heeft eruit bestaan de financiële stromen tussen Nederland, 
Zwitserland (de BHCH-Trust) en de twee vestigingen in Nepal uit elkaar te halen en van 
elkaar los te maken. Het bleek onoverzichtelijk (althans voor onze St. Vrienden), 
vertragend, en relatief duur om, ook nog in verschillende valuta met heel wisselende 
koersen ten opzichte van elkaar (Euro’s, Zwiserse Franken, US Dollars en Nepalese 
Roepies), de gelden op de bestemde plaatsen in Nepal te krijgen, alles via Zwitserland. 

Om een lang en ingewikkeld verhaal kort te houden: vanaf 2009 worden alle 
donaties ingezameld door de Nederlandse St. Vrienden rechtstreeks naar de 
Sherpaschool in Nepal overgemaakt, in Euro. Die ‘verplichting’ voor ondersteuning, in 
2000 aangegaan door de BHCH Trust, nemen wij a.h.w. van hen over, met dien verstande 
dat wij ons niet vastleggen op een minimaal aan te leveren bedrag per jaar. (Vanuit de 
BHCH Trust was dat 10.000 USD per jaar. Dáár zitten wij met onze Euro’s de laatste 
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jaren sowieso boven!) Zwitserland en Duitsland zorgen geheel voor de vestiging in 
Kathmandu, waar geen overheidssteun voorhanden is. 

De financiële controle van de boeken, het gevoerde beleid op de School, en de 
besteding en planning van het budget zal jaarlijks in Nepal worden uitgevoerd door mijn 
dochter Lies (die daar nu al tien jaar woonachtig en werkzaam is) in samenwerking met 
een financiëel deskundige (Finse) medewerker van ICIMOD, het internationale centrum 
voor ‘de integrale ontwikkeling van de Himalaya berggebieden’, waar zij beiden 
werkzaam zijn. Er is geen enkel verband of afhankelijkheid tussen BHCH en/of de 
Sherpaschool en deze organisatie. Uiteraard legt de Sherpaschool via schriftelijke 
verslaglegging ook rechtstreeks verantwoording aan ons bestuur af, zoals ze dat al 
jaren deden. En wijzelf leggen jaarlijks verantwoording over de besteding van uw giften 
af aan de Inspecteur Belastingen te ’s Hertogenbosch (zoals uiteraard verplicht is voor 
een zg. art. 24 ‘Stichting voor goede doelen’). 
 
Nieuws van de Sherpaschool in Bamti 
In Oktober is de Sherpaschool bezocht door de districts- school’opzichters’ van het 
ministerie van Onderwijs in Nepal, terwijl naast de staf en medewerkers van school en 
daycarecentrum ook de oprichters van de school, Mr. Ang Tsering Lama en zijn vrouw 
Ang Kandi Lama, en andere bestuursleden aanwezig waren. Er werd een gunstig rapport 
opgemaakt over de gebruikte leermethoden en de bereikte leervorderingen van de 
leerlingen: allen kinderen van arme gezinnen, die zonder deze kans voor het merendeel 
niet naar school zouden zijn gegaan. 

De belangrijkste doelstelling in Bamti blijft het geven van voorbereidend en 
basisonderwijs (t/m klas vijf, vergelijkbaar met onze basisschool) aan zoveel mogelijk 
kinderen. De kinderen die de basisschool succesvol doorlopen hebben in Bamti, en 
daarvoor geschikt en gemotiveerd zijn, gaan verder op een Government High School in 
dezelfde provincie, en de drie of vier besten van elke laatste klas gaan verder in de 
klassen 6 t/m 10 (de middelbare school, voorafgaand aan een zg. pre-college) op de 
BHCH-school in Kathmandu. De Sherpaschool meldt met trots, dat de leerlingen 
afkomstig van hún school, goede prestaties leveren op de High School! 

Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de Sherpaschool het bieden van 
eenvoudige vakopleidingen aan de leerlingen, die dáár behoefte aan hebben, en zo leren 
in hun levensonderhoud te voorzien. Een land als Nepal heeft dringend behoefte aan 
gealfabetiseerde goede handwerkslieden, en van de kinderrijke boerengezinnen kan er 
toch maar één zoon, de jongste is gebruikelijk, (en bij uitzondering een ondernemende 
dochter) met succes de boerderij van zijn ouders voortzetten. Het afgelopen jaar is 
binnen de Sherpaschool een vakopleiding voor kleermaker/ naaister en een voor 
timmerlieden opgezet (met eigen vakdocenten en ‘vaklokalen’). Dat de ouders van een 
volgende generatie kinderen zijn gealfabetiseerd, is voor het land van enorm belang, 
óók al hebben zij ‘slechts’ lagere school. 

We kunnen uit de ons toegezonden verslagen van de school zien, dat tegelijk met 
het binnenkomen van méér geld (zie verder onder financiële gegevens) én het zichtbaar 
worden van resultaten in de wijde omgeving van de School, ondersteund door de 
gunstige beoordeling van het Ministerie van Onderwijs (die een substantiëel deel van 
de kosten op zich gaan nemen, naast de gelden uit speciale Sherpafondsen), steeds 
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méér leerlingen worden aangemeld, en er gaandeweg minder leerlingen uit de hogere 
klassen worden thuisgehouden.  

Dit geldt ook voor de meisjes, al blijven hun aantallen iets achter bij die van de 
jongens. (Van de huidige groepen vier en vijf ‘verdwijnt’ nog een te aanzienlijk aantal van 
school, dalen de aantallen van 26 naar 19 resp. van 18 naar 13 bij de overgang naar de 
laatste leerklassen. Mogelijk komt een aantal hiervan wel in de beroepsvorming terecht. 
Gegevens daarover heb ik nog niet, ook niet of hier een verschil is tussen de jongens en 
de meisjes.) Het blijkt ook dat er nog kinderen ‘instromen’ in de eerste en tweede klas, 
terwijl ze niet in de Nursery groepen (peutergroepen) en lagere en hogere 
‘Kindergarden’, de kleutergroepen, waren opgenomen. Éénmaal ‘op school’, mét dagelijkse 
maaltijden, goede school- en reiskleding, en basale medische verzorging, blijken de 
meeste kinderen blijvers in het onderwijs! 
 
De volgende staatjes van opvolgende jaren zijn wat dat betreft veelzeggend: vergelijk 
de aantallen kinderen in de verschillende klassen en groepen, en merk op dat nu in 2009 
de eerste klas gesplitst is in een dubbele klas (waar dit het vorig jaar de UKG betrof, 
en het jaar daarvoor de nursery groep!) 
 
De aantallen leerlingen van de Sherpa School in 2009 (en vorige jaren): 
CLASS BOYS GIRLS TOTAL Tot 

2008 
Tot 
2007 

Tot 
2006 

Nursery Play Group 13 10 23 16 15 16 
Nursery ‘A’ 
Nursery ‘B’ 

12 10 22 16 
16 

17 17 

L.K.G 18 9 27 23 28 25 
U.K.G ‘A’ 17 7 24 22 29 23 
U.K.G ‘B’ 23   
One “A” 12 11 23 22 31 40 
One “B” 13 10 23 
Two 15 12 27 28 29 20 
Three 9 17 26 26 20 19 
Four 12 7 19 18 18 15 
Five 9 4 13 14 15 11 
Total 130 97 227 223 202 186 
Boys: - 130                 116 108 100 
Girls: - 97    107 94 86 
Total: -227 students    223 202 186 
 
Het aantal kinderen dat vast in boarding (permanent verblijf binnen de school, veelal 
wezen of kinderen van grote afstand) is opgenomen, is ook nog wat gestegen, het gaat in 
2009 om 54 kinderen, 25 jongens en 29 meisjes. 

Er zijn 27 volwassen personen werkzaam in het Sherpa-centrum, waarvan er 26 
op de loonlijst staan. Behalve de ‘school supervisor’ (7000) en het hoofd, tevens 
leerkracht van laatste klas (10.500) werken er nog 10 leerkrachten, waarvan één tevens 
‘health assistent’ is (7500- 5500), en 11 verzorgende en huishoudelijke resp. technische 
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medewerkers zoals koks, timmerman/ loodgieter, pleegmoeder en –vader voor de 
boardingschool en schoonmakers (4000-3500, enkele ‘helpers’ 1250). Om enig inzicht te 
geven: tussen haakjes staan de maandsalarissen in Nepalese Roepies, waarvan er 
ongeveer 100 in een euro gaan. Naast dit salaris wordt er een soort pensioenpremie 
afgedragen (5% van het brutoloon) en krijgen ook de medewerkers de maaltijden en 
soms kleding als loon in natura. Overigens kent Nepal (nog) geen belastingheffing. Mr. 
Ang Nuri Lama, de zoon van de oprichters, is ‘onbezoldigd’ directeur (wordt door zijn 
ouders betaald waarschijnlijk). Er gaat geen geld naar de schoolbestuurders. 

Qua bouwactiviteiten was het afgelopen jaar minder spectaculair: er werd vooral 
afgebouwd en onderhouden. Van de gift van € 800,- van de opgeheven club PEIL van 
bouwingenieurs van de gemeente ’s Hertogenbosch, die de Sherpaschool kreeg via de 
Heer Hans Huis in ’t Veld, zijn de toiletten en rioleringssystemen vernieuwd, een zeer 
noodzakelijke stap waarvoor de school erg dankbaar is. 

Behalve uitgebreide vieringen van het Lhosar festival, het belangrijkste feest 
van oprichters en bestuur van de Sherpa Trust, die het kwamen meevieren op de school, 
en ‘Teachers resp. Childrens Day’, alle met veel zang en dans, en natuurlijk lekker eten 
en traktaties, én het uitdelen van nieuwe kleren, is dit jaar als reeds een soort traditie, 
door leerlingen en staf de “world environment day” gevierd. Kinderen en leraren 
trokken naar de mensen van de omliggende dorpen met een korte maar duidelijke 
boodschap om hun huizen/ woonplekken schoon te houden, afval te verbranden, en méér 
bomen en struiken te planten om de prachtige natuurlijke omgeving schoon en veilig te 
houden. De mantra was: ‘go green Bamti’. Tijdens het Lhosar festival werd door de 
familie Lama kleding uitgedeeld aan de oude mensen van het dorp, en stoffen aan de 
huishoudelijk medewerkers om zelf te verwerken tot kleding. Op deze wijze vervult het 
Sherpa School en Daycare Centre een belangrijke ondersteunende en emanciperende 
rol in de lokale gemeenschap.  

Het ‘computercentrum’ SSIIT, grotendeels opgebouwd en ingericht door de 
grote schenking van dr. Daan Wever ter gelegenheid van zijn 25-jarig artsjubileum, 
vervult hierbij ook een belangrijke taak in de wijdere gemeenschap, vooral voor de 
jonge mensen. 
 
Wellicht vindt u het interessant de volgende budget-gegevens in te zien. Ze spreken 
voor zich [ga uit van ca. 100 Nepalese Roepies NRs. in een Euro]. 
 
Total Annual Budget with a breakdown cost for 2009                                                                                      
Children Mid-Day Meals for 227 children NRs. 1191750 
Books and Stationery NRs. 345000 
School Uniforms NRs. 125000 
Game Equipments NRs. 100000 
Medicines and medication in Kathmandu NRs. 80000 
Salary Of Teachers and Staffs NRs. 1909900 
Expenses of 30 out going children in other school NRs. 240000 
School buildings maintenance NRs. 100000 
54 Boarding children NRs. 1620000 

Total NRs. 5711650 
In US Dollars (1$ = 78 Nepalese Rupees)   = 73226 $ 
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Expected Budget 2009 
Sherpa Help NRs. 1342858 
BHCH Trust NRs.  868792  
Children Help Nepal NRs. 3500000 

Total NRs. 5711650 
In US Dollars (1$ = 78 Nepalese Rupees)      = 73226 $ 

 
Nieuws over BHCH in Kathmandu 
Uit het Jaarverslag over 2008 van Marlies Kornfeld komen goede berichten over het 
presteren van Tehuis, School en individuele leerlingen in Kathmandu. De School staat 
bekend als uitstekende: één eindexamenleerling behoorde tot de besten van het land, 
en kreeg een gedeeltelijk scholarship voor het beste college van het land. Het verslag 
laat echter ook weer duidelijk zien hoe hoog de noden in Nepal nog zijn en hoe zwaar 
nog altijd de omstandigheden. Wat dat betreft heeft de plattelandsschool in Bamti het 
veel rustiger.  
 
Inkomsten en uitgaven in het kort 
Voor het jaar 2009 is een totaal van € 10970 aan giften binnengekomen: hiervan komt € 
6160 van 16 vaste sponsoren met notariële akte; € 4010 komt van 34 vaste en trouwe 
donateurs; € 800 kwam van de eerder genoemde bouwingenieurs uit ’s Hertogenbosch. 
Eén nieuwe donateur vulde vrijwel in haar eentje ruimhartig (en aanvankelijk anoniem) 
een daartoe neergezet potje in de schoonheidssalon van bestuurslid José Naardin: een 
goed initiatief, een gulle gift! Er zijn dit jaar geen nieuwe vaste sponsoren bijgekomen, 
wél heeft een sponsor opnieuw voor vijf jaar haar akte verlengd. Er is €10700 
overgemaakt naar de Sherpaschool, waarvan we de bevestiging én zeer welgemeende 
dankzegging ontvingen. 
 
Overzicht inkomsten en Uitgaven 
 2009 2008 2007 2006 2005 
 € € €  €  € 
Ontvangen giften vaste donateurs 10170  9836 10.650  8638 7401 
Bijzondere schenkingen   800  16.128   
Ontvangen legaat     2800  
rente over voorgaande jaar   16   56    
Saldo eind vorig boekjaar   193+  2924+   2.874+  138+   233+  

Totaal ingekomen in kas 11179 12816 29.652 11576 7634 
Kosten (KvK, notariële kosten, fotos, 
Porto, kosten betalingsverkeer)   

  273-   123-   498-  201 -  216 - 

Overgemaakt naar Sherpaschool 10700  5.680-   
Overgemaakt naar BHCH-Trust in 
Bern 

   12500- 20.300- 8500- 7300- 

In kas gehouden legaat   -   -  2.800 2800   (20)+ 
Saldo in kas einde boekjaar  € 206 € 193 € 2924 €2862 € 138 
 [plus reeds vooraf ontvangen gift]    500    250   
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Wij hopen dat dit verslag over al het goede dat met uw gulle giften is gedaan, u weer zal 
aansporen de Sherpaschool uit naam van de Stichting Bright Horizon Children’s Home te 
blijven steunen. De Sherpaschool is nu ten volle de verantwoordelijkheid van onze Vrienden 
Stichting BHCH, waar het ondersteuning uit het buitenland betreft! We doen er werkelijk 
iets goeds en zinvols mee.  
 
Wilt u uw giften, uiterlijk vóór 1 december van het volgend jaar, aan ons overmaken 

op bankrekening 9195529 t.n.v. de Stichting Vrienden BHCH, te Goor. 
 
Als u al vele jaren een trouwe gever bent (vanaf een bedrag van 100 tot 125 Euro), 
overweegt u dan toch nog eens om over te gaan tot schenken met een notariële akte, 
waarbij u alleen het geven voor vijf jaar dient vast te leggen. U zou dan voor Bright 
Horizon het bedrag (bijna) kunnen verdubbelen, terwijl u vervolgens van de fiscus de helft 
(of 40 %) weer terugkrijgt, omdat u het zonder enige drempel van uw belastbaar inkomen 
mag aftrekken. De voorzitter (Tip/ Gabriëlle Kerkhoff) geeft u graag nadere informatie 
over deze fiscaal gunstige vorm van schenken. Bel of mail gerust, graag!: 0547-260414, 
[gabker@xs4all.nl]. 

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. 
 
Als welgemeende dank, en ook als zichtbare herinnering om daadwerkelijk een 
electronische of papieren bankoverschrijving te doen, sturen we u hierbij een foto vanuit 
Bamti’s Sherpaschool. 
 
Wij danken u oprecht, en mede namens de oprichters, alle kinderen en medewerkers van de 
Sherpa School, voor uw trouwe en gulle steun, nu al zoveel jaren. Wij wensen u allen een 
voorspoedig 2010 toe, zoals wij onze Nepalese kinderen een ‘bright horizon’ toewensen. 
 
Met hartelijke groet, 
 

                            Namens het bestuur, Gabriëlle Kerkhoff-Kranendonk 
 


