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Beste Vrienden, 
 
Hier is voor alle gulle gevers van onze Vriendenstichting de jaarlijkse nieuwsbrief. Hij gaat 
vergezeld van een wat symbolische foto-minicollage: met de prachtige bergomgeving van ‘rural 
and remote’ Bamti als achtergrond ziet u een deel van de inmiddels tot stand gekomen 
activiteiten. Voor het eerst is iemand van ons, en uiteraard is dit dochter Lies, op het 
Sherpacentrum te gast geweest, en ze was enthousiast. Haar bezoek was zeer recent, en ze is 
t/m kerst nog op een werkbezoek bij de ‘shifting cultivators’ in de omgeving daar (het onderwerp 
van haar research voor ICIMOD), zodat er nog geen foto’s en eigen verhalen voor déze 
nieuwsbrief beschikbaar zijn.  Een indruk krijgt u echter zeker bij het bekijken van de eigen 
website van de Sherpaschool: www.sherpaschool.edu.org 
 
We brachten gezamelijk een prachtig bedrag bij elkaar dit jaar: 11.344 Euro maar liefst. De 
ontwikkelingen in het Sherpacentrum verlopen goed, er wordt vooral geconsolideerd nu, en 
ingezet op een zo effectief mogelijke exploitatie van de aanwezige gebouwen en het budget. Het 
geld uit Nederland wordt besteed aan het onderwijs en verblijf van de ‘basisschool’-leerlingen 
t/m klas 5. Dit schooljaar  volgen er 229 Sherpakinderen onderwijs. 
Toch wil ik u niet de informatie onthouden over de ontwikkeling van de “Sherpa Welfare & 
Development Trust”, waarvan de Sherpaschool het begin en het belangrijkste onderdeel is. Deze 
info (in het Engels) komt uit een folder, die ik u mogelijk volgend jaar meestuur. Er staat zo goed 
in beschreven wát er met uw hulp geprobeerd wordt te doen, en hoe zinvol dat is. 
                                                                                                              
“Background SHERPA WELFARE & DEVELOPMENT TRUST 
Sherpa School was established in the year 1999 in an effort to promote education to rural and remote Nepal, Bamti 
Bhandar. It emphasizes the need of the region and supports qualitative education that can be exercised by the people in 
extreme poverty level. Selection process involves children who are socially and economically discriminated and provides 
children with innovative way of teaching and learning. The project started with fifteen children and few staffs.  



Sherpa School‐ Home to Many Children: In order to bring change to the poverty stricken communities, it is important to 
know the need of the region . Observing small children walking many hours and miles to reach Government School and lack 
of educational institutions in the region encouraged the idea to have a proper educational institution. Today it has 
successfully completed its tenth year and shelters more than 50 children with 255 in total. It brings immense joy to the trust 
and extends its gratefulness to supporting members and partners in joining together to improve lives of poor.  
Objective : Sherpa Children Welfare & Development Trust (SCWD) ensures that the children in Bamti region receives free 
access to education, health and other basic necessities. It not only supports children but also the people in the region , for 
instance people who are in need of immediate medical attention, or victims of landslides and elderly who has lost their sons 
and daughters.  
Living Life of Poor In Bamti: The typical family of extreme poor communities consist of 5‐6 children with extended family, 
very less to feed but a huge family. Husband may be earning through temporary Construction work or carrying goods 
whereas wife is busy with children and household chores. Her day starts as early as 3:00 am and preparing food to animals 
that they may have like cows, buffaloes and goats. And she will also need to go and get drinking water which is one to two 
hour walk. As soon as she gets back , she will need to clean the small house with cow dunk and mud mix with water . She 
then starts cooking for the family and feeds the little one prior to giving lunch to everybody. Majority of her work revolves 
around family and the house. And in many context, husband abuses her and may be an alcoholic . In worst scenario, there is 
death of an husband leaving behind several children and wife who lacks any earning skill. This family is in a complete socio 
economic turmoil and brings them to streets and begging . If only the wife was educated and if only they had known about 
family planning, things would have been much better, and future of these children would have been safe. This is where 
Sherpa School comes into play by encouraging gender empowerment and education that will increase awareness in 
different level avoiding such social incidents. “ 
 
Nieuws van de Sherpaschool 
De aantallen leerlingen van de Sherpa School in 2010 (en vorige jaren): 
 
CLASS BOYS GIRLS TOTAL Tot 

2009 
Tot 
2008 

Tot 
2007 

Tot 
2006 

Nursery Play Group 8 11 19 23 16 15 16 
Nursery ‘A’ (‘B’)  8 9 17 22  32 17 17 
L.K.G ‘A’/’B’ 22 24 46 27 23 28 25 
U.K.G ‘A’ (‘B’) 12 15 27 24 45 29 23 
One (A,B) 17 8 25 46 22 31 40 
Two 13 15 28 27 28 29 20 
Three 17 8 25 26 26 20 19 
Four 9 15 24 19 18 18 15 
Five 10 8 18 13 14 15 11 
Total 116 113 229 227 223 202 186 
Boys: - 116               130 116 108 100 
Girls: - 113    97 107 94 86 
 
In totaal zijn er in 2010 38 nieuwe leerlingen op de school gekomen, vrijwel allen terecht 
gekomen in de Nursery Play group, de Nursery en LKG A&B, hun geboortejaren variëren van 
2001-2004. Er stroomde ook nog een leerling in in klas 1 en 3. Twee meisjes hebben de school 
weer verlaten zonder hem af te ronden. De kinderen worden naar leeftijd, én naar niveau 
ingedeeld in de verschillende klassen. Het aantal kinderen dat vast in boarding (permanent 
verblijf binnen het centrum) is opgenomen, is nu 47. Zeven van hen zijn dit jaar gekomen in de 
Nursery (2 jj, 2 mm), resp. De LKG (2 mm), en klas 1 (1 m), allen 7 of 8 jaar [het niveau, en/of de 
begaafdheid bij binnenkomst is kennelijk nogal uiteenlopend. Deze kinderen gaan écht ‘samen 
naar school’, men ziet dat ook in de hogere klassen met behoorlijk uiteenlopende leeftijden!].  
Van de 13 kinderen die met succes de basisschool t/m klas 5 doorlopen hebben op de 
Sherpaschool kregen de drie beste leerlingen de kans om op de Bright Horizon School in 
Kathmandu de middelbare school (t/m klas 10) te doen; zij werden inwonende leerlingen in het 
Bright Horizon Tehuis, gesponsord vanuit de SherpaTrust. De overige leerlingen kunnen naar de 
regionale Government Highschool vanaf klas 7, waarvoor ook vanuit de SherpaTrust betaald 



wordt. [in 2010 werd hiervoor een bedrag van ca. 8200 Euro uitgegeven; voor 2011 is dat begroot 
op ca 8800 euro] 
In het huidige schooljaar (tot april 2011) zijn er 18 leerlingen in klas 5: hiervan zullen weer de 3 
besten naar Kathmandu gaan, alle overige 15 gaan verder op de Gov. High School in klas 7. 
Er zijn maar weinig geïnteresseerden voor de lagere beroepsopleidingen die gestart zijn, zoals 
kleermaker/naaister of timmerman, slechts 2-3% kiest dit. De anderen kunnen en prefereren 
een verdere opleiding op de High School en later zo mogelijk Universiteit/ ‘Hogere 
BeroepsOpleidingen’: zij hopen dat dit voor hen de weg opent naar een betaalde baan en een 
geregeld leven zonder grote armoede. Helaas is in Nepal de werkloosheid, ook onder hoger 
opgeleide jonge mensen, hoog, met een behoorlijke brain drain uit het land, dat hen zo hard nodig 
heeft, tot gevolg. 
 
Nu de nieuwbouwwerkzaamheden zijn afgerond (het groot onderhoud blijft!), ook voor het 
computercentrum, wordt een volgend project ter hand genomen: er zal, met adviezen van o.a. 
dochter Lies en het centrum ICIMOD, waar zij werkt, een ‘groene kas’ gebouwd worden om zelf 
groene groenten voor eigen consumptie te gaan kweken, en daarmee locaal ervaring op te doen! Er 
is natuurlijk al een moestuin en theetuin, en een kleine boomgaard, maar op die hoogte groeit niet 
veel fruit. De school kan echter niet rekenen op aanvoer van vers eten en levensmiddelen over de 
weg, daarvoor is die te vaak onbegaanbaar of zelfs ‘verdwenen’ in de zoveelste ‘landslide’.  
 
Enkele budgetgegevens 
Interessant is het hieronder staande staatje, dat de totale kosten (behoudens de salariskosten 
van het gezamelijke personeel, en de kosten gebouwen etc.) voor 100 kinderen gedurende het 
schooljaar 2009 aangeeft, én de daaronder overgenomen gegevens van het jaar 2009 over de 
ontvangen gelden van de Nederlandse Vriendenstichting (e.e.a wat makkelijk omgerekend van nep. 
Roepies naar euros en v.v): dank zij onze hulp krijgen zo’n 100 kinderen naast onderwijs een vol 
jaar voeding, verzorging, de medische basiszorg, schoolbenodigdheden en schoolkleding. 
  
Sr.no. Particulars in 2009 

[total expenses for 100 children] 
Amount in euro 
(exchange rate 1 euro= 100 NRs 

1. lunch   6.750 
2. copies     598 
3. books   1.050 
4. stationaries     475 
5. school uniform   1.462 
6. shoes   1.014 
                       TOTAL 11.349 = 1134975 NRs 
Total money received from St.VR.v BRIGHT HORIZON = 1130572 NRs  
[= 11350 euros (with changing exchange rates uit 6200 + 4500 euros totaal] 
 
Het zal u overigens niet verbazen, dat de jaarbedragen waarvoor een kind als dagscholier of als 
inwonende ‘boarder’op de Sherpaschool kan verblijven, in vergelijking met de beginjaren, flink 
omhoog zijn gegaan. Anno 2010 zijn de kosten voor een dagscholier 200 euro, voor een boarder 
400 euro per jaar. Vooral de basisprijzen voor hout en gas om te koken, de kosten voor medische 
zorg, incl. medicijnen, en de kosten voor materialen en van onderhoud van de landrover en de 
machines voor de bouw en beroepsopleidingen, zijn aanzienlijk gestegen. Uit het ‘budget proposal 
2011’ blijkt dat alle overige uitgaven, ook die van administratie, stijgen navenant de toename van 
het aantal leerlingen, inclusief de schoolbijdragen voor het vervolgen van onderwijs op de 
Government High School in de regio en in Kathmandu op BHCH. De totale salariskosten blijven 
ongeveer gelijk. 



De inkomsten van het totale budget voor 2009 komen vanuit drie bronnen:zie overgenomen tabel 
 
 INCOME [in Euro, from NRs. Exchange rate 1 euro = 100 NRp] amount in 

euro (+/-) 
expected 
budget 2009 

1 Mrs. Jutta Schaut from ‘Children Help Nepal’ 42.170 35.000 
2 Mrs. Layla Paterson from Sherpa Help: ‘Buddha 

Memorial Children’s Home Trust’ 
16.499 13.429 

3 Mrs. Gabrielle from ‘St. Vrienden Bright Horizon Children’s Home’ 11.350  8.688 
 
Inkomsten en uitgaven in het kort 
In het jaar 2010 is een totaal van € 11344 aan giften ontvangen: hiervan komt € 7120 van 17 
vaste sponsoren met notariële akte; € 3070 komt van 37 meest vaste, maar ook meerdere nieuwe 
donateuren; € 594 ontvingen we als gift van Huurman Consult uit Nijmegen (opbrengst van de 
verkoop van een door Huurman Consult gesponsord boek van AHM Kerkhoff tijdens een congres); 
een toch al ruimhartige vaste sponsor maakte nog een extra gift van € 500 over; en de pot in de 
schoonheidssalon van mevr. Naardin bleek weer gevuld met € 60. Er kwam één nieuwe sponsor bij, 
drie anderen verlengden hun notariële akte voor een tweede termijn van vijf jaar. Er is € 5100 
overgemaakt naar de Sherpaschool, de tweede jaargift 2010 van € 5700 volgt binnenkort. 
 
Overzicht inkomsten en Uitgaven 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
 € € € €  €  € 
Ontvangen giften vaste donateurs 10190 10170  9836 10.650  8638 7401 
Bijzondere schenkingen  1154   800  16.128   
Ontvangen legaat      2800  
rente over voorgaande jaar      1   16   56    
Saldo eind vorig boekjaar    206+   193+  2924+   2.874+  138+   233+  
    Totaal ingekomen in kas 11551 11179 12816 29.652 11576 7634 
Kosten (KvK, notariële kosten, fotos, 
Porto, kosten betalingsverkeer)   

   489-   273-   123-   498-  201 -  216 - 

Overgemaakt naar Sherpaschool 10800- 10700  5.680-   
Overgemaakt naar BHCH-Trust Zw     12500- 20.300- 8500- 7300- 
In kas gehouden legaat    -   -  2.800 2800   (20)+ 
Saldo in kas einde boekjaar  € 262 € 206 € 193 € 2924 €2862 € 138 
 [plus reeds vooraf ontvangen gift]     500    250   
 
Het is geweldig, dat u ondanks de crisis van dezejaren, dit grote bedrag weer bij elkaar heeft 
gebracht. De Sherpaschool, die wij volgend jaar 10 jaar steunen, heeft reeds veel tot stand 
gebracht, en blijft goed georganiseerd en, voorzover te overzien, zonder verspilling, uw geld 
aanwenden voor een groep allerarmste en kansloze kinderen uit Nepal. De dank van staf en 
kinderen, en zeker ook van de oprichters en beheerders van het Sherpa Centrum is groot: er is 
mede met uw hulp een school- en zorgvoorziening opgezet om trots op te zijn. 
 
Het Bright Horizon Children’s Home in Kathmandu vierde dit jaar zijn tweede lustrum, drie 
groepen leerlingen hebben er intussen ook hun middelbare schoolopleiding afgerond. De 
Sherpaschool viert zijn lustrum volgend jaar, dat hebt u allen mede mogelijk gemaakt.  
Wij hopen dat u ook in 2011 onze Stichting Vrienden wilt blijven steunen, en wensen u allen én de 
Sherpaschool- gemeenschap een zeer voorspoedig en harmonieus 2011 toe. 
 
Met hartelijke groet,                             
                                                                    namens het bestuur, Gabriëlle Kerkhoff- Kranendonk 



 
 
 


