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Goor, 22 december 2011
Beste Vrienden,
Vóór u ligt de nieuwsbrief 2011 over de Sherpaschool in Nepal, gevuld met alleen goed nieuws. De
Sherpaschool is in tien jaar een goed lopende organisatie geworden, waar datgene wat is
opgebouwd nu met succes en veel vreugde wordt geëxploiteerd. De Sherpaschool groeit en bloeit!
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al aankondigde, is Lies Kerkhoff in december 2010 bij de school
op bezoek geweest. Ze heeft naast gesprekken met kinderen, stafleden en ouders heel veel
foto’s gemaakt. Deze worden binnenkort getoond in onze eigen vernieuwde website: www.brighthorizon.nl. Enkele staan er al op de wenskaart: u ziet o.a. het team leraren examens nakijken,
lekker buiten in de zon waar het warmer is dan binnen.
We brachten dit jaar weer een prachtig bedrag bij elkaar: 10.675 euro! Ondanks de wereldwijde
economische crisis bent u de Sherpaschool trouw gebleven. Het is geweldig dat dit bedrag
gehaald wordt, wat we zeker ook voor komend jaar hopen! Ook in Nepal worden de gevolgen van
de crisis gevoeld: de prijzen van brandstof zijn enorm gestegen, waardoor ook basisbehoeften
zoals voedsel en kleding duurder zijn geworden, evenals gas om te koken en het transport van en
naar Kathmandu. Om een indruk te geven: een zak rijst is van 900 roepies vorig jaar gestegen
naar 1400-1500 roepies dit jaar. Groenten zijn meer dan 50% omhoog gegaan, bakolie 30%, en
suiker 35%.
Gelukkig worden er op de school zelf ook groenten, fruit en thee verbouwd, en er is dit jaar een
nieuwe broeikas gebouwd en in gebruik genomen, zodat er meer verschillende voedzame gewassen
verbouwd kunnen worden. De school heeft zonnepanelen en een eigen watervoorziening, dus de

kosten daarvoor zijn wel flink gedaald dit jaar. De grote, zware zonnecellen zijn overigens enkele
jaren terug door mensen naar boven gedragen, omdat er toen nog geen weg was. Nu er wel een
weg is, kunnen veel meer kinderen voor noodzakelijke medische zorg, waaronder grotere
operatieve ingrepen, naar Kathmandu. Daardoor werd hieraan relatief veel uitgegeven dit jaar.
Een indruk van de activiteiten van de Sherpaschool, en de doelstellingen van de Sherpa Welfare
& Development Trust, krijgt u ook via de website van de Sherpaschool: www.sherpaschool.edu.np.
[Let op: vorig jaar werd per abuis .org vermeld, waarmee de site niet te openen was.]
Nieuws van de Sherpaschool
Voor het lopende schooljaar 2011-2012 zijn er 37 nieuwe kinderen (19 meisjes en 18 jongens) tot
de Sherpaschool toegelaten, waarvan 9 als ‘boarders’. In totaal zitten er nu 248 kinderen op de
Sherpa school, waarvan er 49 intern zijn (boarders) en de rest in de nabije omgeving woont. In
april 2011 hebben 18 kinderen de school afgerond met klas vijf, 10 jongens, 8 meisjes! De 4
besten (3 jongens en 1 meisje) hebben een beurs gekregen van de Sherpa Trust, om verder te
leren op de Bright Horizon School in Kathmandu, en zij doen het goed! De overigen zijn
ingestroomd in klas 7 van de lokale Siddheswor Government Secondary School. In totaal zitten
er 49 ex-leerlingen van de Sherpaschool op de Siddheswor school, en hun schoolbenodigdheden,
voedsel en medische kosten blijven voor rekening van de Sherpa Trust (een totaal van 9020 euro
dit jaar). Zeven van hen wonen nog steeds op de Sherpa School.
De kinderen worden verzorgd en onderwezen door een totale staf van 24 personen, onder
toezicht en dagelijkse leiding van Mr. Ang Nuri Lama. Hij is de zoon van de oprichters van school
en Sherpa Trust: de heer Ang Tsering Lama (voorzitter) en zijn vrouw Ang Kandi Lama. Er zijn
een hoofdonderwijzer/schoolleider en 10 onderwijskrachten (waarvan 5 vrouw), 3
vakleerkrachten voor computeronderwijs, naai- en timmeronderricht, een vaste boekhouder, een
timmerman, een kok, 2 schoonmakers, een ‘gastmoeder’ speciaal voor het meisjeshuis, en 4
andere ‘helpers’ in vaste dienst. Ter vergelijking: in 2007/2008 waren er 16, in 2010-2011 21
personen in vaste dienst.
De totale exploitatiekosten waren dit jaar 83.382 euro, dat is 13.363 euro meer dan vorig jaar.
Onze bijdrage is vooral voor kinderen die wel op de school zitten, maar in de omliggende dorpen
wonen, bijvoorbeeld bij familie. De kosten voor hen over 2010 zijn opgenomen in het volgende
overzicht (vergelijk ook met 2009). Behalve voor de maaltijden (?) zijn alle direct aan individuele
kinderen verbonden kosten voor boeken, schoolbenodigdheden en kleding omhooggegaan, met ca.
10 euro per kind.

Artikelen voor 100 kinderen (in euro)

in 2010

in 2009

1.

lunch

2.

schriften

3.

boeken

4.

schrijfwaren

787

475

5.

school uniform

1655

1462

6.

schoenen

1305

1014

12560

11349

TOTAL

6750

6750

688

598

1375

1050

De door de Sherpaschool op hun website aangegeven totale kosten per schooljaar, voor
geïnteresseerde potentiële sponsors zijn nu: voor een dagscholier €150, voor een boarder €450
per jaar. (Verleden jaar vermelde ik vanuit een andere bron 200 resp. 400 euro.)
Onze inkomsten en uitgaven in het kort
In het jaar 2011 hebben wij een totaal van € 10675 aan giften ontvangen (zie ook onderstaand
overzicht). Er zijn nu 17 vaste sponsoren (16 met notariële akte) en 39 donateurs. Van een
ruimhartige vaste sponsor ontvingen we € 480 als extra gift, die dit kreeg voor haar zestigste
verjaardag, en dat nog aanvulde met de pot uit haar schoonheidssalon. Een zeer gulle donateur
maakte op 1 december zelfs € 1000 over, een complete verassing! Dank zij u allen is het
totaalbedrag gelukkig op peil gebleven!
Overzicht inkomsten en uitgaven per jaar (in euro)
2011
Ontvangen giften vaste sponsors

2010

2009

2008

10195

10190

10170

480

1154

800

2007

9836

10650

2006
8638

en donateurs
Bijzondere schenkingen

16128

Ontvangen legaat

2800

Rente over voorgaande jaar

19

Rente huidige jaar t/m 4-5-‘11

17

1

16

56

Saldo eind vorig boekjaar

5962+

206+

193+

2924+

2874+

138+

Totaal ingekomen in kas

16673

11551

11179

12816

29652

11576

172-

489-

273-

123-

498-

201-

12500-

20300-

8500-

Kosten (KvK, notaris, foto’s, porto,
betalingsverkeer)
Overgemaakt naar BHCH-Trust Zw
Overgemaakt naar Sherpaschool
In kas gehouden legaat
Saldo in lopende kas einde
boekjaar

9300-

5100-

10700-

5680-

0

0

0

0

2800

2800

7201

5962

206

193

2924

2862

Als bestuur hebben we besloten om de gelden voortaan eenmaal per jaar rechtstreeks over te
maken naar de Sherpaschool, in plaats van tweemaal via Zwitserland. Dat is goedkoper en
praktischer. Het geld wordt voortaan eind maart overgemaakt, want de Nepalese kalender begint
en eindigt mid-april en zo ook het schooljaar. De Nepalezen zijn nu in het jaar 2068. Voor het
schooljaar 2011- 2012 is in maart € 9300 overgemaakt. [NB. Door gewijzigde
overmakingstijdstippen zijn de opgegeven bedragen van 2010 anders dan vorig jaar aan u
gepresenteerd. Het totaal overgemaakte bedrag is hetzelfde, maar een deel is pas in 2011
overgemaakt.]
Wat zijn de Nepalese kinderen en ouders, en zeker ook de oprichters en staf van de
Sherpaschool, u dankbaar voor de geweldige en voor hen essentiële hulp! Het is voor deze
kinderen de beste kans op een betere toekomst, en zij grijpen hem! Er wordt veel goed werk
verricht, waarbij de locale mensen zelf waar mogelijk hun steuntje bijdragen. Alle gedoneerde
gelden komen rechtstreeks ten goede aan de Sherpaschool, er zijn feitelijk geen vermijdbare
overheadkosten, noch hier in Nederland, noch in Nepal.
Wij hopen dat u ook het komend jaar de Sherpaschool en Trust wilt blijven steunen: als een
olievlek breiden de resultaten van het werk zich uit in dit van oudsher arme, maar zo positief
ingestelde Sherpagebied in de Himalaya.
Wij nodigen u uit binnenkort onze vernieuwde website te bekijken, om een echte indruk te
krijgen over de sfeer en het functioneren van de Sherpaschool. Alvast sturen wij u allen een
recent vernieuwde folder toe. Misschien kunt u hiermee ook nog de interesse wekken van een
nieuwe donateur in nabije familie- of kennissenkring: dat zou met het 10-jarig lustrum van de
Sherpaschool een heel gewaardeerd extra cadeautje zijn! Wij zien in elk geval hoopvol uit naar
uw nieuwe gift op bankrekening 9195529 t.n.v. “Vrienden v Bright Horizon Childr”.
Voor uw cadeau in de vorm van uw gift van het afgelopen jaar willen wij u heel hartelijk danken!

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Gabriëlle Kerkhoff-Kranendonk

