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lam, en plaatsten bommen in de openbare ruimte. Ondanks dat de mensen bang waren, was de 
opkomst volgens de BBC wel 70%! 

De oprichter van de Sherpaschool, de heer Ang Tsering Lama, heeft  zich dit jaar opnieuw 
verkiesbaar gesteld voor zijn partij. Hij was ooit minister van landbouw en is een van de weinige 
Sherpa’s met politieke invloed. De mensen uit het afgelegen hooggebergte zijn in de minderheid 
ten opzichte van de steeds uitdijende stedelijke bevolking, en moeten blijven opkomen voor hun 
eigen belangen. 

Nieuws van de Sherpaschool 

Het belangrijkste nieuws is dat de school in de komende drie jaar gaat uitbreiden met de klassen 
zes, zeven en acht. De regering heeft besloten dat op alle basisscholen voortaan de klassen een 
t/m acht moeten worden aangeboden, en in het vervolgonderwijs de klassen negen t/m twaalf. 
Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij een grote financiële ondersteuning door één van de ‘vaste’ 
donoren van de Sherpaschool, mevrouw Layla Paterson en haar organisatie. Alle leerlingen kunnen 
voortaan dus langer op de Sherpaschool blijven, en hoeven minder lang naar de nabijgelegen 
overheidsschool, die van een duidelijk mindere standaard is. 

Wat hebben leerlingen van de Sherpaschool dit jaar bereikt?  De school werd eerste in een 
inter-scholaire danscompetitie! In totaal verlieten 21 leerlingen de Sherpaschool met een 
basisschooldiploma (t/m klas 5). De drie beste leerlingen van klas 5 die naar de Bright Horizon 
School in Kathmandu mogen zijn één jongen van 11 jaar en twee meisjes van 13. Zij zijn de 
jongsten en kennelijk slimsten van hun groep en kregen resp. 5, 8 en 7 jaar onderwijs op de 
Sherpaschool, dus vanaf 5- en 6-jarige leeftijd! De rest van hun klas die geslaagd is gaat naar 
klas 7 van de overheidsschool. Het zijn 12 jongens en 6 meiden. De meesten zijn 13-15 jaar oud, 
één meisje is 19, een jongen 17, en er zijn een 11- en een 12-jarige. Degenen van hen die al op de 
Sherpaschool woonden blijven daar wonen, en allen blijven hun dagelijkse hoofdmaaltijd, hun 
schoolgeld, schooluniform en schoenen, een jas en overige schoolbenodigdheden ontvangen. 

Een aantal leerlingen van de Sherpa School hebben dit jaar eindexamen gedaan op de 
overheidsschool. Van de lichting 2013 gaat de beste student, een jongen, een hogere 
accountantsopleiding doen. Een jongen doet de opleiding elektrotechnisch ingenieur, en één 
hotelmanagement. Van de meiden doet er een de opleiding voor gezondheidswerker, één 
verloskunde, en één voor civiel ingenieur. Dit alles gebeurt op kosten van de Sherpa School, want 
zij die op de overheidsschool met lof (‘with merit’) hun eindexamen halen, krijgen de gelegenheid 
om verder te studeren, te beginnen met 2 jaar ‘pre-college’ (klas 11 en 12) of een hogere 
beroepsopleiding te doen. 

In 2012 verlieten 6 jongens en 14 meisjes de Sherpaschool zonder basisschooldiploma. Ze zijn 
tussen de 11 en 18 jaar oud en hebben zo’n 5 tot 10 jaar op de Sherpa School gezeten, maar het 
examen bleek een onmogelijke opgave. Meerdere van hen hebben wel een praktijkopleiding als 
timmerman of kleermaker. De kinderen worden ten slotte geselecteerd vanwege hun 
erbarmelijke omstandigheden, niet vanwege hun eventuele talenten! 

  



In het kort de overige informatie: 

Gegevens over leerlingen van de Sherpaschool, schooljaar 2013-2014 (April-April) 

Klas jon-
gens 

meis
-jes 

totaal 
2013  

totaal 
2012  

totaal 
2011   

totaal  
2010 

totaal 
2009 

totaal 
2008 

totaal 
2007 

total 
2006 

NurseryPlay 
Group  

11 16 27 17  19 23 16 15 16 

Nursery 
(peuters) 

13 13 26 37[2]  17 22  32 17 17 

L.K.G-kleuter   20 13 33 28  46 27 23 28 25 
U.K.G-kleuter  13 19 32 29  27 24 45 29 23 
Een  12 19 31 31  25 46 22 31 40 
Twee 12 17 29 47[2]  28 27 28 29 20 
Drie 24 14 38[2] 25  25 26 26 20 19 
Vier 14 6 20 20  24 19 18 18 15 
Vijf 10 9 19 21  18 13 14 15 11 
Totaal 129 126 255 255 248 229 227 223 202 186 
jongens    129 121   116  130  116  108  100 
meisjes    126 134   113  97  107  94  86 
 

Er wonen 28 jongens en 33 meisjes van alle leeftijden in het Sherpa Boarding Home, vanwaar zij 
eenmaal per jaar voor een vakantie naar hun dorp teruggaan, als daar ouders of familie wonen. 
Voor het schooljaar 2013-2014 zijn 17 jongens en 29 meisjes nieuw toegelaten, waarvan 5 resp. 6 
kinderen als ‘boarders’ permanent op de school zijn komen wonen. 

Niet alle kinderen beginnen in de Nursery Play Group, soms hebben zij enig onderwijs gehad, of 
zijn ze daar echt te oud voor. Toch zie je dat de leerlingen in de laagste klassen niet meer zo 
veel in leeftijd verschillen als voorheen. Nu de beginjaren van de school voorbij zijn, zitten alle 
klassen zo goed als vol, dus kan er minder gemakkelijk geschoven worden.  

De Sherpaschool blijft de enige school in het grote bergdistrict die zonder enige ondersteuning 
door de regering geheel ‘gratis’ onderwijs en zorg biedt aan de allerarmste en meest kansarme 
kinderen. Behalve aan alle kinderen van de school, zoals elk jaar, is voor deze winter ook aan de 
armste dorpsbevolking winterkleding uitgedeeld.  

Voor het komend jaar zijn er, naast de uitbreiding met klas 6, plannen om de toiletten in de oude 
school te renoveren, en noodzakelijk groot onderhoud aan de gebouwen te verrichten. De 
gewenste eigen kippenfarm zal nog even moeten wachten op een ‘speciaal potje’, al zou dit een 
belangrijke eigen eiwitvoorziening zijn. 

Nieuws van de Stichting: 

Begin volgend jaar zal onze nieuwe website er eindelijk zijn: www.sherpaschool.nl (nieuw adres) !  



Wij danken vader en zoon Weenink hartelijk voor hun inzet en investering in deze onderneming! 
Hopelijk beleeft u veel plezier aan:  

• de vele foto’s van de Sherpaschool, en  
• nieuws uit Nepal (zo’n twee a drie keer per jaar).  

Opbouwende kritiek is welkom via onze email: info@bright-horizon.nl.  

Onze inkomsten en uitgaven in het kort 

In het jaar 2013 hebben wij een totaal van € 9590 aan giften ontvangen (zie voor vergelijking 
onderstaand overzicht). Er zijn nu 16 vaste sponsoren met notariële akte en dit jaar 39, meest al 
jarenlang trouwe donateurs. Er is één nieuwe sponsor met notariële akte bijgekomen, en van drie 
sponsoren is de akte opnieuw voor vijf jaar verlengd. Op een bedrag van 6270 euro van de 
sponsoren gezamenlijk kunnen wij vast rekenen. Voor de armste Sherpakinderen is dat geweldig!  

Overzicht inkomsten en uitgaven per jaar (in euro) 
 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Ontvangen giften vaste 
sponsors en donateurs 

9590 10573 10195 10190 10170  9836 10650 

Bijzondere schenkingen  1000 480 1154 800  16128 
Ontvangen legaat        
Rente over voorgaande jaar  27 21 36 1 16 56  
Saldo eind vorig boekjaar 7234+ 7201+ 5962+ 206+ 193+ 2924+ 2874+ 
Totaal ingekomen in kas 16851 18795 16673 11551 11179 12816 29652 
Kosten (KvK, notaris, foto’s, 
porto, betalingsverkeer)  

275- 415- 172- 489- 273- 123- 498- 

Overgemaakt naar BHCH-
Trust Zwitserland 

     12500- 20300- 

Overgemaakt naar 
Sherpaschool 

10300- 11145- 9300- 5100- 10700-  5680- 

In kas gehouden legaat  0 0 0 0 0 2800 
Saldo in lopende kas einde 
boekjaar  

6276 7235 7201 5962 206 193 2924 

 

Rest mij u allen, zeker ook namens de kinderen en de staf van de Sherpaschool, een voorspoedig 
en gezond nieuw jaar toe te wensen. En natuurlijk kijken wij uit naar een nieuwe gift op [let op!] 
bankrekening IBAN: NL32 INGB 0009 1955 29 t.n.v. “Vrienden v Bright Horizon Childr”. 

Veel dank voor uw weer geweldige steun van het afgelopen jaar. Er wordt veel goed mee gedaan! 

Met hartelijke groet, namens het bestuur, 

Gabriëlle Kerkhoff- Kranendonk 


