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Beste Vrienden, 

Allereerst onze oprechte wensen voor een voorspoedig 2015 voor u allen! Er is alweer een jaar 

voorbijgegaan, met bijzondere ontwikkelingen op de Sherpaschool. Op bijgaande foto ziet u het 

spiksplinternieuwe lokaal van ‘klas zes’. Het stof heeft nog geen kans gehad om zich te nestelen en 

de lege muren nodigen uit tot nieuwe posters en leerlingenwerk. Vanaf dit jaar is de Sherpa school 

ook middelbare school, en u ziet, er wordt serieus gewerkt!  

Het afgelopen jaar hebt u een prachtig bedrag van 10.228 euro voor de school bij elkaar gebracht! 

Een oprechte verassing, want wij realiseren ons heel goed dat hier in Nederland, zoals in het veel 

armere Nepal, de gevolgen van de wereldwijde crisis nog steeds voelbaar zijn. Bovendien ontvallen 

ons geleidelijk trouwe donateurs en sponsors die er vanaf de oprichting van onze Vriendenstichting 

bij waren, terwijl het niet gemakkelijk blijkt om nieuwe jonge mensen voor onze zaak te winnen.  

Nieuws van de Sherpaschool 

Noodweer heeft dit jaar in Nepal de nodige rampen veroorzaakt en ook de Sherpa School niet 

ongemoeid gelaten. In oktober kwamen in het Annapurna gebergte 40 mensen om bij de zwaarste 

sneeuwstorm en lawine sinds 50 jaar. De meesten van hen waren Nepalese gidsen en dragers, 

waaronder de vaders van drie leerlingen. Gelukkig werden zo’n 400 anderen gered. Eerder al, in 

augustus, hadden hevige regenbuien zo’n ernstige aardverschuivingen en overstromingen 

veroorzaakt dat meer dan duizend Nepalezen omkwamen. Hele dorpen, huizen, wegen, bruggen en 

landbouwgrond zijn bedolven, weggespoeld of onder water gelopen. Alsof dit nog niet genoeg was is 
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er ook nog een vliegtuig gecrasht en twee keer een bus in een ravijn gestort. Vanwege het 

noodweer was de weg naar de Sherpa School meer dan 20 dagen achtereen geblokkeerd de 

afgelopen zomer. Bovendien valt in de regentijd (juli- september) regelmatig de internetverbinding 

uit en die is moeizaam te herstellen. De school is dan een tijd van de buitenwereld afgesloten, 

vooral van de noodzakelijke aanvoer van spullen uit Kathmandu. 

Gelukkig maken de kinderen en medewerkers van de ‘Sherpaschool-familie’ het allen goed en zijn 

ze gezond. Er zijn geen zorgelijke incidenten met de kinderen geweest dit jaar. De nieuwe klas zes 

is feestelijk van start gegaan met 15 leerlingen (9 jongens en 6 meisjes in leeftijd variërend van 11 

tot 16 jaar, de meesten zijn 12-13 jaar). Het nieuwe lokaal is een verademing in vergelijking met de 

donkere dorpsschool met tralies in plaats van ramen waar nauwelijks ruimte was voor iedereen. 

Deze groep is dit jaar de eerste klas zes, volgend jaar de eerste klas zeven, en over twee jaar de 

eerste klas acht. Voor hun eindexamen moeten ze nog twee jaar naar de dorpsschool en daarna 

lonkt de grote stad met goede vervolgopleidingen. Het is dus maar goed dat ze veel motivatie en 

doorzettingsvermogen hebben. 

De school is sinds dit jaar zelfvoorzienend in verse groenten, fruit, thee en eieren. Op de eigen 

kippenfarm van de school zijn inmiddels 100 kippen aan de leg. De kinderen zijn nu het hele jaar 

verzekerd van voldoende dierlijke eiwitten, en de kippenmest is de voornaamste bron van 

organische mest voor de groentekassen. Dit jaar is er een grote nieuwe kas van 140 vierkante 

meter bij de twee bestaande kassen gebouwd met de steun van de Duitse stichting Kinderhilfe 

Nepal. Dat is de grootste van de drie vaste donororganisaties van de Sherpa School. 

Komend jaar zullen er 1000 Paulowniabomen aangeplant worden op een kaal stuk land achter de 

school. Deze snelgroeiende boom is erg nuttig voor de school en de mensen uit de omgeving. Het 

hout lijkt op eikenhout, maar is lichter van gewicht, en kan gebruikt worden om meubels van te 

maken. Deze aanplant zal in de toekomst vooral dienen als bron van brandhout en zal tegelijkertijd 

het land beschermen tegen erosie en aardverschuivingen. 

In het kort de overige informatie 

Het aantal leerlingen groeit nog steeds, het zijn er dit jaar 269. Daarvan wonen er 63 in het 

tehuis, dat zijn 28 jongens en 35 meisjes van alle leeftijden. Een overzicht van de aantallen vindt u 

op de volgende bladzijde. In totaal zijn er twaalf leerkrachten werkzaam in de tien klassen, en 

daarnaast enkele vakleraren voor de computer-, naai- en timmerlessen. Er is één leraar per klas en 

twee op een groep in de nursery. Daar zitten de nieuwe en jongste leerlingen, ze zijn tussen de 

vier en zes jaar oud. Sinds de start in 2001 hebben er al 581 leerlingen op de school gezeten. 

Voor het schooljaar 2014-2015 zijn 12 jongens en 16 meisjes nieuw op de school toegelaten, 

waarvan vier meisjes in het tehuis zijn opgenomen. De drie leerlingen wiens vaders bij de 

sneeuwlawine zijn omgekomen zijn ook in het tehuis komen wonen. Zij zitten alle drie al sinds 2005 

op de school. Eén jongen zit nu in klas 6, één in klas 10 en een meisje in klas 8. Twee kinderen 

verlieten het tehuis na respectievelijk 1 en 5 jaar. 
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In totaal verlieten dit jaar 15 kinderen de school. De oudste van 16 wilde monnik worden. Zes 

anderen hebben hun basisschooldiploma gehaald en zijn toen naar andere middelbare scholen 

gegaan. Van de kleintjes zijn enkele met hun familie mee naar een andere streek verhuisd. 

Leerlingenaantallen van de Sherpaschool, schooljaar 2014-2015 (april-april) 

Klas jon-

gens 

meis-

jes 

totaal 

2014 

totaal 

2013  

totaal 

2012  

totaal 

2011   

totaal  

2010 

totaal 

2009 

totaal 

2008 

totaal 

2007 

Nursery “A”   13 14 27 27 17  19 23 16 15 

Nursery “B” 11 17 28 26 37[2]  17 22  32 17 

L.K.G-kleuter   13 13 26 33 28  46 27 23 28 

U.K.G-kleuter  20 15 35 32 29  27 24 45 29 

Een  13 17 30 31 31  25 46 22 31 

Twee 13 18 31 29 47[2]  28 27 28 29 

Drie 16 13 29 38[2] 25  25 26 26 20 

Vier 16 12 28 20 20  24 19 18 18 

Vijf 12 8 20 19 21  18 13 14 15 

Zes 9 6 15        

Totaal 136 133 269 255 255 248 229 227 223 202 

jongens    136 129 121   116  130  116  108 

meisjes    133 126 134   113  97  107  94 

 

Nieuws van de Stichting 

Ten langen leste is onze eigen website er: www.sherpaschool.nl. Wij hopen dat u hem met plezier 

gaat bekijken. Er staan heel veel foto’s op, zowel recente als oudere, van de Sherpaschool zelf 

natuurlijk, maar ook van het dagelijks leven van de mensen in de omgeving. Door het jaar heen zal 

er af en toe nieuws op de website verschijnen. Daarnaast vindt u er uiteraard alle relevante 

informatie over de Vriendenstichting, de financiële situatie, de mogelijkheden van ondersteuning, 

en alle tot nu verschenen nieuwsbrieven vanaf 2001. Hoe vaker de website bezocht wordt, hoe 

beter hij vindbaar wordt in de zoekmachines, dus wees welkom! 

De officiële schenkingsovereenkomst is een stuk eenvoudiger en goedkoper geworden, óók voor de 

‘oude getrouwe’ donateurs. Wat is er nieuw? De Vriendenstichting kan de overeenkomst nu zelf 

met de schenker opstellen, dus zonder notaris. Bovendien is elk bedrag welkom, er is geen 

minimum. Mits voor vijf jaar geschonken, accepteert de fiscus elk bedrag als aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting. De fiscus betaalt op deze wijze in feite 40-50 % van uw schenking. Mocht u 

daarom besluiten om uw schenkingsbedrag te verhogen, dan profiteert de Sherpaschool natuurlijk 

rechtstreeks. Heeft u interesse? Kijk dan op www.sherpaschool.nl en download de concept- 

schenkingsovereenkomst. U kunt ook bellen of mailen naar info@bright-horizon.nl. Het gaat om een 

heel goede zaak, waar veel tot nog toe kansarme kinderen en families niet te vergeten, van 

profiteren! 
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Onze inkomsten en uitgaven 

In 2014 hebben wij een totaal van 10.228 euro aan giften ontvangen. Ter vergelijking, zie 

onderstaand overzicht. Er zijn nu 19 vaste sponsoren met een notariële akte dan wel een 

schenkingsovereenkomst: drie nieuwe sponsoren er bij en één wiens akte voor vijf jaar verlengd is. 

Van de sponsoren gezamenlijk kunnen wij vast rekenen op een bedrag van 6.290 euro. Dat is 

geweldig voor de school, voor hun planning! Helaas is een van onze allereerste sponsoren overleden, 

maar zij heeft de Sherpaschool bedacht met een groot legaat dat komend jaar zal worden 

overgemaakt. Twee andere trouwe en grote donateurs zijn het afgelopen jaar eveneens overleden.  

De meeste donateurs zijn ons ook al jarenlang trouw. Van 38 donateurs kregen we een gift, 

sommige waren verassend groot. Er waren twee bijzondere giften, waarvoor onze bijzondere dank. 

Eén kersverse ‘vriendin’ schonk namens haar bedrijf ‘Tuynhuis BV’ uit Langebroek een bedrag van 

500 euro, omdat haar bedrijf een goed jaar had. Een echtpaar, al een ruimhartige sponsor, schonk 

380 euro, hun cadeau voor een 45-jarig huwelijk.  

Overzicht inkomsten en uitgaven per jaar (in euro) 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Ontvangen giften vaste 

sponsors en donateurs 

9348 9590 10573 10195 10190 10170  9836 

Bijzondere schenkingen 880  1000 480 1154 800  

Ontvangen legaat        

Rente over voorgaande jaar  25 27 21 36 1 16 56 

Saldo eind vorig boekjaar 6276+ 7234+ 7201+ 5962+ 206+ 193+ 2924+ 

Totaal ingekomen in kas 16529 16851 18795 16673 11551 11179 12816 

Kosten (KvK, notaris, foto’s, 

porto, betalingsverkeer)  

261- 275- 415- 172- 489- 273- 123- 

Overgemaakt naar BHCH-

Trust Zwitserland 

      12500- 

Overgemaakt naar 

Sherpaschool 

9800- 10300- 11145- 9300- 5100- 10700-  

In kas gehouden legaat 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo in lopende kas einde 

boekjaar  

6468 6276 7235 7201 5962 206 193 

U allen wil ik, zeker ook namens de kinderen en de staf van de Sherpaschool, een voorspoedig en 

gezond nieuw jaar toewensen. En ja, 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”. 

Wij danken u heel hartelijk voor uw gulle steun voor de Sherpaschool, die heel veel betekent voor 

intussen heel veel kinderen in Nepal! 

Met hartelijke groet, namens het bestuur, 

Gabriëlle Kerkhoff- Kranendonk 


