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Beste Vrienden, 

Dit was een veelbewogen jaar in Nepal, en op de Sherpaschool. In deze nieuwsbrief wil ik u allen 

vooral deelgenoot maken van de ontwikkelingen op de Sherpaschool na de twee vreselijke 

aardbevingsrampen in april en mei van dit jaar. Gelukkig waren er noch op de school, noch onder 

de vele dierbare vrienden in Kathmandu doden of gewonden te betreuren. Dat bleek óók zo bij 

het Bright Horizon Children’s Home in Kathmandu, waar gelukkig ook de schade bij de veel 

nieuwere en betere gebouwen beperkt is gebleven.            

Het dwingt diepe bewondering af met wat voor veerkracht en elan de draad door de familie 

Tsering Lama en de staf van de school weer is opgepakt, nadat alle gebouwen van de school 

(evenals bijna alle woonhuizen en ‘winkels’ in het dorp!) bij de zo dichtbije tweede beving zeer 

ernstig werden beschadigd, de water- en elektriciteitsvoorziening via de nieuwe 

waterkrachtcentrale werd vernield (gelukkig bleven de zonnecollectoren op het dak héél), en last 

but not least de toegangswegen naar het gebied en ook de elektronische verbindingen en de 

telefoonlijnen geruïneerd werden.  

Een geluk was het, dat juist voor het begin van het nieuwe schooljaar per 1 april, de nieuwe grote 

voorraden eten, kookbrandstof en onderhoudsmaterialen uit Kathmandu ‘naar boven’ waren 

gebracht per auto. De ‘normale’ exploitatiegelden van onze Stichting Vrienden voor het nieuwe 

schooljaar 2015/2016 waren overgemaakt (een bedrag van € 10.300), en dank zij deze 
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voorzieningen was de familie Tsering Lama in staat zowel op de School als voor de vele 

hulpbehoevenden in de directe omgeving de eerste noodhulp te verstrekken in de vorm van 

tenten, zeilen, palen en ijzeren golfplaten, voedsel en waar mogelijk extra dekens en warme 

kleding. Veel mensen konden hun huizen niet meer in, en velen hebben door hun armoede ook 

nauwelijks voorraden. De kinderen uit het  Sherpa Boarding Home en de stafleden werden al na 

de eerste beving te slapen gelegd in de nog goed overeind staande, veilige groentekassen, waar 

een eerste tijdelijk onderkomen gemaakt was. Overdag verbleven ze in de drie nieuwste 

klaslokalen van slechts één laag hoog, net gebouwd en in gebruik genomen, en veilig. Door de vele 

heftige naschokken, die vooral ook grote angst en ontreddering gaven, kon er niet meer binnen 

geslapen worden, en lesgeven in de school was onmogelijk. Na de tweede beving zijn alle kinderen, 

waarvan de (ver wonende) familie bereikt kon worden, tijdelijk naar huis gestuurd, en is voor de 

overgeblevenen en de op de School wonende stafleden, w.o. twee echtparen, een tijdelijk 

onderkomen van twee maal vier kamers geconstrueerd om veilig te kunnen wonen. Het kunnen 

repareren van de minst beschadigde gebouwen (het Meisjeshuis en de eetzaal/auditorium), en de 

bijna volledige herbouw van de school, het Jongenshuis met gastenverblijf, de keuken en het 

toilettenblok zou moeten wachten op nieuwe bouwplannen, en op een mogelijkheid van aanvoer van 

alle benodigde materialen én het vinden van voldoende extra bouwvakkers uit Kathmandu. Én dat 

betekende wachten op geld en op de afloop van de moesson en het eerste herstel van een 

begaanbare weg. Er is twijfel geweest of het mogelijk zou zijn verder te gaan met de 

Sherpaschool, de enige (boarding- en dag-) schoolvoorziening waar gratis onderwijs en verzorging 

voor de armste kinderen wordt geboden in dit grote ‘ver weg gelegen’ gebied, waar voorlopig, (en 

misschien gebeurt dit nooit) niets van de nationaal verkregen hulpgelden zal terechtkomen. Mede 

dank zij de toegezegde grote steun van de Duitse Stichting “Kinderhilfe Nepal” en van de 

Nederlandse Stichting Vrienden heeft de familie Tsering Lama, wiens levenswerk dit is, toch de 

schouders eronder gezet en besloten, dat dit werk kon en moest doorgaan. 

Het was hartverwarmend en een grote morele steun voor de Sherpaschool, dat zoveel vrienden 

en bekenden onmiddellijk na de ramp contact met ons zochten om nader nieuws te horen over dit 

afgelegen gebied, waar vanuit Kathmandu niemand komen kon, en spontaan aanboden om extra 

geldelijke hulp te geven. Zoals u weet, zijn we een inzamelingsactie gestart, ook onder anderen 

dan de vaste Vrienden en bekenden , en het resultaat was geweldig: een bedrag van € 9195 kon 

overgemaakt worden als extra ondersteuning na de ramp. Van dit geld is een tijdelijke school 

gebouwd en ingericht, en is het toiletgebouw hersteld. We kregen hiervan een minutieuze 

financiële verantwoording en foto’s toegestuurd, die we indien mogelijk, op de website laten zien. 

Dank zij deze noodschool is vanaf begin augustus de school weer gestart voor alle kinderen: voor 

hen de beste manier om met een herstel van het normale dag- en schoolritme de verschrikkingen 

van deze vreselijke periode te verwerken en te boven te komen. De dank van de Sherpaschool-

gemeenschap aan alle gulle gevers is heel groot, ze kunnen dat niet eens verwoorden. 

Op de meegestuurde wenskaart ziet u een (bovenste) foto van een klas aan het werk in de 

noodschool, en een (onderste) foto van de ravage na de tweede aardbeving: de blauwe vlakken op 

de voorgrond zijn de resten van nog staande muren, de ingestorte delen ervan liggen eromheen!  



Intussen is gestart met de definitieve herbouw van de school, het Jongenshuis en de keuken, dit 

alles  gefinancierd door de Duitse Vriendenstichting. Het Meisjeshuis met directiekamer en naai-

vaklokaal, en de eetzaal/auditorium kunnen hopelijk hersteld worden vóór de winter invalt. De 

Sherpaschool is weer in vol bedrijf, zij het met flinke aanpassingen, en kan hopelijk veilig de 

winter door. De angst voor een nieuwe aardbeving zal echter nooit meer verdwijnen! 

Behalve de extra giften voor de aardbevingshulp hebt u als vaste sponsoren en donateurs van de 

Stichting Vrienden dit jaar 2015 ook wéér een prachtig bedrag bij elkaar gebracht voor de 

normale exploitatie van de school, nl. een bedrag van € 12328. Geweldig, en zó extra hard nodig 

om het hoofd boven water te kunnen houden. 

Tenslotte was er nog een gelukkige omstandigheid voor de Sherpaschool. Uit een legaat van een 

overleden familielid mv. E. Kranendonk, die vanaf de oprichting de School met een vaste 

jaarlijkse donatie gesteund heeft, is een bedrag van € 7525,28 naar de School gegaan, tegelijk 

met de aardbevingshulp! Bestedingsdoelen te over, dat is aan de schooldirectie overgelaten. 

Over wát er allemaal gebeurt in Bamti Nepal, op en rond de school, proberen we u op de hoogte 

te houden via de website www.sherpaschool.nl Als u daar de vele foto’s en verhalen ziet, geeft 

dat een beetje ‘beeld’ van wat daar werkelijk gaande was en is. Het is goed voor de Stichting 

Vrienden en de Sherpaschool als de site vaak bekeken wordt! Directeur Nuri probeert ons met 

foto’s en e-mailverkeer (via een zwager met een toeristenbureau en werkende internetverbinding 

in Kathmandu) op de hoogte te houden van wat er allemaal wordt verricht daar. Zelfs scans van 

de bouwtekeningen heeft hij ons toegestuurd.  

Het belangrijkste is, dat alle kinderen en alle stafleden, van wie enorm veel gevraagd is de 

afgelopen periode, gezond en in goede doen zijn. Door een, voor de zoveelste keer, moeilijke 

politieke situatie in Nepal zijn er, ten gevolge van grote stakingen en wegblokkades in de Terai, 

en tevens in het Noordelijk Indiaas grensgebied, momenteel enorme tekorten aan brandstof om 

te koken, petroleum en diesel, waardoor ook de dagelijkse aanvoer van voedsel en levensmiddelen 

stagneert, en véél duurder geworden is!  Dit bericht dateert van half november, hoe de situatie 

nu is, is onduidelijk. De Terai, de zuidelijke ‘plain of Nepal’, is hét landbouwgebied van Nepal waar 

40% van de bevolking woont, een gebied waar de hele bevolking gelijke rechten eist als de uit 

India afkomstige Bhramaanse kaste heeft, die al enkele eeuwen de dienst uitmaakt in Nepal. 

Deze eis is zeker gerechtvaardigd, maar de wegblokkades vanuit de Terai en India, van waaruit 

alle aanvoer komt, maakt de leefsituatie hopeloos veel ingewikkelder en duurder voor de zwaar 

getroffen bevolking. 

In het kort de overige informatie 

Het aantal leerlingen is nog iets toegenomen, het zijn er dit jaar 282: 144 jongens en 138 

meisjes. Er is nu een ‘nieuwe’ klas 7 met 12 leerlingen, en voor het tweede jaar een klas 6 van 17 

leerlingen. Er wonen 73 kinderen in het ‘Sherpa boarding Home’, en wel 32 jongens en 41 meisjes 

van alle leeftijden. Een overzicht van de leerlingaantallen per klas vindt u op de volgende 

bladzijde. In totaal zijn er twaalf leerkrachten werkzaam in de elf klassen, en daarnaast enkele 

vakleraren voor de computer, naai- en timmerlessen.  
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In het schooljaar 2015-2016 zijn 20 jongens en 14 meisjes nieuw op de school toegelaten, 10 

kinderen daarvan verblijven in het Sherpa Boarding Home. 16 van hen kwamen in Nursery A, 

variërend in leeftijd van 4 tot 7 jaar; 2 meisjes van 10 jaar zijn in ‘UKG’ [Untere Kinder Garten], 

4 jongens van 6 en 9 jaar gingen meteen naar klas I en II . De leeftijden bij binnenkomst, maar 

ook de capaciteiten, verschillen nog steeds, maar de verschillen worden duidelijk kleiner. Vrijwel 

geen van deze kinderen heeft eerder onderwijs genoten. 

In totaal verlieten dit jaar 22 kinderen de school. Een net 13-jarige jongen werd na 7 

schooljaren op de Sherpaschool eerste van zijn klas, en mag op de Bright Horizonschool in 

Kathmandu zijn gehele middelbare school gaan doen (t/m klas 10). 4 Kleine kinderen vertrokken 

met familie naar Kathmandu. De anderen, in leeftijd variërend van 11 tot 17 jaar, gaan naar ander 

verder onderwijs, na tot zelfs 13 jaar onderwijs op de Sherpaschool. Van hen deden 2 klas 6 (!), 

maar gingen niet verder helaas, en 2 haalden hun  ‘basisschooldiploma’ t/m klas 5. De rest kwam 

niet verder dan een lagere klas, 1 tot 4. 

Leerlingenaantallen van de Sherpaschool, schooljaar 2015-2016 (april-april) 

Klas jon-

gens 

meis-

jes 

totaal 

2015 

totaal 

2014 

totaal 

2013  

totaal 

2012  

totaal 

2011   

totaal  

2010 

totaal 

2009 

totaal 

2008 

Nursery “A”   15 11 26 27 27 17  19 23 16 

Nursery “B” 13 14 27 28 26 37[2]  17 22  32 

L.K.G-kleuter   12 18 30 26 33 28  46 27 23 

U.K.G-kleuter  14 15 29 35 32 29  27 24 45 

Een  20 15 35 30 31 31  25 46 22 

Twee 17 16 33 31 29 47[2]  28 27 28 

Drie 8 14 22 29 38[2] 25  25 26 26 

Vier 12 12 24 28 20 20  24 19 18 

Vijf 16 11 27 20 19 21  18 13 14 

Zes 10 7 17 15       

Zeven 7 5 12        

Totaal 144 138 282 269 255 255 248 229 227 223 

jongens     136 129 121   116  130  116 

meisjes     133 126 134   113  97  107 

 

Nieuws van de Stichting 

Dit jaar kregen wij van 82 mensen een gift. De meeste gevers zijn al jarenlang trouwe donateurs, 

en gaven daarbovenop een extra gift voor de aardbeving. Maar ook kwamen speciale giften, groot 

en klein, van nieuwe donateurs binnen ten tijde van de aardbeving. Ook aan hen wordt deze 

nieuwsbrief toegestuurd, als dank en als verantwoording van de bestedingen. Zoals eerder 

vermeld werd een bedrag van € 12.328 voor het ‘gewone’ exploitatiebudget opgehaald, een 

fantastisch bedrag, en daarbovenop na onze actie een bedrag van € 9295 om de gevolgen van 

de aardbeving (mee) op te kunnen vangen. Van een dierbaar familielid uit Canada kregen we 

zelfs  € 1000 extra na de ramp; een nicht zamelde met haar kantoor Euroclear Ned. BV € 1250 



in, daarvan zijn voor alle leerlingen nieuwe school-rugzakken gekocht! Dit jaar hebben zich 10 

nieuwe vaste sponsoren aangemeld voor een schenkingsovereenkomst voor tenminste 5 jaar, van 

twee van hen ging dit al om een derde verlenging! In totaal hebben de Vrienden nu 24 vaste 

sponsorovereenkomsten (samen goed voor € 8835) , waar we erg blij mee zijn; 2 personen 

verlengden niet meer, hen bedanken wij voor het vele dat we eerder kregen.  

Overzicht inkomsten en uitgaven per jaar (in euro) 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Ontvangen giften vaste 

sponsors en donateurs 

12328 9348 9590 10573 10195 10190 10170 

Bijzondere schenkingen 9295 880  1000 480 1154 800 

Ontvangen legaat 7525       

Rente over voorgaande jaar  12 25 27 21 36 1 16 

Saldo eind vorig boekjaar 6468+ 6276+ 7234+ 7201+ 5962+ 206+ 193+ 

Totaal ingekomen in kas 35628 16529 16851 18795 16673 11551 11179 

        

Kosten (KvK, notaris, foto’s, 

porto, betalingsverkeer)  

235- 261- 275- 415- 172- 489- 273- 

Overgemaakt naar 

Sherpaschool 

27735- 9800- 10300- 11145- 9300- 5100- 10700- 

Saldo in lopende kas einde 

boekjaar  

7658 6468 6276 7235 7201 5962 206 

 

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

voorspoedig en gezond nieuw jaar toewensen. Dezelfde wens gaat vast van ons allen uit naar de 

oprichters, de staf en directie, en alle kinderen van de Sherpaschool: dat zij in 2016 en daarna 

de gevolgen van de ramp te boven komen, en een volgende aardbeving uit mag blijven.  

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”. 

Wij danken u heel hartelijk voor uw  geweldige extra ondersteuning na de grote aardbevingsramp 

van dit jaar, en voor de onverminderd gulle ‘normale’ steun voor de Sherpaschool. Gelukkig kan de 

school doorgaan, hetgeen heel veel betekent voor de armste kinderen in dit afgelegen 

berggebied in Nepal! 

Met hartelijke groet, namens het bestuur, 

 

Gabriëlle Kerkhoff- Kranendonk 


