
Namasté vrienden,     
 
Allereerst willen we jullie -ook namens Santosh 
Ohja en Sancha Ram Tamang- nog even een heel 
goed en gezond 2017 toewensen! 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2017 waarin we 
jullie gaan bijpraten over de actie 'Van hart tot 
Hart' van het najaar 2016, plus een kort overzicht 
geven van de te verwachte activiteiten komend 
jaar. 
 
We hebben afgelopen jaar uiteindelijk € 4.200,-- 
opgehaald voor de scholarships, de school- en 
sportmaterialen en daarnaast ook extra onder-
steuning voor leerlingen met leerachterstand. 
Geweldig! Daarvoor zijn we naar 3 verschillende 
scholen geweest, te weten de Vajra Academie en 
twee scholen in de zwaar getroffen streek Sindhu-
palchok.  
Met Santosh Ohja van Sadbhaw Scholarship zijn we 
naar het onherbergzame, maar lieflijke dorpje 
Listikot vlakbij de Chinese grens gegaan.  
 

 De wegen zijn on-
begaanbaar gewor-
den. Alles moet dus 
de berg opgedragen 
worden. Een steile 
klim van 2,5 uur! 
Ouders komen ons 
tegemoet om te 
helpen met dragen. 

 
 

                            
Inmiddels bijna twee jaar na de aardbeving is het 
dagelijks leven nog steeds een uitdaging voor de 
bevolking. Veel armoede en de meeste huizen en 
scholen zijn nog niet herbouwd. Komt bij dat de 
moessonperiode van afgelopen zomer de infra-
structuur nog verder heeft aangetast. En hoe moei-
lijk de situatie soms ook lijkt is, de kinderen blijven 
optimistisch en staan vol vertrouwen in het leven. 

 
De scholen zijn 'tijde-
lijk' hersteld met 
golfplaat en vloeren 
van leem. Hier zie je 
een van de schoolge-
bouwen die we be-
zocht hebben. 
 
. 

Januari 2017, 
 
Zo hebben we 30 scholarships kunnen sponsoren 
in Listikot, drie scholen hebben allerlei sportmate-
rialen gekregen zoals voetballen en volleyballen, 
cricketmateria-
len, badminton-
sets. Twee 
scholen zijn blij 
gemaakt met 
een nieuwe  
computer,  

 
een printer, white-
boards plus de bij-
behorende materia-
len als inkt, cartrid-
ges, papier, schrif-
ten, stiften, etc.  
Voor sommige kin-
deren was het de 
eerste keer in hun 

leven dat ze een computer en een printer zagen. 
Anderen kregen eindelijk schriften en pennen. Ze 
schreven afgelopen tijd met een stokje in het zand.  
 

 
Boven aangekomen in Listikot wachtte ons een hartver-
warmend welkom. We kwamen er niet onderuit, we 
waren 'de gast van de middag' met alle daarbij horend 
ceremonieel onthaal. Een voor de leerlingen best span-
nend moment! 
 
Onderwijs is de sleutel om een nieuwe toekomst 
op te bouwen. Kinderen willen dolgraag naar 
school, maar kunnen of mógen niet omdat er geen 
geld is voor kleding, schoeisel en schoolspullen. 
Vandaar de scholarships.  Voor € 70,-- kan een kind 
(weer) naar school! 
 
Mede dankzij jullie 
hulp hebben we een 
aantal kinderen weer 
met een glimlach naar 
de toekomst kunnen 
laten kijken… 
  



Wat gaan we doen in 2017? 
Dit jaar staat vooral in het teken van het Sadbhaw 
Scholarship Program én de sponsorreis. We willen 
daarvoor in oktober teruggaan naar Nepal om in 
samenwerking met Santosh minimaal 50 nieuwe 
scholarships te brengen. Dat betekent inmiddels 
wel dat we onze promotie- en sponsoractiviteiten 
voor dit project onder moeten gaan brengen in een 
stichting. We kunnen dan mogelijk in aanmerking 
komen voor bijdragen uit het bedrijfsleven. Komt 
ook bij dat sponsors dan hun bijdrage fiscaal als gift 
mogen opgeven. 
De stichting zal een samenwerking gaan vormen  
met Sadbhaw Scholarship waarvan Santosh Ohja  
programmaleider is. 
 www.himalayanclimate.org/sadbhawscholarships 
 
Santosh geeft op de volgende pagina wat meer 
informatie over het Sadbhaw Scholarship Program 
plus een tweetal voorbeelden van schoolkinderen 
uit Listikot. Kinderen van afgelopen jaar die door 
jullie steun nu in het programma zitten.  
 
De oprichting van de stichting zal komende maan-
den plaatsvinden. Natuurlijk zullen we jullie over 
de ontwikkelingen hiervan op de hoogte houden. 
 
Sponsorreis 2017 
In oktober willen we ook weer een sponsorreis 
organiseren. Het idee hierbij is dat we de reis ver-
delen in twee delen waarbij je de verschillende 
gezichten van Nepal leert kennen. Eén gedeelte 
waarin je kunt genieten van de adembenemende 
natuur en cultuur van de Himalaya, het andere 
gedeelte zal bestaan uit een bezoek en verblijf in  
de streek Sindhupalchok. Je bent dan projectleider 
om naar een dorp in dit afgelegen gebied een aan-
tal scholarships en schoolmaterialen te brengen. 
Dat betekent dus daadwerkelijk ter plekke het 
verschil kunnen maken. Meer informatie over deze 
unieke reis volgt binnenkort. 
 

 
 
Rob Grashoff, deelnemer 
sponsorreis Nepal 2016 
 
"Fantastisch dat ik mee kon 
naar Nepal. Vooral vanwege 
ons bezoek aan 2 bergdorp-

jes. We gingen daar heen om schoolspullen af te leveren 
die met sponsorgeld aangeschaft waren. Ik heb met 
eigen ogen gezien hoe eenvoudig men daar leeft, zwaar 
getroffen door de aardbeving in 2015.  
En we werden er zo hartelijk ontvangen! Voor de school 
stonden alle leerlingen, leraren en dorpelingen aange-
treden om ons te bedanken. Met bloemenslingers en 
toespraken. Mooi om te zien hoe blij ze zijn met onze 
praktische giften. Toch best lastig om als “weldoener” 
hun bedankjes in ontvangst te nemen..". 

 
 

Zo aan het begin van het nieuwe jaar….van hart 
tot hart 
In deze nieuwsbrief hebben we terugkijkend willen  
vertellen hoe effectief, hoe wezenlijk, jullie bijdra-
gen is om de schoolkinderen in Sindhupalchok de 
basale mogelijkheid te geven om zich te kunnen 
ontwikkelen. Voor € 0,20 per dag kunnen ze nu 
letterlijk naar school lopen omdat ze schoenen, 
kleding, boeken, rugzak, schoolspullen, etc. heb-
ben gekregen. 
 

Er gaat een verhaal een over een man die langs de 
vloedlijn loopt en aangespoelde visjes terug pro-
beert te gooien in zee. Een voorbijganger vraagt 
hem waarom hij dat doet. Zinloos…? Hij kan ze 
immers toch niet allemaal redden! 
Maar in ieder geval wel een aantal… 

 
Santosh vroeg ons of we hem wilden helpen met 
het 'teruggooien'  van de aangespoelde visjes…de 
kansarme schoolkinderen. 
Wij hebben ja gezegd tegen hem.  
 
Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we 
jullie ook voor nodig. We hopen dan ook van harte 
dat we komend jaar weer een beroep op jullie 
mogen doen! 
 
Bedankt! 
 
 

Blij met een ballon!! 
De kinderen krijgen 
een ballon met een 
tekening. Zo leren 
ze op een speelse 
wijze bijvoorbeeld 
het Engelse woord 
"bird." 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Petra Vosters 
Pim Hattink 

Sancha Ram Tamang 
Santosh Ohja 

 
Jullie kunnen ons bereiken via: 

06-53315694 of pimhattink@gmail.com  



Bijlage 
 

Santosh Ohja (Program 
Lead- Sadbhaw Scholarships) 
telling about his program 
and the philosophy and vi-
sion behind it. 
 
 
"Sadbhaw Scholarships 

(Goodwill Scholarship) program is based on the 
vision; ‘No Nepali child drops out of school because 
of poverty’. It is a program running by active Nepali 
youths and volunteers passionate to help poor 
students in villages of Nepal with education. It 
provides School Dress, Shoes, School Bags, Note-
books, Pens and Pencils, Instruments Box, and 
Calculator to poor needy students that are likely to 
drop out of school because of lack of these educa-
tional materials. Many families are poor in Nepal 
and don't afford to send their kids to school. So far 
it has provided Scholarships to more than 1000 
needy students."   
 
Need of Sponsorship 
87 out of every 100 students enrolled in grade 1 in 
Nepal drop out of school before they reach grade 
10 because of poverty. Last year UNICEF said al-
most one million kids are out of school because of 
earthquake and their future prospect of education 
is in risk if immediate actions are not taken.  
Despite government of Nepal waves tuition fees in 
School education of Nepal, many families don't 
afford to buy school supplies of school for their 
children because of poverty. Sadbhaw program 
aims to provide more than hundred thousand (one 
lakh) scholarships by 2025.  
 
 
Some real life stories of children from school of 
Listikot:  
 

Butti Tamang  
Butti is 12 years old cute 
little girl from a small 
village, Kanglan of 
Listikot. She stays with 
her grandmother after 

the passing of her father who she was very close 
to. After her father passed away, her mother had 
second marriage and left her all alone. She was not 
only a kid to her parents, she also has a younger 5 
year old sister. Fortunately she had a loving 
grandmother who adopted them both. But since 
their grandmother is old and helpless too, Butti has 
to do all the household works like cleaning home, 
feeding cattle, fetching water and also looking 
after her younger sister. Even getting up early in 
morning, doing all the household works, walking 
about several kilometers on hill to reach her 

school, doesn’t give her any thoughts of abandon-
ing her education. Her school, Shree Seti Devi, was 
also devastated by the events of April’s Earth-
quake. Every morning, students literally build their 
schools so that they can study. From cleaning up 
the place to arranging desks and white boards, 
everything is done by the school kids and Butti also 
one of them.  Yet all these problems has not 
stopped Butti from scoring 90% results in her 
batch. It’s remarkable that in such a young age, she 
has a dream to become a social worker and help all 
the kids with these unfortunate problems. 
 
 

Chiring Sherpa  
Chiring is a student of 
grade 7 studying in Shree 
Seti Devi School, Listikot, 
Sindhupalchowk. Living in 
a poor family with three 
children’s, his parents are 
unable to afford for their 
studies. Chiring is a bon-
fire student with capabil-

ity of scoring good results. Chiring along with his 
family lives in a temporary shelter. Every morning 
Chiring performs household activities like cleaning 
house, feeding cattle’s and also looking after his 
brother. Chiring along with his friends walks about 
6 km and reach their school every day. Although 
their school was divested by the earthquake, they 
manage their class rooms from arranging the desk 
and benches to cleaning the room so that they can 
study.  
With all these problems Chiring has not lost his 
hope and is continuing to study and also has a 
dream to become an engineer & build the strong 
homes which shall not be demised in earthquake. 
 


