
 
 
Namasté vrienden,                                 Januari 2018, 
    
In deze nieuwsbrief gaan we jullie bijpraten over 
de bijzondere acties van afgelopen jaar, maar ook 
wat we allemaal van plan zijn komend jaar. 
In 2017 is er namelijk veel gebeurd wat betreft de 
ontwikkeling van de stichting. Hier in Nederland, 
maar ook in Nepal hebben we het een en ander 
verder kunnen realiseren en uitbreiden. 
Een dankjewel naar jullie is daarom hier wel even 
op zijn plaats. Hartverwarmend waren de reacties 
op onze acties, de belangeloze bijdragen om de 
stichting op te richten, de sponsoring en donaties 
voor de scholarships…  
Velen van jullie hebben ons geweldig gesteund met 
financiële bijdragen; Van een tandarts die 10 scho-
larships doneerde tot iemand die één sigaret per 
dag minder is gaan roken en zo een scholarship 
kon doneren. Van een Doopsgezinde Gemeente, 
die de opbrengst van de adventcollecte heeft ge-
doneerd, tot iemand die een maand alle statie-
geldbonnetjes verzamelde. Of de notaris die pro 
bono de oprichtingsakte voor ons regelde en het 
administratiekantoor die ons administratief op weg 
hielp… 
Een paar van de voorbeelden hoe jullie je hart 
hebben laten spreken, omdat je weet dat je werke-
lijk een verschil kunt maken… 
 
Even een overzicht in vogelvlucht: 

 Hart4onderwijsNepal is een officiële stichting 
'Goede Doelen' geworden met ANBI-status. 

 De samenwerking met Sadbhaw Scholarships is 
geïntensiveerd en vastgelegd in een samen-
werkingsovereenkomst. 

 Het aantal sponsors en donateurs is gegroeid. 
Naast de individuele bijdragen om een kind 
naar school te laten gaan, hebben we ook steun 
gekregen van grotere organisaties (profit en 
non-profit). 

 Afgelopen jaar hebben we ruim €16.000,-- 
opgehaald voor de scholarships, de schoolma-
terialen, warme winterkleding. (Zie ook het 
jaarverslag 2017 op onze website) 

 We hebben 102 scholarships kunnen  brengen 
naar Listikot tijdens de ABC-sponsorreis. (Op de  
website vind je een boeiende beschrijving van 
het bezoek, geschreven door een van de spon-
sors.)  

 Voor meer (achtergrond)informatie kijk op 
Facebook, Instagram of bezoek onze website: 
www.hart4onderwijsnepal.nl 

De ABC-Sponsorreis 2017  

De sponsorreis 2017 ging dit keer naar Listikot in 
de afgelegen streek Sindhupalchok tegen de Chine-
se grens. In 2016 zijn we daar ook al geweest en 
gezien de enorme behoefte aan hulp en onder-
steuning zijn we in november jl. opnieuw die kant 
opgegaan. 

 
Deelnemers aan de 
sponsorreis overhandi-
gen de computers en 
schoolmaterialen aan 
de docenten...  

 
 
 

De school wordt inmiddels herbouwd en krijgt het 
ook een functie als centrum voor onderwijsonder-
steuning in de regio.  

Uit verschillende 
dorpen kwamen 
ouders met hun 
kinderen naar de 
school van Listikot. 
102 kinderen heb-
ben we blij kunnen 
maken met een 

scholarship en de school met 2 computers. Listikot 
wordt ook in 2018 de basis waar vanuit we weer 
een aantal kinderen 
willen gaan helpen.  
 
Elk deelnemend kind kreeg 
ook fleece-kleding om in de 
winter warm naar school te 
kunnen gaan... 

 
Wat gaan we doen in 2018? 
We hebben een drietal grote projecten op het 
programma staan:  
 
(1) Het Sadbhaw Scholarship project;  Dit jaar 
wordt het een speciaal project. Hero business 
solutions bestaat in 2018 tien jaar en zij heeft bin-
nen het kader van dit lustrum de sponsoring en 
ondersteuning toegezegd van een groot aantal 
scholarships plus de promotie van de activiteiten 
van H4oN. Hero gaat in oktober een speciale spon-
sorreis ondernemen om de opbrengst van hun 
acties in de vorm van scholarships en schoolmate-
rialen daadwerkelijk zelf naar Nepal te brengen.  

 
Deze grootmoeder 
rust even uit.  
Ze had 's ochtends 
drie uur gelopen 
om haar klein-
dochter naar 
school te brengen 
voor het uitdelen 
van de scho-
larships.  

Enorm trots, want voor het eerst in vijf generaties gaat er een 
meisje uit de familie naar school! 



(2) De open ABC-Sponsorreis 2018; De reis wordt 
georganiseerd van 27 oktober t/m 10 november. 
Ook dit jaar is het idee dat we de reis verdelen 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 Hima-
laya, het andere stuk zal bestaan uit een bezoek en 
verblijf in de streek Sindhupalchok.  
Je bent tijdens het tweede gedeelte van de reis in 
Sindhupalchok dan projectleider om naar een dorp 
in dit afgelegen gebied een aantal scholarships te 
brengen. Je verblijft in de afgelegen dorpjes en 
bent te gast bij de locale bevolking. Zo word je 
opgenomen in hun 
gemeenschap. Dat is 
dus daadwerkelijk 
ter plekke het ver-
schil kunnen maken 
én beleven. Naast de 
door anderen ge-
sponsorde materia-
len breng je dan ook 
jouw scholarships. 
Meer informatie 
over deze unieke reis 
vind je op onze web-
site.   
                            Onderweg naar de dorpjes 
   en scholen…. 

 
(3) Scholarships en schoolmaterialen voor kinderen 
met een fysieke beperking en voor de dovenschool 
in Pokhara; Dit jaar richten we ons ook op de 
schoolkinderen met een (lichamelijke) beperking. 
Een Fysiotherapiepraktijk heeft toegezegd om een 
tiental kinderen te sponsoren met een scholarship 
plus de benodigde ondersteuning in de vorm van 
orthopedische hulpmiddelen of fysiotherapie. Dit is 
een project wat vanuit Nederland ondersteund zal 
worden. 
Een ander bijzonder project in Nepal wordt gerea-
liseerd door iemand die zélf met H4oN een actie is 
begonnen om  dove kinderen te helpen aan een 
scholarship, plus de school aan school- en lesmate-
rialen. In november gaat hij er ter plekke samen 

met ons voor 
zorgen een groot 
aantal kinderen 
op die manier 
naar de doven-
school in Pokhara 
kunnen gaan. 

De dovenschool in Pokhara… 

 
Zo aan het begin van het nieuwe jaar….van hart 
tot hart! 
In deze nieuwsbrief hebben we stil willen staan bij 
wat er allemaal afgelopen jaar gebeurd is, wat er 
zoal gerealiseerd is door hulp van jullie donateurs 
en sponsors. 

2018 ziet er fantastisch uit wat betreft de projec-
ten die we kunnen oppakken, Dit vooral dankzij de 
aantallen donaties voor scholarships die binnen 
gaan komen. 
Het is ons overduidelijk gebleken dat jullie graag 
willen helpen!  
 
Mensen willen met liefde die € 0,20 per dag bijdra-
gen om een kind naar school te laten gaan. Vooral 
als blijkt dat het geld volledig ten goede komt om 
ter plekke hulp te bieden. De interesse voor de 
open ABC-sponsorreis is daar een goed teken van. 
Zelf de scholarships en schoolmaterialen naar de 
kinderen en docenten brengen, … dát zouden veel 
van onze donateurs willen doen.  
Jij ook? In november kan dat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Santosh Ojha  
          geeft bijles…. 

 
 
 
Ondertussen blijven we actief in fondsenwerving. 
Voor ons werk in Nepal zijn we volledig afhankelijk 
van jullie donaties. We hopen dan ook van harte 
dat we komend jaar weer een beroep op jullie 
mogen doen! 
 
Bedankt! 
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