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Namasté vrienden,                        

Zo voor de feestdagen willen we graag met jullie terugkij-
ken op het afgelopen jaar. Een periode  waarin we op af-
stand hebben geprobeerd om onze projecten in Nepal zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Het land heeft het zwaar 
te verduren in deze Covid-periode. Weinig vaccins be-
schikbaar, lock-downs, gesloten scholen, geen zicht op 
waar de schoolkinderen zijn gebleven. We zullen er in 
2022 hard tegenaan moeten om het onderwijs, de scho-
len en de kinderen weer op gang te krijgen. 
Hieronder kun je lezen wat we in 2021 hebben kunnen 
realiseren.  
Plus….alvast een voorzichtige vooruitblik op 2022. 
 
2021 
Al onze energie was vooral gericht op het monitoren hoe 
het met de kinderen in Nepal is vergaan. Alhoewel de 
scholen gesloten waren, hebben we gelukkig een start 
kunnen maken met onze ̀ Bibliotheek-acties‘ op de school 
in Bara. Leesboeken, kasten en materialen gebracht, 
waardoor de kinderen nu een veilige, warme plek hebben 
om te kunnen lezen en zij hun leesvaardigheid kunnen 
vergroten. Ook hebben wij schriften, pennen en 
schoolmateriaal kunnen brengen naar Dhading. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2022 
De focus is nu `volle kracht vooruit!‘.  
Naast het mogelijk maken voor een groot aantal kinderen 
om naar school te gaan door middel van het schoolpak-
ket, gaan we ook speciale projecten uitrollen. Hieronder 
een korte beschrijving hierover.  
 
 
Project Leesplan 
Lokale bibliotheek in de afgelegen gebieden 
 
In afgelegen gebieden is geen digitale infrastructuur. De 
kinderen op de scholen zijn de eerste generatie die leert 
lezen en schrijven. Om dit mogelijk te maken hebben ze 
leesboeken nodig in Nepali en Engels. Niet alleen boeken, 
maar ook kasten, leestafels en stoeltjes…kortom hun ei-
gen bibliotheek.  
 
 
Project Schoolmaaltijden 
Maaltijden op school voor de kinderen 
 
Toen we in het voorjaar 2019 schoolpakketten brachten 
naar de school in het zeer afgelegen dorpje Dhading, kwa-
men we tot de schokkende ontdekking waarom de kin-
deren daar niet naar school gingen; de ouders hadden 
simpelweg geen geld voor een lunch en op een lege maag 
is het nu eenmaal slecht leren. Het project ‘Schoolmaal-
tijd Dhading’ is in dit specifieke gebied een basisvoor-
waarde gebleken om de kinderen naar school te krijgen. 
De in 2019 gestarte pilot wordt in 2022 vervolgd en uitge-
breid. 
  



Project ‘Summer Academy’ 
Bijscholingscursus voor de docenten  
 
Docenten en het management van de scholen zijn een be-
langrijke hefboom in de maatschappelijke ontwikkeling 
en sociale veranderingen in Nepal. De laatste jaren mer-
ken we dat er dringend ondersteuning nodig is om de 
kwaliteit van het onderwijzend personeel te vergroten. 
Daartoe hebben we het project ‘Summer Academy’ opge-
zet in samenwerking met de Vajra Academy Nepal. Het is 
voor een docent een goede mogelijkheid om zijn/haar di-
dactische kennis en vaardigheden te vergroten, waardoor 
ze beter kan inspelen met de beste leermethode voor de 
klas en de individuele leerling. Voor de docenten van de 
school in Bara is een pilot georganiseerd die zal starten in 
2022. 
 
 
Project ‘Khusi Mahuri’ 
Uniek ecologisch bijenproject in Nepal 
 
 ‘Khusi Mahuri’ oftewel ‘De Blije Bij!’ Het idee is dat leer-
lingen leren om op een duurzame manier zelf een bijen-
kast te bouwen, het bijenvolk te beheren én hiervan de 
honing diervriendelijk te oogsten. Een project waarin ver-
schillende elementen uit het lesaanbod van hun school 
samenkomen heeft plaatsgevonden in 2019/2022. In 
2022 wordt dit aangeboden aan mannen en vrouwen uit 
de zeer arme afgelegen gebieden. De opbrengst van het 
diervriendelijk imkeren van één bijenkast levert een sub-
stantiële bijdrage aan het gezinsinkomen. Voor de alleen-
staande vrouwen uit het dorp is het een stap naar meer 
waardering of een onafhankelijke positie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werken vanuit een basis aan de basis… 
Acties in het najaar vanuit ons ‘Kamp Holland’ bij Kath-
mandu 

Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken 
hebben we besloten om in het najaar 2022 een base-
camp in te richten bij Kathmandu. Idee daarbij is dat we 
vanuit die vaste plek gedurende een aansluitende periode 
van twee maanden de projecten kunnen uitvoeren. Elk 
project wordt dan ter plekke begeleid door de betref-
fende projectleider van H4oN, een sponsor en onze Ne-
pali partners. 

Wil je meer weten over onze projecten en plannen? 
We hebben jullie in deze nieuwsbrief een globaal over-
zicht willen geven over wat we van plan zijn in 2022. Nu is 
daar natuurlijk veel meer over te vertellen. We zullen dat 
komende tijd dan ook zeker gaan doen in de vorm van 
nieuwsbrieven, de website, facebook, et cetera.  
Mocht je meer gerichte informatie willen ontvangen over 
de afzonderlijke projecten, geef dat aan ons door. We stu-
ren je dan een uitvoerige beschrijving en update van de 
vorderingen. 
 
 
Tot slot van 2021… 
Het is hartverwarmend hoe jullie, onze sponsors en dona-
teurs, afgelopen jaar op verschillende manieren hebben 
bijgedragen om voor al kinderen daadwerkelijk een ver-
schil te kunnen maken. Een verschil tussen géén en een 
béétje kans op een betere toekomst.  
Waar we nu voor staan is om in 2022 de plannen te laten 
uitmonden in realistische acties en resultaten.  
We hopen dan ook komend jaar weer op jullie hulp te mo-
gen rekenen, want alleen met elkaar kunnen we het mo-
gelijk maken! 
 
Fijne feestdagen en een warme ‘Namaste’ van ons als be-
stuur H4oN  
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