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Nadat Wim en ik vorig jaar twee maanden in Nepal zijn geweest, ging ik dit keer 5 weken solo. 

In eerste instantie ging ik om persoonlijke redenen, maar al gauw ontstond er tijdens de voorbereiding, ook 
zin in een mooi project. Zoals we dat altijd doen: kijken wat er op mijn pad komt, en het dan gaan dóén - 
binnen de mogelijkheden en kaders die er zijn. 

We proberen om het jaar naar Nepal te gaan om de lopende projecten te bezoeken en nieuwe projecten te 
initiëren. Dat bezoek is gepland voor 2020. De overeenkomsten die zijn afgesloten in 2018 lopen tot 2020. 

Er was echter wat extra budget binnengekomen: een inzameling voor Nepal tijdens de bruiloft van mijn 
collega, en een inzameling voor Nepal tijdens een feest van vrienden. 

Samen met een paar kleinere donaties was daar toch een mogelijkheid om iets te kunnen doen. 

Ik vertrok 6 januari en in de eerste week ging het gelijk voluit: overleg, de stad in om spelmaterialen te 
kopen, en een grote ronde langs de scholen. 

Tijdens deze ronde zag ik een kleine school die was opgeknapt onder leiding van Dipak, een neef van onze 
vriend Tilak. Dipak had duidelijk gevoel voor sfeer en kleur, en er een fijne plek van gemaakt voor kinderen 
en leerkrachten. Ik voelde me gelijk prettig in de opgeknapte ruimte. 

Zo ontstond het idee om de school in Bayrabi, die een stuk groter is, ook op te knappen en Dipak daar 
projectleider van te maken. Win-Win! 

Het plan eerst met Wim en Sonja doorgenomen, en daarna met Tilak. Iedereen enthousiast, en ik maakte 
een begroting samen met Dipak.  

Samen reisden we naar de school om een plattegrond te tekenen, alles op te meten, en berekeningen te 
maken. Dipak belde naar winkels voor prijsopgaven en zo konden we zien of het plan haalbaar zou zijn. 

Het bleek haalbaar! 

Dipak zorgde met een startbudget voor de eerste materialen en bracht een team mensen op de been. 
Ondertussen hielden we contact per telefoon over de voortgang en stuurde hij foto’s van het proces. 

In de laatste week van mijn verblijf kon ik het resultaat zelf zien, en het is schitterend geworden! Van een 
somber, donker, betonnen hok, is de school veranderd in een frisse en fijne werkplek. Alle muren (binnen en 
buiten) zijn lichtgeel, de deuren en luiken zijn blauw en op de grond ligt in ieder lokaal donkerrode 



 

  Stichting SonMar Namasté,      www.stichtingsonmar.nl 
 

vloerbedekking. De speciaal ingehuurde ‘fine-painter’ heeft een week in Bayrabi gelogeerd om zijn werk met 
alle aandacht te kunnen uitvoeren. 

Wat is het mooi, en wat is iedereen blij! 

Een kleiner project wat op mijn pad kwam, was de wens van een schooldirecteur van een (voor mij) nieuwe 
school. Deze school ligt in Sarankot, de heuvel die bekend staat vanwege de paragliders die hiervandaan 
vertrekken. Een kennis van me, Mukti, wilde graag met mij naar deze school gaan, dus gingen we erheen. 
Tijdens het bezoek vertelde de directeur dat hij graag een keuken wilde.  

Een keuken? Ik zag de keuken zoals hij nu was: op de grond twee stapeltjes hout, een indringende rooklucht, 
en een onveilige situatie. Dit was een kans om ook iets te doen voor déze school, iets waar ze elke dag 
plezier van zouden beleven. Plus een veiliger situatie creëren… 

Na wat overleg met Mukti, besloten we het gelijk te gaan uitvoeren. Zo reden we de berg af, gingen de 
materialen die nodig waren kopen, en reden een paar uur later de berg weer op. Een ‘surprise-visit’! Bij de 
school werd alles geplaatst en aangesloten en zo dronken we een half uur later de eerste thee! 

Het is geweldig om te kunnen uitvoeren, en het geld van onze sponsors zo goed te kunnen besteden. 

In de laatste week van mijn verblijf ging ik schoolmaterialen kopen voor vier scholen: een hele klus, waar ik 
gelukkig bij werd geholpen door Bibek (de zoon van Tilak). 

Schriften, potloden, pennen, gummen, puntenslijpers, kleurpotloden, papier, en nog veel meer…. Alles heel 
erg hard nodig, de gewone dingen die je steeds opnieuw nodig hebt voor de kinderen. 

Al met al dus de volgende projecten gedaan: 

- Bayrabi: school make-over  
- Bayrabi: speelmaterialen en kleine glijbaan 
- Bayrabi: schoolmaterialen 
- Surya Jyoti: speel- en schoolmaterialen 
- Gaun Farka: reparatie aan speeltuin 
- Gaun Farka: speel- en schoolmaterialen 
- Annapurna: schoolmaterialen – in samenwerking met Laxmi Support  
- Sarankot: kooktoestel, gasfles, pannen voor de keuken. 

 

Toch weer leuk voor dit extra bezoek! 

Heel erg bedankt iedereen die onze stichting heeft gesteund en steunt! 

Dankzij jullie is dit allemaal mogelijk, samen maken we verschil voor heel veel kinderen in Nepal. 

In het voorjaar van 2020 staat ons volgende bezoek op de planning. 

Op de website www.stichtingsonmar.nl staan onze jaarverslagen en jaarrekeningen. 

 

Marjolein Kars, maart 2019 


