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Nepal-reis, oktober - november 2013
We hadden er met z’n vieren maanden naar uitgekeken. En half oktober was het dan eindelijk zover dat we
konden vertrekken.
Bepakt en bezakt en met een sponsorbankrekening van ongeveer €13.000, dankzij alle gulle giften, gingen
we vol goede moed en plannen om mooie dingen te doen naar Nepal.
Onze begroting was ongeveer €10.000 met activiteiten voor 4 scholen, variërend van speelgoed tot
levensmiddelen, lesmaterialen en salaris voor Engelse leraren. We zaten dus ruim in onze financiële jas.
Nieuw ten opzichte van de eerste keren was dat we ook naar een nieuwe regio zouden gaan: Chitwan,
Sapana Village. Dhruba Giri initieert allerlei projecten voor de Tharu-bevolking. Hij bouwt momenteel zelf
een school, dus daar waren we erg benieuwd naar. Een bezoek meer dan waard!
Eerst naar terug naar Tilak Chettri in Pokhara. We gingen al snel op pad naar een (voor ons) nieuwe school,
Gaun Farka Primary School, die dringend behoefte had aan van alles. Toen naar Bettyani, de Surya Jyoti
Primary School, wat een prachtig weerzien was. Bij beide scholen maakte we een inventarisatie van de
wensen van de schoolleiding. We gingen ook naar de Deurali High School, waar we diverse zaken voor in
gedachten (begroot) hadden. Al pratende bleek echter dat ze genoeg materialen hadden en krijgen van de
regering, maar van ons graag de financiering wilden van een muur rond het terrein. Onze stichting
ondersteunt primaire levensbehoeften en onderwijs, dus dit (heel erg dure plan) gingen we niet
ondersteunen. Je leert in Nepal heel goed om flexibel te zijn en plannen bij te stellen.
Na veel overleg met Tilak en afstemming hebben we het volgende kunnen realiseren voor Gaun Farka en
Surya Joti:
-

Gepofte rijst gemengd met havermoutvlokken en
gekruide noodles voor een jaar
Een gastank en toebehoren om thee en eten te
maken
Kommetjes, borden, lepels, bekers
Allerlei speelgoed, zoals spellen, ballen
Lesmaterialen, zoals schriften, potloden, boeken
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Dit alles hebben we in de laatste week zelf gebracht en uitgedeeld.
Daarnaast hebben we het volgende kunnen regelen:
-

Salaris voor 3 vrijwilligers (die voorheen alleen een deel van de betaalde krachten kregen)
Aanstelling van docenten Engels op beide scholen; beide salaris voor een jaar
Nieuwe schooluniformen voor alle kinderen en de leerkrachten
Speeltuin plus toestellen bij beide scholen

Tussendoor zijn we vier dagen in Chitwan geweest, voor ons
allemaal nieuw. De kennismaking met Dhruba Giri was
spannend maar direct hartverwarmend. Het voelde goed.
Hij vertelde over zijn projecten, variërend van het bouwen
van een school tot het stimuleren van de lokale economie
middels het verstrekken van microkredieten. Daarbij zorgt
hij voor veel werkgelegenheid, vooral ook in zijn eigen lodge
Sapana Village. Hij wilde ons langs diverse andere scholen
en instellingen rijden om ons een indruk te geven van de
omstandigheden om zo keuzes te kunnen maken. Zo
kwamen we bij een weeshuis, wat ons direct erg aangreep, omdat de omstandigheden erbarmelijk zijn en er
in feite 1 volwassene is die het geheel runt. Andere scholen hadden relatief voldoende middelen en betere
omstandigheden, dus naar onze indruk minder ondersteuning nodig. We besloten daarom voor het weeshuis
het volgende te realiseren:
-

Allerlei speelgoed, zoals ballen, spellen, schommel, poppen, springtouwen etc.
Lesmaterialen
Rugzakken voor alle kinderen
Ontbijt voor alle kinderen, het ‘Breakfast Program’ - Elke ochtend krijgen alle kinderen een
voedzaam ontbijt met afwisselend groente, fruit, eieren. Een enorme verbetering voor de kinderen,
die voorheen alleen ’s avonds te eten kregen.

Om de projecten van Dhruba ook te ondersteunen hebben we t.b.v. zijn nieuwe school speeltoestellen
gefinancierd voor de nog aan te leggen speeltuin. De school gaat in augustus 2014 open met drie lokalen en
gaat uitgroeien tot een school met tien lokalen. In de avond zal er onderwijs worden gegeven aan
volwassenen. Dhruba is onze contact persoon en hij mailt ons regelmatig over de ontwikkelingen in het
weeshuis.
De langlopende trajecten zoals het eten en het salaris van leerkrachten hebben we in overeenkomsten
vastgelegd met Tilak en Druhba. Beiden informeren ons regelmatig over de stand van zaken.

Stichting SonMar Namasté, Marjolein Kars en Sonja Verheijen, info@stichtingsonmar.nl

Op de speciale Facebook pagina van Stichting SonMar Namasté zijn regelmatig updates te lezen en foto’s te
zien!
www.stichtingsonmar.nl
www.sonmar.waarbenjij.nu
We hebben met al deze projecten nu ruim €10.000 uitgegeven resp. bestemd.
Het restant wordt als buffer gebruikt om lopende projecten te ondersteunen en nieuwe activiteiten te
ontwikkelen.
Wim Kars, Marjolein Kars, Sonja Verheijen en René Bontje
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