Een geslaagde middag
Zondag 1 oktober was dan eindelijk de langverwachte herfstwandeling van
Sathiko Sath. De weergoden waren ons gunstig gezind: viel de regen zaterdag
nog met bakken uit de hemel, zondagmiddag bleef het droog en scheen af en
toe zelfs de zon. Ook de donateurs die zich hadden aangemeld, hadden er zin
in. Een kwartier voor start was iedereen aanwezig in restaurant De Tijd in
Wolfheze. De opkomst was bemoedigend, we pasten maar amper in het
afgehuurde zaaltje!
Welkom
Irene van Elten, die het contact met onze donateurs onderhoudt, opende de
middag en stelde de aanwezige bestuursleden voor. Speciale vermelding kreeg Frans van Meerwijk, onze oudvoorzitter, die er deze dag om gezondheidsredenen niet bij kon zijn, zeer tot zijn en onze spijt (zie ons
nieuwsbericht van 29 september j.l.).

De kinderen
Hilde Noë, secretaris en vicevoorzitter, vertelde over de kinderen, een beetje een lastige opdracht aangezien
de aanwezige donateurs tot onze meest fervente supporters behoren en de nieuwsbrieven ongetwijfeld goed
lezen. Maar een verhaal in levenden lijve is toch anders dan een verhaal op schrift.
Hilde memoreerde eerst kort de start en voortgang van Sathiko Sath, om daarna vooral aandacht te besteden
aan de kinderen zelf. Ook het nog in ontwikkeling zijnde Teach-the-Teachersprogramma (TTT) kwam even aan
bod. Met het TTT wil SkS de onderwijzers in de dorpen van de kinderen bijscholen, zodat het onderwijsniveau
er sterk verbetert en de kinderen daar voldoende bagage krijgen zodat ze pas op wat oudere leeftijd naar
Kathmandu hoeven voor een vervolgopleiding.
Hilde illustreerde haar verhaal met zowel succesverhalen als tegenvallers. Duidelijk werd dat de grote
cultuurverschillen onze inspanningen in Nepal niet altijd even gemakkelijk maken. Maar de eindconclusie was
positief: al blijft de uitdaging onverminderd groot, het werken voor Sathiko Sath blijft inspirerend.
Noodfonds
Charles van Voorst Vader, onze nieuwe voorzitter, belichtte de vorderingen van het Noodfonds, dat in het
leven is geroepen na de aardbevingen in april 2015. Er zijn veel, vaak onvoorziene obstakels te overwinnen
geweest, bleek uit Charles’ verhaal. Foto’s van de verschillende fasen van de bouw lieten zien hoeveel – soms
zwaar fysiek – werk er is verzet en hoe groot de inzet is geweest van alle betrokkenen. Door de genoemde
obstakels bevinden twee van de zes projecten zich nog steeds in de voorbereidende fase. Maar: de vier overige
projecten zijn gereed. De beelden van de voltooide projecten maakten indruk op de aanwezigen. Het is
allemaal heel mooi geworden! De – ongetwijfeld feestelijke – overdracht aan de dorpelingen zal plaatsvinden
wanneer Charles en Hilde eind oktober in Nepal zijn.

Wandelen!
Na deze verhalen was het tijd om de benen te strekken. De lucht was intussen wat betrokken, maar dat
weerhield niemand ervan om op stap te gaan. De modder hier en daar die de regen van de vorige dag had
veroorzaakt evenmin. We liepen de Laag Wolfheze-route van Natuurmonumenten (4,6 km). Die is mooi en zeer
afwisselend: bos, mospaadjes, heide, wat klimmen en dalen, kristalheldere sprengen, stokoude wodanseiken.
Een mooiere manier om elkaar te leren kennen, van gedachten te wisselen en gewoon te genieten is er niet. De
stemming zat er dan ook goed in.

Afsluiting
Terug in restaurant De Tijd sprak Hilde een dankwoord, waarna nog een glaasje werd gedronken en werd
gesmuld van verrassend lekkere hapjes, ons geschonken door onze huisnotaris en adviseur Klaas Wildeboer. Die
kon er deze dag niet bij zijn, maar hij leverde zo toch een mooie bijdrage. Dank, Klaas!
Tot slot wees Irene de aanwezigen nog op SponsorKliks (zie voor meer info de website, onder Help M€€), een
eenvoudige manier om SkS financieel te ondersteunen, en nog gratis ook!
Afgaande op de reacties van de deelnemers mogen we zeker spreken van een geslaagde middag, die voor
herhaling vatbaar is. We bedanken alle aanwezigen hierbij nogmaals voor hun betrokkenheid en enthousiasme.

