Nieuwsflits uit Nepal (2)
In de serie Nieuwsflitsen doen de voorzitter van Sathiko Sath, Charles van Voorst Vader, en
Hilde Noë, vicevoorzitter en secretaris, verslag van hun laatste bezoek aan Nepal in oktober –
november j.l. Deze keer zijn kinderen zelf aan het woord en is er ook aandacht voor een jongen
die een heel eigen weg bewandelde.

Twee broers, Nuri en Gyalbu Sherpa
In oktober 2013 kwam Kaji Sherpa om het leven in een lawine. Hij was klimgids bij HT
Wandelreizen. Zijn weduwe bleef nagenoeg zonder inkomen achter. De verzekeringspremie
was bij lange na niet voldoende om haar vier kinderen een goede opleiding te kunnen geven.
De oudste zoon Nuri had net klas 12 afgerond en zou starten bij de Whitehouse School for
Management. De tweede zoon Gyalbu was net begonnen in klas 12. Sathiko Sath heeft toen
besloten beide jongens onder haar hoede te nemen.
Op 1 november van dit jaar behaalde Nuri zijn bachelor Hotelmanagement. Charles en Hilde konden helaas niet aanwezig
zijn bij deze ceremonie. Maar bijgaande foto spreekt boekdelen: een glunderende Nuri met zijn moeder. Wij feliciteren hem
van harte!

Ondertussen rondde Gyalbu het hoger secundair onderwijs af en stapte vervolgens in de voetsporen van zijn oudere broer.
Hij zit nu in zijn tweede jaar hotelmanagement. Volgend jaar gaat hij stage lopen in het buitenland en kan hij alvast wat
verdienen. We vroegen hem eens op te schrijven hoe hij zijn studie ervaart:
My school life in AITM-SHM (School of hotel management) is very good from the day I joined AITM. Altogether we have 8
semester for the completion of Bachelor in Hotel Management. There will be orientation semester wise so that we are able
to get knowledge regarding what we are going to learn in new semester. Every semester consist of different programs for
us.
First semester we had Educational tour. Likewise in second, third and fourth we had industrial visit, parents dining and 1
month internship and many more in upcoming semester. We got a chance to learn French language in our 1st and 2nd
semesters. And now I am able to speak and write fluently in French. Every week I have 3 days practical class and 3 days
theory class which is the most attracting thing for me in this school. In this school, I am learning and developing different
skills required for my future in hospitality industry. Our practical class includes food production, food and beverage service,
housekeeping and front office. Our teachers are very professional and friendly. There is the facilities for different sports like
basketball, football, table tennis, volleyball, badminton and cricket. Among all the sports my favorite sports are Basketball
and Table tennis. Well-Equipped Libraries, state of the art laboratories, Conference & Lecture halls, Central Auditorium,
Hygienic cafeteria, Campus wide Free Wifi, Transportation, well equipped, Practical labs etc. are some of the facilities
provided by AITM-SHM. Our school prepares us not only for the job but also makes us ready for being a global hospitality
leader.
In future I will be working as hospitality industry leader as my career and get name and fame for my work.
Without Sathi ko Sath I would not be able to get chance for studying in such a wonderful school so I
would like to thank Sathi ko Sath for their efforts for making me able to study in this school.

Sonam Sherpa
In maart 2015 slaagde Sonam met lof voor het staatsexamen aan het eind van klas 10 (toen nog School Leaving Certificate
genoemd). Er was geen spoortje twijfel: hij kon doorstromen naar het hoger secundair onderwijs (klas 11+12). Omdat hij
graag accountant wilde worden, was die vooropleiding ook nodig. Maar toen maakte Sonam een merkwaardige draai. Hij
besloot een beroepsopleiding (electrical engineering) te gaan volgen en deed toegangsexamen bij de Balaju School of
Engineering & Technology. De belangstelling voor deze opleiding is groot want hier afstudeerden hebben gegarandeerd een
baan. Wil je een opleidingsplekje veroveren, dan is het dus zaak zo hoog mogelijk te scoren op dat toegangsexamen. En dat
lukte hem!
We schreven zelf al eerder over Sonam. Maar nu laten we hem zelf aan het woord.
My experience and Feelings
Namaste, I am Sonam Sherpa. I am from Okhaldhunga, Nepal. I live in Sathikosath and study Diploma in Electrical
Engineering at Balaju School of Engineering And Technology. I have been living at Sathikosath for 7 years and have been
learning great things that I need. My father name is Ngang Jangbu Sherpa and mother name is Kima Sherpa. I have a lot to
say about my journey of life till now. Here are little of them which I wanted to share.
Since I was kid, I had deep thoughts on being someone useful for a society in future. Now I am trying my best to become that
someone and to learn things that makes me that someone. I feel that I have still long way to go but I am not losing my hope
either. I experienced a lot of difficulties till now and will be facing some more in coming days. When I came to Kathmandu
for studying, I was a dumb kid. But today, I am someone else, someone who is ready to become a useful person. Long time
ago I decided to study sub-engineering course in electrical engineering. Why? the answer is, it was what I wanted to do. But
why did I took CTEVT (Council for Technical Education and Vocational Training) course for three years instead of doing +2
course and study bachelor. It’s because, I wanted to become independent and I prefer practical education more than
theoretical.
After I passed SLC exam I was in great confusion about my further study. I even tried to study at Little Angels’ College taking
account as main subject. But my heart didn’t get satisfied. So, me and Uncle Ratna Kaji Dangol visited some of CTEVT
colleges and learnt about the course they provide. Finally I decided to study at Balaju School of Engineering and Technology
(BEST). I was impressed by the practical classes of BSET collage so I decided to study there. Things are going pretty well as I
expected in my college life, learning about things that are necessary for me and what I wanted. When I think about my life, I
feel safe and confident that I took right choice for my life. I feel that there less thing to worry for my coming days.
However, these things are possible in my life only from the help of Sathikosath Netherland in co-operation with Sathikosath
Nepal. If I hadn’t come to Sathikosath then today I would have been someone else, somewhere else. Thanks a lot for
Sathikosath family to give me and others such great opportunities. I still have long road to ride in my life. I hope the journey
of my life wouldn’t get so hard to travel because there are people around me who will help me. And I am here working hard
without losing hope.
Thank You
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Dit zijn hartverwarmende succesverhalen. Soms loopt het minder gesmeerd. Maar toch …
Sujan Magar slaagde in 2014 voor het staatsexamen aan het eind van klas 10 met genoeg punten om naar klas 11+12
(richting Sciences) door te stromen én hij was zeer gemotiveerd. Aan het eind van klas 11 haalde hij één vak niet. Hij kon

wel door naar klas 12; het examen mocht hij later overdoen. Voor dat examen zakte hij echter en het lukte hem evenmin
om klas 12 tot een goed einde te brengen. Grote teleurstelling uiteraard. Wat nu? Je mag het examen overdoen, maar de
klassen niet. Einde oefening dus, zo leek het. Sathiko Sath kon niets meer doen.
Dan is het 27 oktober 2017. Charles en Hilde zijn in het Sathiko Sath-huis. Er komen drie leden van het Nepalese bestuur
langs, waaronder de vader van Sujan, Chandra Magar. Hij straalt van oor tot oor en houdt een plastic mapje vast alsof het
de grootste kostbaarheid is. En dat is het ook: het is het diploma van Sujan! Deze jongen is niet bij de pakken blijven
neerzitten. Hij heeft gewerkt en daarnaast gestudeerd. Geheel op eigen kracht heeft hij toch nog zijn eindexamen gehaald.
Petje af, Sujan!!

Tot slot
Het zijn mooie verhalen om dit jaar 2017 mee te besluiten. Dat het niet altijd even gemakkelijk is, dat geeft niet. Dat laten
alle vier de jongens zien. Het zijn dan ook de kinderen zelf die ons sterken om ons te blijven inzetten voor hun toekomst, de
toekomst van kansarme Nepalese jongens en meisjes.

Doet u met ons mee?

