Sathiko Sath: Studiefonds voor Nepalese kinderen

16 maart 2019: ontmoeten en wandelen met een jarig Sathiko Sath
Ter gelegenheid van haar 10de verjaardag organiseerde de stichting Sathiko Sath
een middag met een feestelijk tintje in De Generaal in Baarn, een mooie plek
waar sympathisanten en donateurs elkaar konden ontmoeten en samen wandelen.
's Ochtends zag het er nog somber uit: zware bewolking en regen. Maar de
weergoden waren met ons. En tegen de tijd dat we verzamelden in het
Eethuis/Café klaarde het op.
Tegen 13 uur druppelden onze gasten binnen: een kleine dertig deelnemers,
bekende en ook veel nieuwe gezichten.

Na een welkomstwoordje van onze voorzitter Charles van Voorst Vader vertrokken
we voor een wandeling in het Baarnse Bos, een chic wandelgebied van de Oranjes
met een mooie waterpartij en een vertederend laantje waar de kruinen van de
bomen naar elkaar toe werden gesnoeid (een zgn. berceau). Onze gids, Wouter
Beekman, kon ons helaas niet begeleiden wegens familieomstandigheden. We

misten hem wel, want de route was niet altijd even duidelijk. Het werd een
vrolijke bedoening. Af en toe moesten we wat zoeken naar het goede pad, maar
we kwamen wel precies uit waar we wilden zijn.

Daarna was het tijd voor een heerlijke high tea
Vervolgens schetste Charles aan de hand van een powerpoint de geschiedenis van
Sathiko Sath. Hij besteedde met name aandacht aan de fase waarin de stichting nu
verkeert. In feite gaat het heel goed. Het werven van fondsen blijft echter een
lastig punt. In de loop van de afgelopen tien jaar hebben we niet alleen het
schenkingsgedrag zien veranderen. We hebben ook de indruk dat na de aardbeving
Nepal niet meer zo in de belangstelling staat. Het lijkt of mensen wat 'geef-moe'
worden. Vandaar dat we met allerlei acties proberen om ons vermogen aan te
vullen. Want we willen wel door!
Nieuw bij Sathiko Sath is het Teaching the Kids-project (TTK). Dat houdt in dat
'onze' kinderen na het staatsexamen aan het einde van klas 10, het SEE, de
schoolkinderen in hun eigen afgelegen dorp gaan lesgeven. Vorig jaar was er al een

pilotproject: voor de twee jongens die daaraan meededen, was het een hele
ervaring waarvan wij konden leren! Dit jaar doen 11 kinderen hieraan mee.
Daarnaast willen we ook nog een project opzetten voor de onderwijzers in
diezelfde dorpen in samenwerking met de stichting English for Kids die niet alleen
kinderen onderwijst, maar ook hun onderwijzers. We vertelden hier eerder over op
Facebook en in onze nieuwsbrieven.
Tot slot kon Charles nog bekendmaken dat de dag daarvoor RotarycClub GroningenOost en de zusterclub Sankt-Mauritz uit Münster besloten hadden aan Sathiko Sath
een substantieel bedrag te schenken waardoor vier kinderen gedurende vijf jaar
ondersteund kunnen worden. Een geweldig verjaardagscadeau!
Hilde Noë legde uit hoe Sathiko Sath ertoe gekomen was om in het kader van het
lustrum drie reizen te organiseren, een bijzondere manier om meer geld in de la
te krijgen.

Aan de hand van typerende foto's gaf zij een indruk van wat de toekomstige
reizigers mogen verwachten staat. Elk van de reizen is op een eigen manier zeer
de moeite waard. En … er zijn nog plaatsen vrij! Zie
www.sathikosath.nl/challenges.
Om 17 uur precies werd de bijeenkomst afgerond. De Generaal is erg in trek. Alles
moest klaar worden gemaakt voor nieuwe gasten.
Het was een mooie middag, met veel ruimte om elkaar te leren kennen en om
ervaringen en informatie te delen.
Dank aan allen die erbij waren.
Tot een volgende keer?!

