Sathiko Sath: Studiefonds voor Nepalese kinderen

Nieuwsflits uit Nederland en Nepal (1) - mei 2019
Bij Sathiko Sath is het nooit echt rustig, never a dull moment, niet in Nederland en niet in
Nepal. Dat hoeft echter niet te betekenen dat het steeds om spectaculaire gebeurtenissen
gaat. Daarom vandaag wat losse, maar niet onbelangrijke berichten.
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Tot slot een concert

De sponsorreizen
Het is al langer bekend: ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de stichting gaan
sympathisanten van Sathiko Sath op reis en verzamelen daarbij € 500 aan sponsorgeld als
verjaardagscadeau. Er kon worden gekozen uit drie mogelijkheden, inderdaad 'kon'.
Want de beklimming van de Chulu Far East gaat niet door. Voor deze variant bleek zo
goed als geen belangstelling. Zonder meer jammer.
Maar niet getreurd ! Er blijven nog steeds twee meer dan interessante mogelijkheden over:
De avontuurlijke tenttrekking in ongerept Dolpo, 11 oktober – 5 november 2019.
www.htwandelreizen.nl/wandelvakanties/nepal/bijzonder/sathikosath_sponsortocht_dolpo
Ongewoon Nepal een zeer aantrekkelijke en ongewone rondreis door Nepal, waarbij ook
regelmatig gewandeld wordt. Overnachtingen in hotels en guesthouses op vaak prachtige
locaties, 26 oktober – 15 november 2019.
www.htwandelreizen.nl/wandelvakanties/nepal/sathikosath_sponsortocht_ongewoon_nepal
Nog even uit de dagelijkse bedoening breken in het najaar, genieten van heerlijk weer en
heldere luchten, en van schitterende uitzichten?!

Beide reizen gaan gegarandeerd door. Er kan nog geboekt worden!

Ongewoon Nepal, Namo Buddha Resort

Dolpo

Einde van het schooljaar in Nepal
Eind maart eindigt het schooljaar in Nepal. Net zoals in Nederland gaat dit gepaard met
een laatste examen.
Van de klassen 1 t/m 9 zijn alle kinderen over, al waren er ditmaal wel zes die overgaan
onder voorbehoud. We wisten al dat deze jongens en meisjes niet zo gemakkelijk leren. Ze
zijn zeker niet lui, maar gewoon wat zwakker.
De elf kinderen van klas 10 deden hun Secondary Education Exam (SEE), het
staatsexamen waarmee het lager secondair onderwijs wordt afgesloten. Dat is altijd heel
spannend. Omdat het een landelijk examen is, moeten we lang wachten op de uitslagen.
Meestal is dat begin juli. Nog even geduld oefenen.

Nieuwe kinderen
Dankzij de ongelooflijke inzet van de Rotaryclub Groningen-Oost en van hun zusterclub
Sankt-Mauritz uit Münster ontstond er financiële ruimte om met ingang van het nieuwe
schooljaar twee nieuwe jongens aan te nemen: Dil Bahadur Magrati en Nabaraj Magrati.
Conform ons beleid komen zij uit zeer arme gezinnen, deze keer uit het dorp Sindhuli. Zij
behoren tot de etnische groep van de Magar die ondervertegenwoordigd was in onze
groep kinderen.
We zijn erg blij met deze nieuwe kinderen. Zo komt er weer meer evenwicht tussen het
aantal jongens en meisjes, en ook in de leeftijdsopbouw van de groep als geheel.
De Rotaryclubs zullen de studie én het verblijf van de jongens vijf jaar lang bekostigen!
Nogmaals: heel veel dank.
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 (2076 in Nepal) volgen er 35 kinderen
primair of lager secondair onderwijs aan de LAS op kosten van Sathiko Sath: 15 jongens
en 20 meisjes. Vier van deze kinderen wonen thuis, alle anderen in het hostel.
We weten nog niet hoeveel van de elf SEE graduates verder zullen gaan met hun studie,
deels in klas 11+12, deels in vocational education (beroepsonderwijs). Wij verwachten dat
het er 8 of 9 zullen zijn. Zo komt het totale aantal studenten dat SkS sponsort in een
vervolgopleiding op ca. 15 kinderen.
Samen met de 35 in klas 1 t/m 10 komen we uit op een totaal van zo'n 50 kinderen.

Links boven: Dil Bahadur en Nabaraj op hun eerste schooldag
Rechts boven: De Sathiko Sath kinderen hebben er stevig de pas in op de eerste schooldag van 2076

Naar twee huizen
We hebben eerder gemeld dat we, met name uit financiële overwegingen, het aantal
kinderen willen terugbrengen naar ruim veertig. Op die manier hebben we genoeg aan
twee huizen i.p.v. drie, een aanzienlijke kostenbesparing. Dat maakt bovendien het werk
van onze manager Ratna overzichtelijker. Tenslotte komen we op die manier ook tegemoet
aan de wens van de overheid om jongens en meisjes helemaal te scheiden (tot nog toe
woonden de jongens en meisjes onder de 10 jaar samen in het eerste huis).
Dit is nu gebeurd! In de vakantietijd is het derde huis leeg gemaakt en geschilderd zodat
het netjes kon worden overgedragen aan de eigenaar. Alle meisjes wonen nu in het
tweede huis onder de hoede van een nieuwe, goed opgeleide dame. Alle jongens wonen
in het centrale eerste huis, samen met Ratna en zijn vrouw Reba.

Werkbezoek
Op 26 mei a.s. vertrekken Charles van Voorst Vader en Hilde Noë, resp. voorzitter en
vicevoorzitter van Sathiko Sath, op werkbezoek naar Nepal. Naast de gebruikelijke
monitoring in Kathmandu reizen zij naar de dorpen waar de studenten die het SEE achter
de rug hebben (en in afwachting zijn van de resultaten van dit landelijk staatsexamen), les
geven in hun dorpsscholen. Op die manier geven zij 'iets' terug aan hun gemeenschap
nadat zij zelf tien jaar lang voortreffelijk onderwijs hebben genoten. De Little Angels' School
stoomt de studenten klaar voor deze spannende job. Charles en Hilde willen niet alleen
aandacht geven aan de ervaringen van de SkS-studenten, maar ook aan die van de lokale
onderwijzers. Hoe bevalt hun die samenwerking met onze jongeren?

Tot slot een concert
Op zondagochtend 26 mei a.s. speelt het Haydn Jeugd Strijkorkest in Groningen. Na hun
optreden in De Coendersborg kan aldaar nog genoten worden van een Verse Asperges
Lunch.

De opbrengst van dit optreden gaat naar het HJSO zelf én naar Sathiko Sath! Dit is
eveneens een actie van de Rotary. Zie www.hjso-concert.nl. Mooi en lekker, doen!!!

Blijf ons helpen. Doneer, Like ons op Facebook.
Gebruik Sponsorkliks wanneer u online iets bestelt
(zie www.sathikosath.nl/shoppen-via-sponsorlinks/)

