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De besturen van Sathiko Sath Nederland en Nepal
en alle kinderen wensen u
fijne feestdagen en een
voorspoedig 2021
Het is een vreemde tijd; Nederland en Nepal in een lockdown vanwege de wereldwijde
Covid-19 epidemie. We realiseren ons dat de jaarlijkse feestdagen anders dan ooit zullen
verlopen. We hopen desondanks dat iedereen er het beste van kan maken en moed
houdt. We wensen u vooral dat 2021 een jaar vol licht wordt.
De vaccins komen eraan; hopelijk krijgt ook Nepal snel de beschikking erover. We hopen
dan ook dat onze Sathiko Sath kinderen weer veilig kunnen terugkeren naar het hostel in
Kathmandu en dat ze hun opleiding kunnen vervolgen.

Met al die onrust om ons heen zouden we bijna vergeten dat 2020 voor Sathiko Sath heel
goed begon.
Dankzij de opbrengst van de challenge reizen was er financiële ruimte om 3 nieuwe
kinderen van 6 jaar uit de allerarmste Magar-gezinnen te laten instromen. Net toen alle
formaliteiten voor de start van het schooljaar 2077 (april 2020 - april 2021) afgerond
waren, ging Nepal in lockdown. Gelukkig waren alle kinderen al vóór dat moment al naar
hun dorpen teruggestuurd want het openbaar vervoer werd stilgelegd. Met alle
beperkingen en regels was het onmogelijk de kinderen in het hostel te blijven huisvesten.
Bovendien werden ook de scholen gesloten.
Naast alle narigheid deed zich een bijzonder fenomeen voor. Omdat alle verontreinigende
voertuigen ook gedwongen werden te stoppen viel de luchtverontreiniging in Kathmandu
zo ver terug dat de Himalayaketen weer helemaal vanuit Kathmandu te zien was. Een
zeer bijzonder verschijnsel waarbij zelfs de Mt Everest gezien kon worden.
Net als in Nederland zijn de kinderen zonder overgangsexamens bevorderd naar de
volgende klas en zijn de schoolresultaten gebruikt om het SLC-certificaat na klas 10 uit te
reiken. De examens van klas 11 en 12 werden uitgesteld; eind november zijn die met
grote vertraging afgenomen. Ditzelfde gold voor de examens van de beroepsopleidingen.
Intussen waren er geen kinderen meer in het hostel. Ratna en Reba gebruikten deze
gelegenheid om het hostel een grote opknapbeurt te geven en het meubilair op te
knappen.

Ook in Nepal werden online klassen opgestart. Dit speelde zich af in de maanden juni en
juli. Voor de kinderen die in afgelegen dorpen wonen waar geen toegang tot het mobiele
netwerk (en zeker geen internet) beschikbaar is, ontstond meteen een groot probleem. Zij
waren niet in staat om de online lessen te volgen. Aanvankelijk stond voor 15 van de 41
kinderen in 5 dorpen de opleiding (nagenoeg) stil. Vooral de leerlingen uit klas 1 en 2

werden getroffen. De drie jongste kinderen hebben zelfs nog nooit hun nieuwe school of
het hostel in Kathmandu gezien. Hoewel zij hun studieboeken hebben, is het voor hen
onmogelijk om zonder begeleiding te leren. Sterker, ze draaien gewoon weer mee in de
dagelijkse dingen in hun gezin. Dit gebeurt in veel afgelegen gebieden in Azië in zijn
algemeenheid en in Afrika. Alle ontwikkeling staat stil. Medio augustus is het onderwijs in
de dorpsscholen hervat. Het is echter een hard gelag dat onze Sathiko Sath kinderen
verstoken blijven van het goede onderwijs op de Little Angels' School.

Ratna en de Nepalese board proberen om het probleem van het afwezige netwerk in de
afgelegen dorpen op te lossen. Maar als er geen gsm-masten staan, houdt het echt op.
Gelukkig zijn er ook kinderen die wel (met minimale middelen) online lessen kunnen
volgen. Maar hun deelname aan de lessen is volgens de registratie van de LAS niet erg
groot. Wat wil je ook met een heel beperkte (2G) netwerkverbinding. Het bestuur van
Sathiko Sath Nederland heeft besloten een bijdrage in de kosten van 600 Rps/maand te
geven aan alle ouders die in de dorpen en in Kathmandu netwerkverbinding zijn gaan
gebruiken voor de lessen.
Ratna volgt de verrichtingen van de kinderen die online aan hun lessen meedoen. Hun
deelname wordt ook geregistreerd door de LAS. Daarnaast vraagt Ratna aan de kinderen
om al hun huiswerk in ‘cc’ naar hem op te sturen. Het is dan ook bemoedigend om te
horen dat de kinderen die wel online lessen volgen, redelijk goede resultaten behaalden in
het eerste trimester. Het is zonder meer bijzonder dat kinderen uit klas 5 (11 jaar oud) zo
op hun eentje A+ en B+ behaalden. Helaas kan weinig hulp worden geboden aan
leerlingen die het minder goed doen.
De COVID-19 epidemie heeft ook het project Teaching The Kids parten gespeeld; dit
heeft in mei-juni 2020 helaas niet plaatsgevonden.

Laten we hopen dat de situatie in Nepal komend voorjaar verbetert zodat de kinderen
weer naar het hostel kunnen komen en de draad weer oppakken van leren, spelen en
samen plezier maken.
Blijf ons helpen; zeker in corona-tijd.
Doneer, like ons op Facebook.
Gebruik Sponsorkliks wanneer u online iets bestelt.
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