
 
 

Sathiko Sath jaarverslag 2019 - 2020 (2076) 
 

Half juli 2019 was alles rustig en kalm bij Sathiko Sath Nepal. De kinderen hadden er het 
eerste trimester bijna opzitten, in de hostels was alles oké en het bestuur was druk met het 
implementeren van de nieuwe bestuursvorm. Ondertussen liepen in Nederland de 
aanmeldingen binnen voor de sponsorreizen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 
Sathiko Sath. Op dat moment hadden we in de verste verte nog geen vermoeden van wat ons 
boven het hoofd hing. 
In januari kwamen de eerste berichten uit China. Er zou daar een zeer besmettelijke griep 
heersen. Hoe besmettelijk bleek al snel. De hele wereld werd overvallen door de COVID-19 
epidemie. In Nepal leken de besmettingen aanvankelijk mee te vallen. Maar dat beeld 
veranderde snel. Op 18 maart stuurde onze manager Ratna met een vooruitziende blik alle 
kinderen naar huis en sloot het meisjeshuis. De scholen gingen dicht. 
Dit had grote gevolgen voor Sathiko Sath. 
Nu, bijna een jaar later is het meisjeshuis nog steeds gesloten. Ratna en zijn familie wonen in 
het jongenshuis samen met een enkele hulpkracht. Pasang Dawa Sherpa is vanwege zijn 
thuissituatie als enige van de kinderen ook in het hostel blijven wonen en hij helpt Ratna 
waar mogelijk. 
In april zijn alle kinderen zonder examens overgegaan naar de volgende klas. De uitslagen 
van de examens aan het eind van klas 10 zijn, net als in Nederland, berekend op basis van de 
eerder behaalde schoolresultaten. Alle vier voor het eindexamen (SEE) geslaagde kinderen 
wachten nog steeds op een feestje! 
Veel van de geplande activiteiten konden niet doorgaan. Zo werd het bezoek gecanceld van 
twee van onze Nederlandse bestuursleden; dat stond voor mei op het programma. Ook was 
er geen Teaching The Kids (TTK) programma mogelijk. 
Zo is 2019-2020 (naast het jaar van de aardbeving in 2015) onverwacht een van de meest 
turbulente jaren in de geschiedenis van Sathiko Sath geworden! Maar … Sathiko Sath gaat 
door, hopend op betere omstandigheden in 2021. Iedereen staat pal om de kinderen in Nepal 
goed onderwijs te geven.  
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De kinderen 
Omdat het schooljaar (van half maart tot april van het jaar daarop) niet helemaal synchroon loopt 

met het fiscale jaar (van half juli tot half juli van het jaar daarop), is het altijd een beetje lastig om de 

situatie van de kinderen precies te beschrijven. 
In de periode april 2019-mei 2020 bekostigde Sathiko Sath in totaal de opleiding van 45 kinderen (21 
jongens, 24 meisjes). Voor het eerst in drie jaar zijn 2 jongens (Dil Bahadur Magrati en Nabaraj 
Magarati) uit Sindhuli ingestroomd in klas 1. Conform de regels van Sathiko Sath behoren hun ouders 
tot de armste families in het dorp. Bij de selectie van deze kinderen is tevens gelet op een balans 
tussen de diverse etnische groepen en het evenwicht tussen jongens en meisjes in het hostel. Dil en 
Nabaraj zijn beiden Magar. Het bestuur ontmoette hen in november 2019 bij een bezoek aan de LAS. 
Het was goed om te zien hoezeer ze zich al thuis voelden op school. 
De grootste groep (35) zien we terug in klas 1-10 op de Little Angels’ School (LAS). Zes grote kinderen 
zitten op het Little Angels College (LAC). (Yesika Dangol, Ang Nyimee Sherpa, Cheena Magar, Lakpa 
Sherpa volgden klas 11. Pasang Dawa Sherpa, Nama Raj Shrestha) zaten in klas 12 en hopen dit jaar 
hun examen te halen. 
Er werden vier studenten financieel ondersteund bij hun middelbare beroepsopleiding na het 
behalen van het SEE (Secondary Education Exam) diploma na klas 10. Pradeep Gurung studeert voor 
health assistant, Balram Tamang volgt de automechanical opleiding, Sagar Syantang zit in zijn laatste 
jaar electro-engineering en Gyalbu Sherpa is bijna klaar met zijn opleiding hotelmanagement. 

 
Bij de start van het schooljaar 2020-2021 stond de opleiding van 41 kinderen (17 jongens, 24 meisjes) 
op de rol, waarvan 33 op de LAS (t/m klas 10). Drie nieuwe kinderen (2 meisjes en een jongen) zijn 
opgenomen in het Sathiko Sath programma; zij zouden beginnen in klas 1. 
Vier grote kinderen zijn begonnen aan hun laatste jaar op de LAC en vier anderen vervolgen hun 
beroepsopleiding. Pasang Dawa Sherpa, Nama Raj Shrestha wachten op hun uitgestelde landelijke 
eindexamen na klas 12. De 4 kinderen uit klas 10 (Dhan Bdr. Tamang, Tshiring Tamang, Ngimputee 
Sherpa, en Rima Tamang) behaalden hun diploma met een B (3) of een B+ (1). De opleiding van 
Tshiring Tamang (electrical engineering) wordt door Sathiko Sath bekostigd. De 3 andere geslaagden 
hebben samen met hun ouders voor een andere route gekozen, een vervolgopleiding die niet aan de 
criteria van Sathiko Sath beantwoordt. 
 

 
 

De School 
In november 2019 bezochten bestuursleden de Little Angels’ School waarbij uitgebreid werd 
gesproken met de directeur van de LAS, Mr. Mukunda Raj Sharma. Daarnaast werden de beide 



groepen die aan de challenge reizen (Dolpo, Ongewoon Nepal) hadden deelgenomen ontvangen 
door Mr Mukunda en kregen ze een uitgebreide rondleiding door de school. 
Het is zonder meer duidelijk dat de overgang van een dorp hoog in de bergen naar Kathmandu een 
grote stap is voor de kinderen van Sathiko Sath, zeker nu in Kathmandu veel kinderen vanaf 4 jaar 
naar een pre-school gaan. Ze starten daarom vaak met een forse achterstand die niet in alle gevallen 
tijdens de schoolperiode kan worden weggewerkt. In het overleg met Mr Mukunda is daarom 
besloten dat vanaf nu zwakke leerlingen van SkS op advies van de school maximaal 1 jaar mogen 
doubleren. 
 
 

COVID-19 en de gevolgen voor de kinderen, het hostel en de werkwijze van 
Sathiko Sath 

Heel even leek de COVID-19 epidemie aan Nepal voorbij te gaan. Maar toen de vele Nepalese 
gastarbeiders – met name zij die in India werkten –, terug naar huis kwamen liep het aantal infecties 
snel op. Hoewel de meeste besmettingen zich concentreerden in het vlakkere zuiden, werd al snel 
duidelijk dat er ook in Nepal strenge maatregelen zouden volgen.  
Ratna stuurde op 18 maart, toen het openbaar vervoer nog functioneerde, alle kinderen t/m klas 9 
naar huis. Toen twee dagen later duidelijk werd dat Nepal in navolging van de andere ASEAN-landen 
in totale lockdown ging, lagen ook alle scholen stil. Hiermee werden ook de SEE-examens uitgesteld 
en vertrokken ook de grote kinderen uit klas 10, 11 en 12, m.u.v. Pasang Dawa Sherpa, naar huis. Het 
meisjeshuis werd daarop gesloten. Op 24 maart waren alle kinderen dus thuis bij hun ouders. Kort 
hierna werd de start van het nieuwe schooljaar tot nader order uitgesteld. Hetzelfde gold voor de 
examens na klas 12 op de LAC en voor de beroepsopleidingen. 
Na een lange periode van stilte besloot de National Examination Board of Nepal tot afstel van de SEE-
examens. Net als in Nederland werden de resultaten van de schoolexamens gebruikt als 
eindbeoordeling. Intussen werden alle andere kinderen zonder afsluitende toetsen bevorderd naar 
de volgende klas. 
Net als in Nederland zijn in Nepal online klassen opgestart. Dat speelde zich af in de maanden juni en 
juli. Voor de kinderen die in afgelegen dorpen wonen waar geen toegang tot het 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. Het 
is triest te constateren dat dit vooral de jongste kinderen uit klas 1 en 2 betreft. De drie jongste 
leerlingen hebben zelfs nog nooit hun nieuwe school 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. 
Ratna en de Nepalese board proberen om het probleem van het afwezige internet in de afgelegen 
dorpen op te lossen. Maar als er geen gsm-masten staan, houdt het echt op. Ratna volgt de 
verrichtingen van de kinderen die online hun lessen volgen. Hun deelname wordt ook geregistreerd 
door de LAS. Tevens laat Ratna de kinderen die de online lessen kunnen volgen al hun huiswerk in 
‘cc’ naar hem opsturen. 
Door de COVID-epidemie kon ook het project Teaching The Kids (TTK) niet doorgaan. Dan gaan de 
SEE-examenkandidaten in hun dorp lesgeven. 
 
 

Het jubileumjaar en de challenges 

Op 4 maart 2019 bestond Sathiko Sath 10 jaar. Om dat te vieren werd al in het vorige boekjaar een 
speciale wandel- en ontmoetingsdag georganiseerd in de bossen van Baarn. De twee challenge reizen 
naar Nepal (Dolpo, Ongewoon Nepal) in oktober – november en de bijbehorende sponsoractie ter 
gelegenheid van ons jubileum zetten de kroon op de festiviteiten. Het waren bijzondere tochten die 
de deelnemers dicht bij de natuur en de cultuur van dit bijzondere land brachten (zie 
sathikosath.nl/challenges). Het bestuur overweegt een herhaling van een dergelijke actie, maar 
voorlopig staan deze plannen vanwege de COVID-19 epidemie nog in de ijskast. 

https://www.sathikosath.nl/challenges/


Als afsluiting van de challenge reizen brachten alle deelnemers een bezoek aan de Little Angels' 
School, waarbij ze de kinderen van Sathiko Sath en hun medeleerlingen in de lessen ontmoetten. Een 
van de docenten gaf nadere uitleg en de directeur Mr Mukunda Raj Sharma ontving ons in zijn 
kantoor. 
In het hostel konden we zien hoe onze kinderen werken, eten, slapen en spelen. 
 

    
 

   
 
De adviseur en tevens voorzitter van de Nepalese Executive Board, Mr Basu Dev Neupane, vertelde 
over de historie en de huidige ontwikkelingen van SkS Nepal en het Nepalese onderwijs. 
 

 



De groep, die net uit Dolpo terugkwam, bofte. Die kon de jaarlijkse General Assembly bijwonen in 
een prachtige tent op het speelveld bij het hostel. Tegelijk werd het 10-jarig bestaan van Sathiko Sath 
gevierd met spandoeken en taart, met dansen en zingen en met heel veel speeches in het Nepalees. 
 
Er werden medailles en certificaten uitgereikt aan diverse kinderen. De alumni werden verrast met 
mooie ingelijste herinneringsteksten. Ook werden er sportdiploma’s uitgereikt. En alle aanwezige 
gasten zoals de locoburgemeester van Lalitpur, de directieleden van de LAS, de leden van het 
Nederlandse bestuur en het Nepalese bestuur kregen een Boeddhabeeldje cadeau. Tot slot maakte 
onze voorzitter, Charles van Voorst Vader, de opbrengst van de sponsoractie bekend: € 25.000. Met 
dit geld wordt de toekomst van Sathiko Sath weer wat veiliger gesteld! 
 

   
 

 
 

Bestuurszaken 
In dit fiscale jaar werd in Nepal voor het eerst met de nieuwe bestuursstructuur gewerkt, namelijk 
het Sathiko Sath Nepal-Executive Committee (SSN-EC) en de Parents' Advisory Committee (PAC). In 
de loop van 2019-2020 zijn alle vacatures in de geledingen van het Nepalese bestuur vervuld. 
Vermeldenswaard is dat nu ook een vertegenwoordiger van het lokale Nepalese gouvernement 



hiervan deel uit maakt. Een en ander heeft wel tot gevolg dat het Policy and Procedures Manual 
(PPM) document dat de samenwerking tussen het Nederlandse en het Nepalese bestuur regelt, zal 
worden aangepast. De titel van het document (Ways of Working Togeteher) is zo veranderd dat het 
de huidige werkwijze beter weergeeft. 
De SSN-EC vergadert enkele malen per jaar. Sinds het begin v ten gevolge van de pandemieën de 
lockdown vergadert het bestuur via Zoom-meetings. Ook zijn er regelmatig teleconferenties tussen 
het Nederlandse en het Nepalese bestuur. 
De samenstelling van de Sathiko Sath Nepal-Executive Committee (SSN-EC): 
- Mr. Basu Dev Neupane (voorzitter) 
- Mr. Shanta Subba (vice-voorzitter) 
- Mrs. Laxmi Shrestha (penningmeester) 
- Mr. Himalaya Raj (Himal) Ghimire (lid) 
- Mrs. Sharada Pokhrel (lid) 
- Mrs. Anju Malik (lid) 
- Mr. Radhe Shyam Kathayat (vertegenwoordiger van het lokale gouvernement) 
- Mr. Tulshi Bahadur Ruchal (Chandra) Magar (PAC) 
- Mr. Sattar Sing (Supa) Tamang (PAC) (vertegenwoordiging ouderraad) 
- Mr. Ratna Kaji Dangol (secretaris zonder stemrecht). 
 
De samenstelling van de Parents’ Advisory Committee (PAC)(ouderraad) 
- Mr. Sattar Sing (Supa) Tamang (voorzitter)  
- Mr. Tulshi Bahadur Ruchal (Chandra) Magar (vice-voorzitter)  
- Mr. Lal Kumar Shrestha (secretaris)  
- Mrs. Kamal Sayangtang (lid) 
- Mr. Raj Kumar (Raju) Gurung (lid) 
- Mrs. Khaisung Tamang (lid) 
- Mr. Kam Dawa Sherpa (lid). 
 
In 2076 is ook het Nederlandse bestuur van Sathiko Sath gewijzigd. 
Zo is Hilde Noë, een van de oprichters, uit het bestuur getreden. Gelukkig blijft ze Sathiko Sath nog 
ondersteunen als adviseur, net zoals medeoprichter Frans van Meerwijk. We mochten ook een nieuw 
bestuurslid verwelkomen. Eef de Boer gaat als medebestuurslid meedraaien in de organisatie.  
De samenstelling van het bestuur van Sathiko Sath Nederland is: 

- Charles van Voorst Vader (voorzitter) 

- Elizabeth Verkuil (secretaris) 

- Jantine Bouma (penningmeester) 

- Taco Remmers (lid) 

- Irene van Elten (lid) 

- Eef de Boer (lid) 

Oprichters/Adviseurs: 

- Frans van Meerwijk 

- Hilde Noë 
 
 

Werkbezoeken 

Door het verblijf voor de (privé) deelname van vier SkS bestuursleden aan de Dolpo challenge reis 
met een aantal dagen te verlengen ontstond de gelegenheid om een aantal werkdagen voor Sathiko 
Sath in te lassen. Tevens bood dit de gelegenheid het 10-jarig bestaan van Sathiko Sath gezamenlijk 
te vieren. Ratna en de Parents Advisory Committee hebben er een fantastisch feest van gemaakt. Zie 
onderstaande foto’s. 

Het reguliere bezoek start altijd met oriënterende gesprekken met Basu Dev en Ratna. Daarmee 

proberen we alvast een goed beeld te krijgen van de lopende zaken. Daarna zijn er meestal bezoeken 



aan o.a. de accountant, de school, de hostels, de Nepal Youth Foundation en Rotary Club Jawalakhel. 

We overleggen met het Nepalese bestuur en met Ratna en Reba over ziekteverzekeringen, 

salarissen, de stijgende kosten in Nepal, de steeds duurder wordende LAS. We kletsten met de 

kinderen en spraken diverse alumni tijdens de AGM. We brachten een tweede bezoek aan de Bloom 

Nepal School waar we overlegden over een eventuele geleidelijke overstap vanuit de LAS. In de 

afsluitende gecombineerde vergadering van beide Nepalese Committees en het Nederlandse bestuur 

werden alle lopende zaken besproken. Daarnaast bouwden we ook verder aan ons netwerk ter 

plekke. Dat bestaat zowel uit Nepalezen als uit Nederlanders. Op die manier verbreden we onze kijk 

op Nepal. 

Iedere keer weer blijkt dat een werkbezoek van leden van het Nederlandse bestuur bijdraagt aan het 

onderlinge begrip en ook dat na zo’n bezoek iedereen weer heel enthousiast is. Het is ook absoluut 

nodig om de vinger goed aan de pols te houden. Niet alles kan via mail- en telefonisch contact 

worden geregeld; grote en kleine vragen die lastig te communiceren zijn komen veel beter aan bod 

als we elkaar in een persoonlijk gesprek ontmoeten. 

Er zijn ook altijd onverwachte zaken, die ter plekke moeten worden opgelost. Zo is gezamenlijk 

besloten om één student vanwege wangedrag op school uit het programma te verwijderen. 

 
Het jaarlijkse bezoek van het jaar 2020, gepland in mei, moest helaas t.g.v. de lockdown worden 
gecanceld. 
 
 

Kort financieel verslag 
Ook 2019-2020 heeft Sathiko Sath met een positief resultaat af kunnen sluiten. 
Met het aanpassen van het 1e huis en het afstoten van het 3e huis zijn de huisvestingskosten zoals 
huur, elektriciteit e.d. voor de komende jaren naar beneden gebracht. 
Hoewel Sathiko Sath Nepal het school- of collegegeld voor de LAS en LAC voor het schooljaar 
2020/2021 niet volledig maar voor 50% betaald heeft in verband met de COVID-19 situatie, hebben 
wij wel de volledige bijdrage naar Nepal overgemaakt. Dit met het oog op de gunstige wisselkoers 
waardoor de euro op dat moment veel meer Nepalese roepies waard is. Over de betaling van de 
resterende 50% aan LAS en LAC wordt op dit moment nog onderhandeld. 
Onze eigen kosten zijn naar beneden gebracht door de jaarrekening voortaan te laten samenstellen 
door Haitel Administratie & Advies in plaats van Sai & Schut Registeraccountants. In het verslagjaar 
zijn de kosten voor vliegtickets voor onze voorzitter en penningmeester opgenomen. Helaas is een 
bezoek aan Nepal door de COVID-19 maatregelen tot op heden niet mogelijk. 
 
In het verslagjaar hebben we naast de “gebruikelijke” donaties van particulieren, bedrijven, 
instellingen en fondsen € 14.008 ontvangen uit sponsering van de challenge reizen in najaar 2019. 
De jaarrekening 2019-2020 van Sathiko Sath Nepal is mede door de Corona-maatregelen in Nepal 
later vastgesteld dan onze jaarrekening. Daarom zijn de cijfers uit Nepal niet als bijlage in onze 
jaarrekening opgenomen. 
 
Het totale, positieve resultaat over het verslagjaar bedroeg € 8.274 en is toegevoegd aan de reserve 
welke daarmee op € 95.143 komt. 
De volledige jaarrekening kan worden gedownload via sathikosath.nl/over-sathiko-sath/verslagen. 
 

https://www.sathikosath.nl/over-sathiko-sath/verslagen/


 

En de toekomst 
We hopen dat ook Nepal in de nabije toekomst de gevolgen van deze pandemie te boven komt en 
dat alles weer zijn normale loop kan krijgen. We hopen dit ook voor de vaders van onze kinderen die 
nu, bij gebrek aan toeristen en door het wegvallen van de trekkings, geen inkomsten hebben. We 
hopen bovendien dat arme landen zoals Nepal voldoende vaccins zullen krijgen om de bevolking te 
beschermen. 
Maar we maken ons wel ernstige zorgen over de gevolgen van de pandemie voor het onderwijs aan 
de kansarme kinderen die dankzij Sathiko Sath uit de armoedespiraal kunnen komen. Als Sathiko 
Sath zullen wij ons uiterste best blijven doen om onze doelstelling te blijven waarmaken: goed 
onderwijs voor werkelijk kansarme Nepalese kinderen uit afgelegen gebieden.  
 
Komend jaar zijn belangrijke aandachtspunten: 

- Het zo goed mogelijk integreren van de jongste kinderen, en met name de drie kinderen die 
in het verslagjaar 2019-2020 zijn aangenomen maar nog niet in Kathmandu begonnen zijn. 

- Bezien hoe we alle kinderen zo min mogelijk tijd laten verliezen qua studieduur ten gevolge 
van de pandemie. Dit geldt overigens voor alle kinderen in Nepal, maar het meest als ze geen 
online lessen konden volgen. 

- De financiële afwikkeling met de LAS van dit verloren studiejaar. 
- Proberen 2 à 3 nieuwe kinderen aan te nemen in het voorjaar van 2021. 
- Nader overleg met de Bloom Nepal School over een mogelijke overgang naar die school. 

 
Gelukkig functioneert de Nepalese Board in zijn nieuwe samenstelling goed en men is hard aan het 
werk om de gevolgen van de pandemie voor ‘onze' kinderen te beperken. Dat merken wij bij de 
videocalls tussen het Nepalese en het Nederlandse bestuur.  
Zodra de omstandigheden het toelaten, zal een bezoek van leden van het Nederlandse bestuur 
richting Nepal vertrekken. 
 
 

Dankwoord 
Een jaarverslag biedt de kans om iedereen die Sathiko Sath op welke manier dan ook steunt, van 

harte te danken. We hebben het al vaker gezegd en geschreven: zonder onze donateurs kunnen we 

werkelijk niets. De uitdagingen blijven groot; zeker nu de corona-pandemie de wereld op zijn kop zet. 

Wij blijven ervoor gaan! 

 

 

 



 

Laten we de handen ineenslaan 
 

en kansarme Nepalese kinderen 
 

een kansrijke toekomst geven 
 

dankzij goed onderwijs 

 


