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Nieuwsflits uit Nepal en Nederland (1) - september 2021 

 

Inmiddels zijn we zowel in Nepal als in Nederland 2 coronagolven verder en krijgen we te 

maken met de Indiase variant die inmiddels de deltavariant is genoemd. Na een hoopvol 

begin van 2021 waarin alle kinderen weer terugkeerden naar het hostel ging Nepal medio 

april 2021 vanwege een toenemend aantal besmettingen weer op slot. Een bezoek aan 

Nepal van het Nederlandse bestuur zit er helaas voorlopig ook niet in. Gelukkig kunnen 

we inmiddels gebruik maken van videobellen en online vergaderen zodat de lijnen met het 

Nepalese bestuur en Ratna zo kort mogelijk blijven. 

Er is intussen wel het een en ander gebeurd; vandaar deze nieuwsbrief die bericht wat er 

speelde t/m het begin van het schooljaar 2077 (juni 2020 t/m juli 2021). 

 

Het coronavirus 

De wereldwijde coronaepidemie heeft voor de bevolking van Nepal en dus ook voor onze 

kinderen heel veel negatieve gevolgen gehad. Iedereen haalde begin januari 2021 

opgelucht adem nadat veel maatregelen van de lockdown werden teruggeschroefd en 

onze Sathiko Sath kinderen weer naar het hostel mochten komen. 

Van januari tot april hebben de kinderen min of meer normaal les gehad. Voor de klassen 

1-7 gebeurde dit deels online via laptops in het hostel en deels via fysieke lessen op 

school. Voor klas 8, 9 en 10 werden de lessen zoveel mogelijk op school verzorgd. Voor 

de fysieke lessen golden wel aanvullende maatregelen zoals mondkapjes dragen, afstand 

houden en moest Ratna alle kinderen hun eigen lunch meegeven. 

In april 2021 sloeg de deltavariant van het coronavirus hard toe, ging het land weer op slot 

en werden de kinderen opnieuw naar huis gestuurd. Helaas bleek de situatie bij de 

aanvang van het nieuwe schooljaar (13 juni 2021) onveranderd. 
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De online lessen van september t/m december 2020 

Vanwege het ontbreken van een telefoon- of netwerkverbinding in de afgelegen dorpen 

konden tijdens de eerste lockdown (september 2020) aanvankelijk 13 van de 40 kinderen 

geen lessen volgen. Dankzij de inspanningen van Ratna en het financieel ondersteunen 

van de ouder met een telefoonabonnement was dit in december teruggebracht tot 7 

kinderen. 

            

Helaas waren dit wel precies de jongste kinderen, waaronder ook de drie nieuw in klas 1 

ingestroomde kinderen Jasmin (Rana) Magar uit Thulo Percel/Kavre, Sujan Magar uit 

Bhimkuri/Kavre en de jongste Sunita Magar uit Okhladunga. 

  

Weer in het hostel 

Toen in januari 2021 de kinderen naar het hostel mochten komen en de lessen 

gedeeltelijk werden hervat zagen de nieuwe kinderen voor het eerst de school. Overigens 

vond de terugkeer naar het hostel en het openen van de school stap voor stap plaats. Op 

20 januari startte de bovenbouw (klas 8-12). Later volgden de lagere klassen. 

          

 

 

 

 

 



In februari 2021 regelde Ratna 

een gezondheidscheck voor alle kinderen in het 

hostel. 

 

 

 

 

 

Begin januari 2021 werd door de LAS een mengvorm van online en fysieke lessen 

gehanteerd. Er volgden 3 maanden waarin alles weer een beetje normaal verliep. Het 

hostel werd zo ingericht dat de kinderen goed aan de online lessen konden deelnemen. 

Een beperking is dat er te weinig laptops zijn om alle kinderen tegelijk te kunnen laten 

deelnemen, en ook werd geconstateerd dat de aanwezige laptops flink verouderd zijn. 

Daardoor bleken niet alle aanwezige computers een connectie met de wifi van het hostel 

te kunnen maken. Dat was op zich al een heel geïmproviseer voor Ratna. We zijn dan ook 

op zoek naar goede gebruikte laptops die we naar Nepal kunnen sturen voor ons hostel, 

zodat zoveel mogelijk kinderen tegelijk online lessen kunnen volgen. Wij willen de 

apparatuur graag medio oktober 2021 naar Nepal opsturen. 

Mocht u een nog goed functionerende laptop over hebben met voldoende geheugen en 

de mogelijkheid om wifi te gebruiken, dan houden wij ons ten zeerste aanbevolen. Wilt u 

in dat geval een mailtje sturen naar info@sathikosath.nl. Als u inderdaad een laptop 

beschikbaar wilt stellen, wilt u dan de persoonlijke informatie verwijderen? Wij spreken 

dan graag af hoe de laptop bij ons terecht kan komen. 

    

 

Ratna heeft in het hostel de komst van de laptops 

afgestemd met een oud-Sathiko Sath student, Lakpa 

Sherpa. Lakpa Sherpa heeft na het behalen van zijn SEE 

gedurende 17 maanden les gegeven in zijn dorp Vitte en is 

nu naar Kathmandu gekomen voor een bachelor studie in 

Computer Management. Hij betaalt deze studie uit eigen 

middelen! Daarnaast is hij caretaker in het 2e hostel. 
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I.v.m. de hygiëneregels moesten alle kinderen hun eigen lunch mee naar school nemen. 

Voor Reba en de andere dames was het nog een hele klus om alle lunchpakketten op tijd 

klaar te krijgen. 

 

 

 

Weer in lockdown 

Helaas begonnen in april de besmettingen met het, toen nog de Indiase variant geheten, 

coronavirus weer snel op te lopen. Dit resulteerde op 17 april 2021 in de stop van de 

reguliere lessen voor de klassen 1 t/m 7 en een wisselend rooster op even en oneven 

dagen voor de hoogste klassen. Dit schema was echter van zeer korte duur; op 20 april 

werden alle fysieke lessen beëindigd. Dit betekende ook dat de examens tot nader order 

werden uitgesteld. Omdat de situatie alleen maar verslechterde heeft Ratna begin mei alle 

kinderen weer teruggestuurd naar hun dorpen. Dat laatste viel samen met de aanvang 

van de grote vakantie. 

In de periode erna heeft de LAS de overgangsregeling naar de volgende klas bekend 

gemaakt. Deze werd gebaseerd op de reeds behaalde resultaten gedurende het 

afgelopen schooljaar tijdens de online en fysieke lessen. We waren zeer verheugd te 

vernemen dat alle kinderen waren bevorderd naar de volgende klas. 

  

De huidige situatie 

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar op 13 juni 2021 was de situatie m.b.t. de 



lockdown onveranderd. We zijn verheugd van Ratna te horen dat alle kinderen, ook die in 

de afgelegen dorpen, momenteel aan de online lessen kunnen deelnemen. Dit is een 

grote verbetering t.o.v. de situatie van een jaar geleden toen ca een kwart van de 

kinderen geen bereik had en hun opleiding daadwerkelijk stil stond. Ratna heeft veelvuldig 

online contact met alle kinderen. Op onderstaande foto is een voorbeeld te zien; Ratna 

heeft hier de gehele klas 10 in beeld. 

 

  

Teach the Kids (TTK) 

Het TTK programma kon i.v.m. de COVID-19 infectie voor het tweede jaar op rij niet 

doorgaan. 

  

Bestuurlijke zaken 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur in Nederland niet stil gezeten. 

In het najaar 2020 is er een nieuwe versie van het Beleidsplan geschreven, versie 2020-

2023. 

  

Vervolgens is een werkgroep gestart die het doel heeft onze fondsenwerving te 

verbeteren. In dat kader hebben we professionele hulp gezocht en gevonden bij Veleda, 

het bureau van Petra Hoogerwerf, dat ons helpt met deze doelstelling. De brainstorm en 

vervolgcontacten hebben geleid tot een lange lijst van mogelijke acties, die we 

geprioriteerd hebben, en waar we de komende maanden aan gaan werken. 

Een van de vragen aan het bestuur was waar we als stichting willen staan over drie en 

over tien jaar. En ook waar we niet heen willen. 

Dit heeft geleid tot de (her)formulering van onze Missie en Visie. 

Al deze resultaten gaan we nu gebruiken als bouwstenen om onze fondsenwerving en 

communicatie aan te scherpen. De website zal daarbij ook een belangrijke rol spelen; er is 

al een aantal kleinere verbeteringen doorgevoerd. In een volgende nieuwsbrief hopen we 
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hier meer over te vertellen. 

  

In dit kader hebben we ook getracht een aantal voor de hand liggende vragen (Frequently 

asked questions) te formuleren en te beantwoorden. Het resultaat hiervan is inmiddels te 

vinden op onze website. Mochten jullie/u nog aanvullende vragen hebben, laat het ons 

svp weten via ons mailadres info@sathikosath.nl. 

 

 

 

Blijf ons helpen; zeker in corona-tijd. 

Doneer, like ons op Facebook 

schenk ons een laptop (zie boven). 

Gebruik Sponsorkliks wanneer u online iets bestelt. 

  

 Volg ons op Twitter | Like ons Facebook | Stuur naar een vriend 
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