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Nieuwsflits uit Nepal en Nederland (2) - november 2021 

 

Inmiddels zijn we zowel in Nepal als in Nederland drie coronagolven verder en beleeft 

Nederland in het midden van de herfst een ongekende vierde besmettingsgolf. Gelukkig 

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

Nepalese bestuur en Ratna zo kort mogelijk blijven. 

In Nepal is de situatie onveranderd; er zijn wel berichten dat er ook in de dorpen een start 

met vaccineren met o.a. het Chinese vaccin wordt gemaakt. In de vorige Nieuwsflits 

vertelden we hoe de corona-epidemie doorwerkt in de schoolsituatie van de Sathiko Sath 

kinderen. In deze brief komen enkele andere onderwerpen aan de orde. 

 

  

De class 10 graduates 

We zijn allemaal bijzonder trots op de vijf studenten die het cursusjaar 2077 (2020/2021) 

met het behalen van hun SEE (Secondary Education Exam) hebben afgesloten. Ze 

hebben zich fantastisch door de complicaties t.g.v. corona heen geslagen en hun 

opleiding met een geweldig resultaat beëindigd. 

 

https://mailchi.mp/71a951f81b92/mee-wandelen-met-sathiko-sath-10698164?e=45174bd407
https://sathikosath.us4.list-manage.com/track/click?u=9a62bce92223c8c86c6d1e495&id=6072d69339&e=45174bd407


Prayash Magar (zwarte shirt) en Manil Tamang vierden deze heuglijke gebeurtenis samen 

met hun vaders Prem Magar en Tritha Tamang (en uiteraard Ratna en Reba) in het 

hostel. 

    

        

Drie SEE-graduates zijn dankzij hun goede examenresultaten - namelijk allen met A+ - op 

basis van de criteria van Sathiko Sath toelaatbaar voor klas 11 van het LAC (Little Angels' 

College). Zij hebben allemaal de keuze van hun afstudeerrichting gemaakt: 

- Manil Tamang: Hotel Management 

- Prayash Magar: Biologie 

- Sabin Shresta: Management. 

  

Op de foto zijn zij te zien in het kantoor van de ‘principal’ van de LAC. 

 



De andere twee studenten verlaten de Little Angels’ School en gaan elders verder met 

hun opleiding. 

- Khum Bahadur Gurung gaat een beroepsopleiding doen op het gebied van de farmacie 

- Ishowri Tamang heeft besloten op een andere school ook voor wat men in Nepal +2 

noemt te kiezen. De opleiding +2 betekent dat ook zij inmiddels bezig is in klas 11. 

 

  

10 jaar trouwe dienst van Reba 

Vorig jaar mei hadden we tijdens het bezoek van een bestuursdelegatie aan Nepal Reba, 

de vrouw van Ratna, in het zonnetje willen zetten. Op dat moment had haar jubileum voor 

10 jaar trouwe dienst aan Sathiko Sath gevierd moeten worden. Reba heeft een 

belangrijke rol in het reilen en zeilen van het hostel door haar eigen inzet en met het 

aansturen van enkele vrouwen die aangesteld zijn t.b.v. taken in de keuken en het 

huishouden. Omdat het er voorlopig niet in zit dat het Nederlandse bestuur naar Nepal 

gaat hebben vijf vertegenwoordigers van het Nepalese bestuur haar een ‘Certficate of 

Appreciation’ en een gratificatie namens heel Sathiko Sath overhandigd. 

 

 

 

  

Het ‘Agriculture project’ 

Tijdens het laatste bezoek van het Nederlandse bestuur aan Nepal is een idee gelanceerd 

wat uitgestroomde deelnemers aan het Sathiko Sath studieprogramma (graduates) zou 

kunnen blijven verbinden. Drie van hen (Pasang Dawa Sherpa, Namaraj Shresta en 

Yesika Dangol) hebben dit opgepakt en zijn geheel op eigen kracht een ‘Agriculture 

project’ begonnen. Zij hebben 150.000 NRs d.m.v. leningen bij elkaar gebracht. Er is een 

stukje land gehuurd in Kirtipur, gelegen op zo’n 10 km van het hostel aan de westkant van 

Kathmandu. Ze rijden er met de bus naar toe. Er is gereedschap aangeschaft, er is een 

schuurtje gebouwd en ze hebben een grote kas neergezet. De eerste foto’s die we kregen 

dateren van april 2020. 

 



            

Ze begonnen op een kaal landje met het maken van kweekbedden en paadjes. En nu, na 

dik een jaar hebben ze een prachtig resultaat. Er is een flinke kas gebouwd waar o.a. een 

grote hoeveelheid tomaten kan worden geoogst. Er worden diverse kolen, bonen, 

groene groenten en kruiden gekweekt. 

     

Een deel van de oogst wordt tegen gereduceerd tarief verkocht aan het hostel en het 

overgrote deel wordt op de lokale markt verkocht. Hiermee kunnen ze zichzelf momenteel 

bedruipen en ook de huur van het landje betalen. Het meeste werk wordt door Pasang 

Dawa Sherpa en Namaraj Shresta gedaan, maar ook Ratna en Yesika helpen als ze tijd 

hebben graag mee. Intussen is Pasang Dawa Sherpa begin mei begonnen aan een 

bacheloropleiding (Business Study), iets dat wel heel goed past bij het agriculture project. 

Naast het werk dat de jongens aan hun ‘agriculture project’ hebben, is het leuk om te 

vermelden dat dit hen niet belemmert om verder te studeren. Namaraj Shresta is gestart 

met een bachelor in Education en Yesika Dangol heeft inmiddels het slotexamen van het 

Little Angels’ College achter de rug en wacht nu op de landelijke uitslag. 

 

  

Blijf ons helpen; zeker in corona-tijd. 

Doneer, like ons op Facebook, 



schenk ons een laptop. 

Gebruik Sponsorkliks wanneer u online iets bestelt. 
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