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Nieuwsflits uit Nepal en Nederland (1) - juli 2022
Op zoek naar een andere school en mogelijk ook onderdak
De Social Welfare Council (SWC) controleert een aantal zaken met betrekking tot het
hostel van Sathiko Sath.
Dat is jaren redelijk probleemloos gegaan, maar enige tijd geleden kwamen er berichten
waar we behoorlijk van schrokken. Er zijn nieuwe regels opgesteld, die het overmaken
van geld vanuit het buitenland naar particuliere fondsen en ngo’s (inclusief hostels) minder
gemakkelijk maken. Jaarlijks moet de Social Welfare Council, namens de overheid, het
budget goedkeuren van alle gelden die wij overmaken aan Stichting Sathiko Sath
Nepal. Nu heeft de Social Welfare Council als voorwaarde voor goedkeuring gesteld (of
althans dringend verzocht) dat we onze kinderen naar een public school zouden moeten
sturen (en dus niet meer naar de private Little Angels’ School).
NB: een alternatief is dat we ons hostel onderbrengen in een private school, zodat het een
private hostel wordt en we alleen nog aan private instellingen en niet aan ons
stichtingshostel betalen. Dit is de kant die de overheid niet op wil, want ze willen public
schools pushen en private schools terugdringen.

Werk aan de winkel. Het Nepalese bestuur heeft een task force benoemd onder leiding
van Santa Subba, vice-president van SSN-EC, die de alternatieve mogelijkheden van
zowel public schools als private hostels in kaart moet brengen. In het najaar van 2021 is
de task force gestart, maar het werk werd bemoeilijkt door schoolsluitingen en lockdowns
t.g.v. Covid. Door de task force zijn 5 scholen bezocht: 2 public schools en 3 private
schools. De beide public schools vielen tegen qua uitstraling en kwaliteit van onderwijs, en
zijn dus voorlopig afgevallen. Een van de private schools heeft aangegeven interesse te
hebben in het overnemen van ons hostel. Ook is aan de Little Angels’ School (LAS)

gevraagd of zij ons hostel wil overnemen, maar zij waren daartoe niet bereid.
Zodra de corona restricties versoepeld waren, zijn onze bestuursleden Charles en Jantine
naar Nepal gereisd. De schoolkeuze was het kernpunt voor hun bezoek.
Tijdens dat bezoek zijn de voorgeselecteerde scholen nogmaals bezocht, om ook als
Nederlands bestuur een goede indruk te krijgen.
Het overgaan naar een andere school is complex omdat kinderen die naar klas 9 en10
gaan niet van school mogen veranderen en hetzelfde geldt voor kinderen in klas 11. Dit
betekent dat zij in de buurt van de huidige school (d.w.z. de LAS resp. LAC) onderdak
moeten hebben.

De Bloom Nepal School (private), waar we al eerder naar keken, viel uiteindelijk af omdat
de reistijd in de regentijd tussen deze school en het huidige hostel onacceptabel lang is en
het terrein misschien niet veilig genoeg.
National Academic School (private) (nationalacademy.com.np) maakte een goede indruk,
heeft ook klas 11 en 12 en had tot voor kort een eigen 24/7 hostel. Tijdens de Covid
pandemie is dit hostel leeggelopen. Mogelijk zouden we een van die ruimtes kunnen
gebruiken voor ons hostel. Een alternatief is dat zij ons huidige hostel en personeel
overnemen (financiële condities zijn nog niet bekend). De manager van deze school
werkte lang op de LAS en is een goede bekende van ons Nepalees bestuurslid Mrs Anju
Malik. De reistijd tussen deze school en ons hostel is ca 40 minuten enkele reis (rekening
houdend met wat files). Dit vinden wij acceptabel.

achterzijde National Academic schoolgebouw

Uiteindelijk hebben we nog een andere public school bezocht, de Mahendra Adarsha
Vidhyashram School (mav.edu.np). Deze school is under Government Trust sinds 2015
en heeft oudbouw en nieuwbouw en laat een positieve indruk achter. Ze hebben geen
24/7 hostel. Maar wel klas 11 en 12 en ook mogelijkheden voor vervolgonderwijs. Mogelijk
probleem is dat ze niet volledig “public” zijn. De afstand tot ons hostel is ca 1,5 km,
hetgeen zeer gunstig is.

Op de een na laatste dag van ons bezoek had ook de bovenbaas van de LAS, Mr.
Umesh, nu minister in het kabinet, tijd voor ons, samen met zijn financiële rechterhand Mr.
Rajesh. Opeens gingen alle deuren open: we kunnen mogelijk in het LAS hostel terecht,
en …. mogelijk wil LAS (las.edu.np) toch ons hostel onder zijn verantwoordelijkheid
nemen. We hebben daarna het LAS hostel bezocht en het maakte een zeer goede indruk,
hoewel er veel kinderen verblijven (capaciteit ca 1000 kinderen). Strenge scheiding van
meisjes en jongens. Wel zien we het behouden van het Sathiko Sath familiegevoel in dit
grote hostel als een vrij onmogelijke opgave. Ook de eerste indicaties van de prijs per kind
zijn niet bemoedigend.

LAS jongens hostel en slaapzaal van klas 1 kinderen
Naar aanleiding van ons bezoek zijn de volgende vervolgstappen afgesproken:
•

we hebben de hulp ingeroepen van een jurist om de contacten met de SWC te
begeleiden,

•

nadere uitwerking van de financiële en andere consequenties van overname van
ons hostel door National Academic School,

•

idem door de LAS; ook de kosten voor onze kids i.g.v. gebruik van hun hostel,

•

nader gesprek met Mahendra School om te zien of ze voldoende public zijn voor
de SWC en ook om de mogelijkheid te onderzoeken om onze kinderen naar klas
11 en 12 te sturen; dit alternatief lijkt aanzienlijk goedkoper dan bij het Little
Angels’ College,

•

nader gesprek met SWC waarin wij vragen om meer tijd om alle opties uit te
werken. Onze Nepalese bestuursleden verwachten dat ze dit zullen toestaan
omdat we nu echt werk hebben gemaakt van hun dringende verzoek. Normaal
gesproken komt er goedkeuring in de zomermaanden, maar nu blijkt ook de
gemeente Lalitpur nog inspraak te hebben. En doordat er nieuwe
gemeentebestuursleden zijn t.g.v. de verkiezingen zijn die nog niet klaar.

We streven er naar voor het eind van 2022 een beslissing te kunnen nemen.

Nog even een kort berichtje over onze nieuwe leerlingen
In mei kwamen vijf verlegen kindertjes vanuit de bergen naar het hostel om naar de eerste
klas van de LAS te gaan.

Helaas is eerst een 6-jarig meisje afgehaakt en later nog een 6-jarig jongetje. Te veel
heimwee en nog te jong om deze grote overstap te maken. In goed overleg met de
school, hun ouders en de ouderraad is besloten hen weer naar huis te laten gaan. Heel
jammer!
Het Nepalees bestuur heeft inmiddels voorgesteld om geen kinderen jonger dan 7 jaar toe
te laten en het Nederlands bestuur is het daarmee eens.
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