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Nieuwsflits uit Nepal en Nederland (2) - september 2022
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van het wel en wee van onze kinderen
gedurende het Nepalese schooljaar 2078. Belangrijke gebeurtenissen waren het
hervatten van de klassikale lessen, het voorbereiden op de overgangsexamens en vooral
ook het klaarstomen van de 12 kinderen uit klas X voor het eindexamen ‘SEE’. De SEE
resultaten waren boven verwachting!
Het bestuur van Sathiko Sath is heel blij dat het dit jaar weer is gelukt om alle
examenkandidaten te laten lesgeven op de dorpsscholen in het kader van het TTKproject.
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al kort dat er in mei 5 nieuwe kinderen zijn
ingestroomd in klas I.
Daarnaast is er nieuws over het project waarmee in Nederland laptops t.b.v. het hostel
werden verzameld, over het onderzoek naar alternatieve scholen en het bezoek van
Ratna aan Nederland.
Onze kinderen
Het afgelopen schooljaar werden onze kinderen opnieuw geconfronteerd met lockdowns
en beperkingen ten gevolge van de corona-epidemie. Gedurende de wintervakantie begin
januari 2022 was het erg koud in Kathmandu. In die tijd breidde ook in Nepal de
omikronvariant van SARS-COV2 zich sterk uit. Ondanks het strenge winterweer stuurde
Ratna de kinderen van klas I t/m IX daarom toch naar huis. De regering stelde na deze
vakantie schoolsluiting tot eind januari verplicht.
Voor klas X gingen de lessen op school gewoon door. Daarom bleven onze 12 SEE
eindexamenkandidaten in het hostel. Hun tussenresultaten van het eerste trimester waren
teleurstellend geweest en dat had zijn weerslag op de kinderen. Ratna besteedde veel
aandacht aan hun motivatie en hij organiseerde bijlessen. Hiervoor huurden wij voor

anderhalf uur per dag een docent van de LAS in. Ook Ratna’s dochter Yesika en Lakpa
Serpa (caretaker) sprongen bij ter ondersteuning.
Dat de school openbleef voor klas X betekende voor hen wel een Spartaans schema:
opstaan om 04:00 uur, schooltijden 5:30-12:00 uur. Een geruststelling was dat de LAS in
deze periode gestart is met de vaccinatie van de kinderen uit klas X.

Voor het eerst weer op weg naar school

Voor alle kinderen van klas I t/m IX betekende de lockdown weer online lessen. De
fysieke lessen herstartten medio februari.
Goed nieuws was dat de resultaten van onze klas X kinderen tijdens het zogenaamde
‘Pre SEE preparation exam’ (rond maart/april) flink waren verbeterd. Het resultaat van
hard werken en toenemend geloof in eigen kunnen! De school was hier ook zeer tevreden
over.
De overgangsexamens voor klas I t/m IX vonden plaatst in de 2e en 3e week van april; met
een extra examen voor klas VIII de week erna. Hierna gingen alle kinderen van klas I t/m
IX naar huis. Op 8 mei kon Ratna melden dat alle kinderen waren overgegaan naar de
volgende klas. Ondanks alle covidperikelen was dit van iedereen een bijzondere prestatie.

Het SEE eindexamen
Van 22 t/m 30 april 2022 was het zwoegen op de eindexamenopgaven. Hierna begon het
lange wachten op de uitslag, die uiteindelijk op 28 juli 2022 kwam. De resultaten bleken
boven verwachting! Iedereen is geslaagd met minimaal een ‘B’. Zie hieronder.

H.M. = Hotel Management

Alle kinderen met een score B+ of hoger kwalificeren sowieso voor het Little Angels’
College (d.w.z. klas XI en XII). Gezien hun stijgende scores en hun resultaten uit de tijd
vóór de lockdowns hebben wij uiteindelijk besloten ook de drie studenten met een B-score
naar de LAC te laten gaan. Dit geldt in het bijzonder voor Toma Sherpa die veel
studieproblemen t.g.v. haar epilepsie aanvallen heeft gehad. Zij moet nog een herexamen
doen in wiskunde, maar mag na goed resultaat naar de LAC.
Alleen Sanika Shrestha heeft besloten naar een beroepsopleiding te gaan (Star Nursing
Education). Uiteindelijk een zeer positief resultaat voor deze grote jaargang van 12
Sathiko Sath kinderen!

Selectie van de nieuwe kinderen voor klas I in 2079
Uit het oogpunt van zowel de leeftijdsopbouw als het totale aantal kinderen in het hostel
was er ruimte voor 5 nieuwe kinderen voor het nieuwe schooljaar 2079 dat op 15 mei
2022 stond te beginnen. We hebben hier al kort iets over verteld in Nieuwsflits 1 van

2022. Twee van de 5 kinderen moesten om uiteenlopende redenen afhaken. Maar zeer
verheugend is, dat de overgebleven 3 kinderen het prima doen zowel in het hostel als op
school!

TTK (Teaching The Kids)
Voor het eerst na 2 jaar corona pauze konden we weer de TTK realiseren. Dit was extra
verheugend omdat het hier een grote groep studenten betrof! Na een korte vakantie
kwamen alle 12 SEE examinandi terug naar het hostel voor een training door de LAS.
Hier leerden ze enkele fijne kneepjes van het lesgeven en liepen ze stage bij de lessen
van de LAS. Na een afsluiting door Mr. Mukunda (de ‘principal’ van de LAS) kon er
echt gestart worden met het lesgeven in de dorpen.

Na afloop van de trainingsperiode op de LAS gingen de SEE examinandi op de foto met Ratna en Mr Mukunda

Het lesgeven zelf was natuurlijk voor alle SEE examinandi een belevenis. Ieder gaf 8
weken les op een dorpsschool dicht in de buurt van of in hun geboortedorp. Zo werd op
wel 10 verschillende scholen lesgegeven in de regio’s Kavre, Okhaldunga, Dokkha,
Solukhunbi, Dhading en Godawory. Ratna heeft samen met een aantal Nepalese
bestuursleden (Laxmi Shrestha, Chandra Magar, Supa Tamang en onze oud-student
Sonam Sherpa) enkele scholen bezocht in de tijd dat de SEE examinandi daar lesgaven.

Naast de delegatie van Sathiko Sath twee docenten en de directeur
van de Shree Panchakanya Secondary School

De bezoeken vonden plaats tijdens de moesson en dan zijn de smalle, modderige wegen
nauwelijks begaanbaar. Daardoor kon de school in Bhimkhori niet worden bereikt. Dat
lukte wel voor de 2 scholen in Thulopersel, waar Dawa Jambu Tamang, Nirjala Magar,
Seweety Tamang en Manika Tamang lesgaven.

Dawa Jambu Tamanf en Manika Tamang aan de slag. Daarnaast onze graduate Sonam Sherpa die Ratna bij
de organisatie heeft geholpen en ook meereisde. Hij volgt momenteel een bacheloropleiding in
hotelmanagement

De directeur van de Shree Panchakanya Secondary School was onder de indruk van wat
de SEE kandidaten lieten zien; niet alleen door hun kennis en hun manier van lesgeven,
maar ook door hun volwassen gedrag. De studenten zelf genoten van het lesgeven in
Engels, wiskunde, science en sociale kennis/vaardigheden en het contact met de
kinderen uit de klas. Laxmi, Supa en Chandra waren ook erg trots op wat onze kinderen
lieten zien.

Vervolg: onderzoek andere school
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over onze zoektocht naar een andere school,
mede op verzoek van de Social Welfare Council, die het budget dat we jaarlijks vanuit
Nederland overmaken, moet goedkeuren.
We hebben uitstel gevraagd en gekregen. Ook is het dreigement verdwenen dat ze ons
budget niet zouden goedkeuren als we niet naar een Public School zouden gaan. We zijn
hier heel blij mee omdat we nog geen goed alternatief gevonden hadden.
We hebben een nieuw 3 jaren contract getekend met de Little Angels' School, voor zowel
klas I t/m X als voor klas XI en XII.
Komende maanden gaan we verder onderzoek doen of we niet een goede en goedkopere
school kunnen vinden voor klas XI en XII. Met name omdat het Little Angels’ College
daarin erg duur is en de ouders 50% moeten bijdragen aan dit jaarlijkse schoolgeld. Dit
laatste is voor hen een hele opgave.
Laptops
Inmiddels zijn voldoende laptops gedoneerd om ieder kind een laptop in bruikleen te
kunnen geven. Het opsturen van alle gedoneerde laptops is een hele klus en nog niet
gereed. Er zijn inmiddels 28 stuks in het hostel gearriveerd; nog 8 stuks wachten op
verzending. Waar we eerst steeds een doos met 5 stuks stuurden zijn momenteel nog
maar 2 stuks per zending toegestaan. En steeds moet er importheffing betaald worden (ca
30 euro per laptop).
Nu de laptops niet direct nodig zijn voor online lessen denkt het bestuur eraan de laptops
beschikbaar te stellen voor huiswerk en het ontwikkelen van andere digitale
vaardigheden. Hiervoor zijn nog meer werktafels en koptelefoons nodig. Voordat we aan
elk kind een ‘eigen’ laptop kunnen uitlenen moet er een aantal huisregels worden
afgesproken (en bevestigd via een formele leenovereenkomst). Komende tijd gaan we
hier aan werken.
Bezoek Ratna aan Nederland
Op 9 september j.l. is Ratna is op Schiphol gearriveerd voor een 12-daags bezoek aan
Nederland. Dit was ons cadeau aan Ratna voor 10 jaar trouwe dienst in 2019. Door
corona perikelen kon dat nu pas plaatsvinden. Donderdagochtend, de 22e, is Ratna weer
veilig geland en met groot onthaal thuis in het hostel ontvangen. In onze volgende
nieuwsbrief zullen we uitgebreider ingaan op zijn bezoek en impressies van ons
kikkerlandje.
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