Ramkot Shree Shital Dadha basic school

Nieuwsbrief december 2018
Namasté vrienden,
Zo voor de feestdagen willen we graag met jullie terugkijken op het afgelopen half jaar. Een periode
waarin we vol in de voorbereidingen zaten voor de
sponsorreis én bezoeken aan de scholen. Deze leidden tot een succesvol verblijf in Nepal. Van 18 oktober t/m 8 november hebben we diverse dorpen en
scholen bezocht en hebben daarbij meer dan 400
kinderen blij kunnen maken met een scholarship.
Hieronder kun je lezen waar we allemaal geweest
zijn. Verder een overzicht van lopende zaken binnen
H4oN. En….alvast een voorzichtige vooruitblik op
2019.

Hoogtepunten nieuws en acties;
• Dit jaar meer dan 400 kinderen geholpen met
een scholarship (schoolspullen);
• Als pilot hebben we 4 gehandicapte kinderen.
naast een scholarship. kunnen helpen met rolstoelen en orthopedische materialen;
• 3 scholen hebben een printer of een computer
gekregen;
• Bezoek dovenschool en gehandicapten indrukwekkend momenten;
• Plannen voor 2019;
Meer achtergrondinformatie? Kijk dan op Facebook of bezoek onze website: www.hart4onderwijsnepal.nl

Afgelopen jaar heeft Hero Interim Professionals een
fantastische inzamelingsactie gehouden met een
prachtig resultaat. Binnen
dat kader vond
begin juni in
Amsterdam de
zeer geslaagde
benefietavond
met
veiling
plaats. De inzamelingsactie 2018 werd afgerond met een sponsorreis naar Nepal. Hiervoor is de directie samen
met een paar personeelsleden en businesspartners
naar
Nepal afgereisd om
daadwerkelijk
ter
plekke voor onder
andere 100 kinderen
in Ramkot het verschil te gaan maken. Naast het
beleven van de cultuur en natuur ging het vooral om
het daadwerkelijk uitreiken van
de scholarships
en schoolspullen. Ook voor
komend
jaar
weten we al dat
door de ruimhartige sponsoring van Hero voor veel kinderen een
scholarship mogelijk gemaakt kunnen worden.

Higher Secondary School for deaf children

Dhading Primary School

Robert Kroone kennen we inmiddels van de bijzondere acties, bijvoorbeeld; de ‘Fiets naar je werk
dag’, de inzamelingsacties met ‘de Blije bakfiets’,
etc. Het fantastische resultaat wat hij
hiermee bereikte maakte
het mogelijk
dat hij samen
met vrienden
een groot aantal kinderen (72) op de Sirjana R. Higher Secondary School for deaf children een scholarship kon gaan brengen. Daarnaast konden we ook,
dankzij Reed Business Information, een pilot doen
om 4 gehandicapte kinderen
naast
een
scholarship te
kunnen helpen
met rolstoelen
en orthopedische materialen. Deze pilot was een groot succes en in 2019 kunnen we daardoor nu meerdere gehandicapte kinderen naar school laten gaan!

De fantastische giften van gulle (particuliere)
sponsors maakte het voor ons mogelijk om
bijvoorbeeld ook naar het dorpje Dhading te gaan.
Een plek waar wij voor de lokale bevolking de eerste
buitenlanders waren die ze ontmoetten.

Project Listikot De Doopsgezinde Gemeente in
Aalsmeer had een deel van de adventsactie al in
2017 gewijd aan het Sadbhaw Scholarship Project.
Dit leverde nu in 2018 een mooie bijdrage op welke
‘verdubbeld’ is door de gemeente Aalsmeer.

Meer dan 100 kinderen hebben we kunnen helpen.
Voor de meesten was het voor het eerst in hun
leven dat ze een complete kledingset en schoenen
kregen. De schoolmaterialen
maken het mogelijk voor ze
om écht naar school te
kunnen gaan. Een lang
gekoesterde
wens van
hunzelf én hun families. In
dit project hebben ook
sponsors
uit
Aalsmeer
meegeholpen. Daarom heeft
‘Meester Mark’ een groep
schoolkinderen uit Aalsmeer
vertegenwoordigd. Kinderen uit zijn klas hadden
een ‘groet uit Nederland’ aan hem meegegeven om
uit te delen.

Plannen voor 2019…

Naast deze warme bijdrage hebben ook van andere
sponsoren ook een mooi aantal donaties voor hun
rekening genomen. Hierdoor konden we dit najaar
142 scholarships naar Listikot brengen. Een spectaculair aantal!
Het Listikot project omvat in totaal zes scholen in
het meest onherbergzame gebied van Sindhupalchok. Het dorp ligt in het zwaar getroffen gebied van
de aardbeving in
2015. Het merendeel
van de scholen moet
herbouwd worden en
voor de scholieren is
er veel van weinig. Ze
wonen doorgaans op
zo’n 2 tot 3 uur lopen van school. Met al de hulp van
onze donateurs kunnen we nu hier ook op langere
termijn iets speciaals gaan opbouwen voor ze.

Alhoewel we nog in 2018 bezig zijn, hebben we onze
ogen alweer gericht op de mogelijke projecten van
2019. Nog niet alles is definitief en Nepal zou Nepal
niet zijn als zaken weer niet totaal anders gaan uitpakken….maar toch hebben we al een paar concrete acties gepland.
Tijdens ons bezoek aan
Listikot kwamen we tot
de ontdekking dat een
groep kinderen in het
laatste jaar van hun
school eigenlijk beter in
het voorjaar een scholarship zouden kunnen ontvangen. Het schooljaar begint namelijk in mei. Daartoe gaan we begin mei naar Listikot. In het najaar
staat Dhading en de gehandicapte kinderen van
Mulpani sowieso op het programma. We hebben
toezeggingen van gulle sponsors, zodat we daar nu
een substantieel aantal kinderen kunnen helpen.
Over dit alles vind je in de voorjaarsnieuwsbrief
meer informatie.

Uitbreiding bestuur H4oN
Afgelopen jaar hebben we drie nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Dit najaar is Aart van Asperen aangeschoven als bestuurslid.
Even kennismaken……
Aart van Asperen; filmmaker van
films die ergens over gaan.
“Nepal is het mooiste land waar ik
ooit geweest ben. Ik voelde me er
meteen thuis. Nepal en de Nepalezen
hebben me veel gegeven, ik wil iets terug doen. Niet via een grote organisatie, maar op individuele schaal. En onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling.”

Tot slot van 2018…
Het is hartverwarmend hoe jullie, onze sponsors en
donateurs, afgelopen jaar op verschillende manieren hebben bijgedragen om voor al kinderen daadwerkelijk een verschil te kunnen maken. Een verschil tussen géén en een béétje kans op een betere
toekomst.
Dankzij al jullie hulp zijn we als stichting gegroeid.
Zoals het er nu naar uitziet is 500 scholarships een
mooi en haalbaar doel voor 2019. Een doel wat in
Nepal praktisch en logistiek te realiseren is. We hopen dan ook komend jaar weer op jullie hulp te mogen rekenen, want alleen met elkaar kunnen we het
mogelijk maken!

Fijne feestdagen en een warme ‘Namaste’ van
ons als bestuur H4oN
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