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Vajra-onderwijsprojecten in 2008 en de millenniumdoelen die zij dienen
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Dankzij grote belangstelling van Nederlandse sponsors is het aantal leerlingen en studenten met een beurs via Vajra gestegen tot 125.
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Het percentage meisjes met een beurs is verder toegenomen tot 59%.
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Het percentage leerlingen uit de laagste kasten (dalits en janajati’s) is gestegen tot 38%.
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De Vajra Academy telde in 2008 133 leerlingen.
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6-7

Met geld van de Eureko-Achmea Foundation kon worden begonnen met de bouw van maar liefst 2 scholen
in twee dorpen in Sindhupalchowk: Botshipa en Yamunadanda.
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Vrijwilligsters Marie-José van Schaik en Selma Weerenbeck hebben twee maanden lang gewerkt op de Vajra Academy.
Zij gaven trainingen aan leerkrachten en zorgden samen met hen voor meer creativiteit in het onderwijs.
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Gijs van Lennep, rector van de Stichtse Vrije School Zeist en lid van het onafhankelijke internationale evaluatieteam voor de Vajra Academy,
bezocht de school om kennis uit te wisselen over onderwijsconcepten in Nepal en in Nederland.
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Gezondheidszorg in 2008
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De Nederlandse fysiotherapeutes Heleen van der Linde, Maddy Houx en Jeanet van Overhagen assisteerden
bestuurslid Bhupendra Thapa van Vajra Nepal bij de selectie van 30 gehandicapte kinderen in Sindhupalchowk.
Zeven kinderen werden voorgedragen voor correctieve behandeling of hulpmiddelen. Het project verloopt moeizaam.
In medische kampen zijn 1039 patiënten onderzocht en deels behandeld. Van hen zijn 50 vrouwen geopereerd aan een
uterusprolaps (baarmoederverzakking) dankzij donaties van Rotary Rozendaal-Veluwezoom en Impulsis.
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Marieke Goossens verzorgde met een team van Nederlandse tandartsen en vrijwilligers een dental camp op de Vajra Academy.
Verloskundige Laetitia van Wetten bezocht het gebied van het community health project om de zorg rond
zwangeren en bevallingen in kaart te brengen.
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De samenwerking met Simavi in het community health programme is voortgezet. Nadruk op zorg voor moeder en kind.
Onderstaand trainingsprogramma werd uitgevoerd. Edzo Ebbens, medisch adviseur/secretaris van Stichting Vajra,
bezocht deze projecten in 2008 tweemaal.
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48 onderwijzers ontvingen een achtdaagse training over hygiëne, sanitatie en ziektepreventie.

6

12

4450 leerlingen ontvingen ontwormingstabletten en lessen over hygiëne, sanitatie en ziektepreventie.
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12 vroedvrouwen en health workers ontvingen een twaalfdaagse training over gezondheidszorg, met nadruk op moeder-kindzorg.
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Leidsters van 72 moedergroepen ontvingen een achtdaagse training over voeding, EHBO, worminfecties, sanitatie en hygiëne,
met veel aandacht voor zwangerschap, veilige bevalling en kindzorg.
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Meer dan 2000 vrouwen uit 72 moedergroepen werden getraind in dezelfde gezondheidsonderwerpen.
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40 traditionele genezers werden opgeleid ter verbetering van hun kennis van ziekteoorzaken en preventie.
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Met geld van Simavi werd een aanvang gemaakt met de bouw van 11 toiletblokken en 5 drinkwatervoorzieningen bij 5 scholen,
waarvan 500 leerlingen profijt hebben.
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Uit de laagste kasten van dalits en janajati’s werden 50 vrouwen in negen maanden tot kleermaakster opgeleid.
Van hen hebben negen vrouwen al een eigen bedrijfje opgericht, waarbij soms anderen in dienst werden genomen.
Drie vrouwen werden zelf kleermakerstrainer.
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Het zonneovenproject in Bhutanese vluchtelingenkampen is succesvol afgerond en uitgegroeid tot het grootste zonneovenproject ter wereld,
waarvan ca. 85.000 vluchtelingen profijt hebben. Stichting Vluchteling, grote donor van dit project – met steun van de Postcodeloterij –
maakte een fraai eindverslag, zie www.vajra.nl/zonneoven. Een brand in een van de kampen verwoestte honderden zonneovens,
die dankzij een bijdrage van Stichting Vluchteling gedeeltelijk konden worden vervangen. Trainingshallen werden in 2008 ingericht
als reparatiewerkplaatsen, defecte zonneovens werden gerepareerd, 21 vluchtelingen werden opgeleid tot reparateur van
eenvoudige defecten, 340 leiders van vluchtelingengroepen werden getraind om kennis over onderhoud van zonneovens door te geven.
Een werknemer in tijdelijke dienst werd ontslagen omdat hij geld had ontvreemd; het geld is geretourneerd.
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Eelke Bontekoe, student aan de TU Delft, liep stage bij Vajra in een onderzoek met TNO naar het met de zonneoven opladen van batterijen
voor verlichting van vluchtelingenhutten. De beoogde resultaten bleven uit en leidden niet tot een vervolgproject.
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In Jharuwarasi werd een watervoorziening aangelegd, waarvan 500 mensen profiteren.
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In Jharuwarasi hebben 75 gezinnen een geitenfokopleiding doorlopen.
Van hen ontvingen 25 gezinnen een geit van een verbeterd ras.
Het eerste lam geven zij door aan een volgend gezin, zodat het project zich langzaam uitbreidt.
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Zonneovens en diversen in 2008

Zo’n 750 vrouwen, georganiseerd in moedergroepen in 8 dorpen, volgden een akkerbouwopleiding.
In een nutrition program werd extra aandacht besteed aan de verkoop van hun producten.
Zij hebben een collectief spaarprogramma opgezet en hebben al een paar duizend euro (in roepies) gespaard.

meer informatie op www.vajra.nl - meer informatie op www.vajra.nl -

