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oe beperkt het werk van onze stichting ook mag zijn, toch zijn we blij met wat we het afgelopen jaar tot
stand hebben kunnen en mogen brengen. De vajra heeft weer ver gereikt. Dit jaar hebben nagenoeg 30 Ne-
derlandse vrijwilligers en studenten aan onze projecten meegewerkt. In Nepal telden we zelfs zo’n 300
vrijwilligers! Onder hen bevonden zich bijvoorbeeld tolken, verpleegkundigen en loopjongens, maar ook

gerenommeerde Nepalese artsen. Samen hebben zij bewerkstelligd dat Stichting Vajra dankzij al het medische
werk tot dusver is geaffilieerd met de prestigieuze Nepal Medical Association.

Dit jaar zijn weer verscheidene wensen in vervulling gegaan, in elk geval voor de Nepalezen die baat bij onze
projecten hebben. Zo is de school in Chulti voltooid, zijn opnieuw vier watervoorzieningsplaatsen en 35 latrines bij
scholen gebouwd en hebben circa 5000 mensen in ver afgelegen gebieden een medische behandeling gekregen. Het
zonneovenproject in de vluchtelingenkampen blijkt in toenemende mate een succes.

Over deze en andere projecten hopen we u in dit nummer een duidelijk overzicht te kunnen geven, inclusief en-
kele korte verslagjes van vrijwilligers. Aan het eind van de nieuwsbrief treft u een samenvatting aan van de plannen
van Stichting Vajra voor het jaar 2001. Bent u nog onbekend met onze stichting, leest u dan meer over onze uit-
gangspunten op bladzijde 13.

H
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Waar in Nepal liggen
onze projecten?

De vajra, symbool van onze stich-
ting

De vajra (uit te spreken als ‘vazj-raa’), een
diamanten scepter met aan beide kanten vijf
spaken, is een belangrijk symbool in het
hindoeïsme en boeddhisme. U ziet de vajra
afgebeeld rechts op deze pagina en op de
voorpagina van de nieuwsbrief. De vajra is
het symbool van licht en onverwoestbare
kracht van barmhartigheid, die net als de di-
amant onverstoorbaar, onsplijtbaar en trans-
parant is. In het boeddhisme is de vajra ook
symbool voor het pad met daden voor het
welzijn voor alles wat leeft. Het voorwerp
komt in gewijzigde vorm voor als bliksem-
schicht bij de Griekse god Zeus en als don-
derkeil bij de Germaanse god Donar en is
daarmee ook een universeel symbool.

Voor Stichting Vajra symboliseert de
vajra de onsplijtbare energie, die zich richt
op kleinschalige, duurzame projecten in de
Derde Wereld, armoedebestrijding, medi-
sche basiszorg, basiseducatie en zorg voor
het milieu. Dit jaar is een aantal vajra’s uit-
gereikt als blijk van verdienste. Hierover
leest u meer verderop in deze nieuwsbrief.

Bestuur Vajra Foundation Nepal

Het bestuur van de non-governmental orga-
nisation (NGO) Vajra Foundation Nepal be-
staat uit zeven personen. Het wordt onder-
steund door een schare van vrijwilligers,
van wie we er één met name willen noemen:
Ramesh Poudyal. Vanwege zijn kwaliteiten
wordt hij in 2001 wellicht aan het bestuur
toegevoegd. Hij heeft diverse beleidsstuk-
ken voor Vajra Foundation Nepal op zijn
naam staan en heeft onlangs ook een Nepa-
lese nieuwsbrief verzorgd.

Het sterke bestuurdersduo van voorzitter
Ramkaji Poudel en penningmeester Dor Ba-
hadur Bhandari heeft samen met Ramesh
ervoor gezorgd dat Vajra Foundation Nepal
inmiddels met de Nepal Medical Associati-
on is geaffilieerd. Verder hebben zij bereikt
dat Vajra Foundation Nepal als een van de
weinige NGO’s in Nepal een ontheffing van
invoerrechten heeft gekregen op de invoer
van materialen voor zonnekokers. De Nepa-
lese overheid geeft ons nu bovendien een
subsidie van 50% voor zonnekokers die wij
produceren en in Nepal op de markt bren-
gen.

Ramkaji, Dor en Ramesh vormen de
grote motor achter de uitvoering van onze
projecten. Het lukt hun vele Nepalese vrij-
willigers voor de projecten op de been te
krijgen en zelfs in hun eigen land fondsen te
werven. Ze vangen onze Nederlandse vrij-
willigers met veel hartelijkheid op en zorgen
voor hun begeleiding. Samen met de plaat-
selijke bevolking bepalen ze welke projec-
ten prioriteit hebben en schijnbaar moeite-
loos nemen ze vele bureaucratische hinder-
nissen. Vajra Foundation Nepal is in Nepal
geen onbekende meer en regelmatig staan er
berichten over ons werk in Nepalese kran-
ten. De stichting is geregistreerd bij de So-
cial Welfare Council van de Nepalese over-
heid. Dit controleorgaan houdt intensief toe-
zicht op het reilen en zeilen van NGO’s in
Nepal. Het financiële beleid van Vajra
Foundation Nepal wordt gecontroleerd door
een accountantsbureau in Kathmandu.

Een woord van Ramkaji Poudel

Vajra Foundation has been carrying out
many development programs in the remote
area of Sindhupalchok district and in the
Bhutanese refugee camps in the eastern part
of Nepal. Our programs are running well! It
is our challenge to continue the efficient co-
operation between Vajra Foundation Nepal
and Vajra Foundation Holland, which will
allow for many promising projects in remote
areas in the future.

Vajra Foundation Nepal would like to
thank all Nepalese and Dutch volunteers.
They have played a vital role in making our
programs successful. I hope that this news-
letter will strengthen the bridge within our
international friendship.

Ramkaji Poudel
chairman Vajra Foundation Nepal

Bestuur Stichting Vajra

Zonder het bestuur in Nepal zou Stichting
Vajra nog niet een fractie kunnen onderne-
men van wat nu het geval is. Maar dit bete-
kent niet dat in het Nederlandse bestuur
niets gebeurt. Naast een sfeer van vriend-
schappelijkheid is het vooral de goede af-
stemming van werkzaamheden en verant-
woordelijkheden tussen de bestuursleden in
Nederland en Nepal die veel vruchten af-

Bharabise

vluchtelingenkampen

Merryland School
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werpt.
Het bestuur in Nederland richt zich

vooral op een kritische beoordeling van de
projectvoorstellen uit Nepal, het werven van
subsidies en werving en begeleiding van
studenten en overige vrijwilligers. Dini
Bouwmeester wijdt zich aan de commu-
nicatie met de vele sympathisanten en Rien
van Steen (met baard op de foto) voert de
financiële administratie en verzorgt de con-
tacten met de sponsorouders. Maarten Olt-
hof brengt als reisleider tweemaal per jaar
een bezoek aan Nepal en combineert daar
zijn werkverblijf met bezoeken voor Stich-
ting Vajra aan het merendeel van de projec-
ten.

Stichting Vajra op het internet

Al enkele jaren is Stichting Vajra op het in-
ternet te vinden. Ook verwijzen verschillen-
de organisaties via hun internetpagina naar
ons door. We krijgen steeds vaker berichtjes
van mensen die ons niet kennen, maar via-
via op onze pagina terechtkomen. Hoog tijd
om extra aandacht aan onze site te gaan be-
steden! In 2001 krijgt Stichting Vajra een
eigen domeinnaam: WWW.VAJRA.NL Misschien
zal de naam in de eerste maanden nog niet
optimaal werken. Gebruikt u in dat geval het
oude adres:
HTTP://HOME.WXS.NL/~PVSANTEN/VAJRA.HTML

De kleurrijke webpagina’s bevatten naast
informatie en foto’s doorverwijzingen naar
andere interessante pagina’s, onder meer
over zonneovens, alternatieve energie-
bronnen en de kwestie van de Bhutanese
vluchtelingen in Nepal. Verschillende rap-
porten van Stichting Vajra zijn als doorver-
wijzing opgenomen.

Het is de bedoeling dat de website in de
loop van het jaar maandelijks wordt aange-
vuld met nieuws over Nepal, zo ook met
tekst en foto’s van Vajra Foundation Nepal.
Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkeling
van onze projecten. Neemt u er af en toe
eens een kijkje.

De website wordt beheerd door web-
master Pieter van Santen, redacteuren Els
Schapendonk en Maarten Olthof en eindre-
dacteur Arnoud van den Eerenbeemt.

Stuur ons een E-mail!

Wij beschikken graag over uw e-mailadres.
Zo kunnen wij u gemakkelijker, sneller en
vooral goedkoper bereiken, bijvoorbeeld
wanneer wij u voor een informatiedag wil-
len uitnodigen. Voor u een kleine moeite,
voor ons een groot verschil! Stuurt u uw
e-mailberichtje naar vajra@planet.nl. Wij
beantwoorden uw e-mail elektronisch met
een mooie foto van een vajra.

Samenwerking met hogescholen en
universiteiten

Van de Technische Universiteit Delft, de
Vrije Universiteit Amsterdam en de Gro-
ningse opleiding Milieukunde hebben drie
studenten en twee afgestudeerden in 2000
via Stichting Vajra een stage in Nepal gelo-
pen. Spil in dit geheel was Willem Dijk (TU
Delft), die samen met Maarten Olthof een
hecht team van al deze studenten wist te
smeden. Hun team is ingezet op een project
voor watervoorziening en bouw van latrines
(zie blz. 5). Voor 2001 wordt opnieuw ge-
werkt aan uitzending van een aantal studen-
ten.

Verder is dit jaar samengewerkt met de
Universiteit Twente, die een team van zes
studenten heeft gezet op een aantal techni-
sche kwesties in het zonneovenproject in de
Bhutanese vluchtelingenkampen (zie
blz. 10). Vanaf januari 2001 zullen twee
studenten van de Fontys Hogeschool in Til-
burg op de Merryland School stage lopen
(zie blz. 9).

Stichting Vajra ziet het werken met stu-
denten en vrijwilligers tweeledig: het belang
van het welslagen van het project staat
voorop, maar een project kan ook een leer-
proces zijn en is vaak een verrijking voor
het leven! Op die manier kan een stage bij-
dragen aan een evenwichtiger beeld in Ne-
derland van ontwikkelingssamenwerking,
reden waarom Stichting Vajra het belangrijk
vindt hierin energie te steken.

Naast de studenten zijn zo’n twintig
overige vrijwilligers actief geweest in diver-
se projecten. Zij komen allen ter sprake bij
de beschrijving van de verschillende projec-
ten.

‘Free health camps’ in 2000

In navolging van de medische kampen in
1999 zijn in het voorjaar van 2000 opnieuw
free health camps georganiseerd. In 1999
hadden we een goed inzicht gekregen in de
belangrijkste gezondheidsproblemen in dit
gebied rond Barhabise, waar nooit een arts
komt. We wilden daarom in 2000 extra aan-
dacht aan de preventie van veel ziektes be-
steden. Naast een medisch team is dit jaar
daarom een team geformeerd dat zich richtte
op civieltechnische verbeteringen (zie Latri-
nes op blz. 5 en Meer schoon drinkwater op
blz. 6).

Maagdarmproblemen komen veel voor
door gebrekkige hygiëne en het ontbreken
van latrines. Kinderen worden vaak het
slachtoffer hiervan. Ook luchtweg-
problemen scoren hoog op de statistieken.
Het koken boven open houtvuur zonder
schoorsteen moet hierbij als een van de gro-
te boosdoeners worden aangewezen. Aan
deze zaken wilde Stichting Vajra in het laat-
ste medische kamp extra aandacht geven.

Vijf dorpen werden ditmaal bezocht:
Maneshwara, Chaku, Palati, Petku en Attar-
pu. Ruim 4000 patiënten werden behandeld.
Aan de kampen werd meegewerkt door

Henk Becker, arts en medisch adviseur van
Stichting Vajra, fysiotherapeute Heleen van
der Linde, verpleegkundige Joke Ufkes en
studente geneeskunde Maite Tromp. Zij
werkten samen met de Nepalese artsen dr.
Pushpa Sharma, dr. Pokharel en dr. Madhu-
sudan Sharma. Alle artsen, óók de Nepalese,
werkten belangeloos mee.

Verder was een leger van circa 250 vrij-
willigers actief bij de organisatie van de
kampen, zoals de vijf volunteers op de foto
hierboven. Hun werk liep uiteen van tolken,
maaltijden verstrekken voor de vrijwilligers,
kampplaatsen inrichten, patiënten verplegen
tot het werken in laboratorium en de geïm-
proviseerde apotheek. Zeer enthousiaste
vrijwilligers waren de ouders van gespon-
sorde kinderen op de Merryland School (zie
blz. 9). Zowel krant als radio besteedde uit-
gebreid aandacht aan de health camps,
waardoor Vajra Foundation Nepal in Sind-
hupalchowk geen onbekende meer is.

De nadruk bij deze kampen lag op de
moeder-kindzorg. Daarnaast werd aandacht
geschonken aan psychiatrische patiënten en
epilepsie. De dagtaak bestond uit behande-
lingen, laboratoriumonderzoeken, vaccina-
ties en gezondheidsvoorlichting (health
education). Er werd uitleg gegeven over
ziektepreventie, gezonde voeding, basishy-
giëne en geboortebeperking (family plan-
ning). De Nepalese bevolking is immers in
dertig jaar tijd verdubbeld naar 24 miljoen
inwoners! Voor dit doel had UNICEF posters,
folders en zelfs videobanden beschikbaar
gesteld. Waar elektriciteit voorhanden was,
liep men uit om te kijken naar de voorlich-
tingsfilmpjes, die veel stof tot gesprek ople-
verden.

Voor ernstige gevallen organiseerde
Vajra Foundation Nepal met de Nepalese
artsen in de zomermaanden twee follow-up
camps, waarbij nog eens 1000 patiënten
werden behandeld. Een deel van de ge-
neesmiddelen was, net als in 1999, beschik-
baar gesteld door Apothekers zonder Gren-
zen.

Verder werd in de centraal gelegen
plaats Barhabise een vijfdaagse health trai-
ning gegeven. Per dorp werden hiervoor vijf
vooraanstaande personen uitgenodigd: de
burgemeester, health workers en onder-
wijzers, steeds één man en vier vrouwen.
Met name deze gezondheidstrainingen zijn
een mijlpaal in dit gebied, waar men nog
mijlenver verwijderd is van de meest ele-
mentaire hygiënische regels. Aan deze trai-
ningen werd meegewerkt door drie Neder-
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landse vrijwilligers, over wie u meer leest in
‘Medisch Centrum Barhabise’ (zie blz. 5).

Stichting Vajra richt zich niet alleen op
behandeling en voorlichting, maar nadruk-
kelijk ook op ziektepreventie door het bou-
wen van hygiënische drinkwatervoorzienin-
gen, latrines en houtoventjes met schoor-
steen. Zo is in Arukharka een drink-
watervoorziening met vier watertapplaatsen
aangelegd (zie blz. 6). In de vijf dorpen
waar de medische kampen zijn gehouden,
zijn bij scholen in totaal 35 latrines ge-
bouwd als voorbeeld voor de kinderen (zie
blz. 5). Verder wordt in Ramche in decem-
ber 2000 begonnen met de productie van
verbeterde houtoventjes met schoorsteen
(zie blz. 8).

Voor Raj Kumar, de vrijwilliger die de
‘apotheek’ tijdens de kampen beheerde,
heeft Stichting Vajra een beurs bij Stichting
Anna Poot kunnen regelen. Eind 2000 heeft
hij deze opleiding met goed gevolg afge-
rond. In de navolgende periode zal hij voor
Stichting Vajra werkzaam blijven. Inmid-
dels heeft Stichting Vajra een nieuwe aan-
vraag ontvangen van iemand die een oplei-
ding tot health worker wil volgen.

Ziekenvervoer in de Himalaya…

René Veldt, over wie u ook leest op blz. 6, 7
en 10, geeft de volgende sfeertekening van
een medisch kamp van Stichting Vajra:

‘De ziektebeelden waar de mensen mee aan-
kwamen, waren deels te wijten aan het har-
de leven daarboven, zeer slechte hygiëne,
veel te weinig water drinken en water van
slechte kwaliteit. Daarbij kwalen die moge-
lijk uit inteelt voortkomen: hazenlip, gesple-
ten gehemelte, ogen die verkeerd staan of
een half gesloten oog. Maar ook lepra, tbc
en ziektebeelden die bij ons nauwelijks meer
voorkomen, waren daar nog volop rond.

De bevolking kookt het eten op een open
houtvuur midden in de hut, wat een enorme
rookontwikkeling en luchtvervuiling teweeg-
brengt. Daarbij roken de meesten zelfge-
draaide sigaretjes van boombladeren. In de
hut, die van droogstoffig leem is gemaakt,
staat ook een kudde geiten en lopen de kip-
pen vrij rond. Er wordt daar dag en nacht
een hoeveelheid stof en viezigheid ingea-
demd. Dus de mensen komen met acute of
chronische luchtweginfecties aan.

Daar verandert geen dokter op de we-
reld iets aan zolang de bevolking de om-
standigheden niet zelf verbetert. Maar geen
patiënt vertrok bij de dokter zonder een
kleurige voorraad pillen mee naar huis te
nemen. Sommige Nepalese dokters waren
hier scheutig mee, het Nederlandse team
was echter terughoudend. Buiten gingen de
patiënten met elkaar vergelijken en dan
kwamen ze soms terug: “Ik heb dezelfde
kwaal als mijn buurvrouw en die heeft veel
meer pilletjes gekregen! Ik wil ook meer, en
ook van die roze!” Tja, wat moet je dan?
Meestal kregen ze de pillen niet…’

Medisch team van de health camps

Nepal Medical Association

Door de samenwerking met dr. Pushpa
Sharma, een van de eerste psychiaters in
Nepal, zijn we in contact gekomen met het
vooraanstaande medische instituut Nepal
Medical Association (NMA). Dr. Pushpa
heeft bewerkstelligd dat Stichting Vajra in-
middels met de NMA geaffilieerd is.

Dr. Pushpa is onze stichting zeer toege-
wijd. Toen Maarten Olthof hem naar zijn
motivatie vroeg, antwoordde hij: ‘Er zijn
weinig organisaties die met zo weinig geld
zoveel weten te bereiken. Ik voel dat wij als
artsen in Kathmandu onze vakkennis ook
vrijwillig aan de armen in de bergen ten
dienste moeten stellen. Ik werk graag met
Stichting Vajra samen omdat ik merk dat al-

le betrokkenen, Nederlanders en Nepalezen,
hun medewerking vanuit hun hart geven.’

Dr. Pushpa heeft een medisch team van
tien tandartsen, oogartsen en KNO-artsen ge-
formeerd. In 2001 zullen zij samen met
Stichting Vajra een vervolg geven aan de
health camps die in de afgelopen jaren zijn
gehouden. De kampen in februari 2001 zul-
len gericht zijn op ernstige en/of pijnlijke
afwijkingen die met een relatief eenvoudige
operatie kunnen worden verholpen. Deze
operaties zullen in Kathmandu plaatsvinden.
De patiënten krijgen daarvoor van Stichting
Vajra vervoer aangeboden. In de toekomst
zullen deze operaties in Barhabise uitge-
voerd gaan worden, zodra het ziekenhuisje
er is verbouwd.

Medische kampen in 2001

In februari 2001 zal de arts Henk Becker
voor een derde maal als vrijwilliger aan een
reeks health camps deelnemen. Hij wordt
opnieuw vergezeld door fysiotherapeute He-
leen van der Linde. Marleen Arends, aan-
komende arts met tropenervaring, heeft zich
ook aangemeld. Samen met een groep Ne-
palese artsen zullen zij zich richten op de
algemene health camps, waarbij ditmaal
zo’n 1000 ernstig zieken zullen worden on-
derzocht en zo mogelijk behandeld waar het
gaat om oog- en ooroperaties en tandheel-
kundige hulp. Heleen zal zich richten op in-
valide kinderen en poliopatiëntjes. Marleen
zal na de kampen een aantal maanden in
Barhabise blijven om mee te draaien in het
ziekenhuisje.

Ooroperaties, voor het eerst in dit gebied
Dr. Anil Kumar Jha is als KNO-arts ver-
bonden aan het Nepal Medical College in
Kathmandu. Hij heeft in de bergen van Ne-
pal onderzoek gedaan naar gehoor-
stoornissen onder kinderen. Hij kwam tot de
schrikbarende conclusie dat ruim 10 procent
van de kinderen in de leeftijdscategorie 5 tot
15 jaar een beschadiging aan het gehoor
heeft die had kunnen worden voorkomen.
Bij een tijdige behandeling kan bij de mees-
ten onder hen worden voorkomen dat deze
beschadiging leidt tot doofheid, vervolgens
spraakstoornissen en ten slotte sociale be-
perkingen en invalidatie. Een veelvoorko-
mende oorzaak was middenoorontsteking,
maar ook oorsmeerproppen kwamen veel
voor.

Dr. Anil zal met een aantal collega’s
ooroperaties uitvoeren bij gehoorgestoorde
kinderen uit Barhabise en omstreken: een
primeur in dit gebied. Stichting Vajra hoopt
in eerste instantie met deze behandeling cir-
ca 35 kinderen van een ernstige handicap te
kunnen vrijwaren.
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Staar
De oogziekte staar (cataract) is een veel-
voorkomend euvel in de bergen van Nepal.
Veel mensen verliezen hierdoor al vroeg
hun zicht doordat de ooglenzen vertroe-
belen. Ondervoeding, slechte hygiëne en
een hoge dosis ultraviolette straling in de
lucht als voornaamste oorzaken maken dat
staar in Nepal zoveel meer voorkomt dan in
Nederland.

Door de troebele lens te verwijderen en
een kunststoflens te implanteren, kunnen de
mensen weer zien. Het behoeft geen uitleg
welke verbetering van de levenssituatie dit
inhoudt voor mensen die in een omgeving
leven waar de ene meter nog schever is dan
de andere! Er staan zo’n 30 staaroperaties
op het programma.

Kiespijn
Iemand met wie maar weinig Nepalezen in
hun leven te maken krijgen, is de tandarts:
Nepal heeft naar verluidt op 24 miljoen in-
woners circa 70 tandartsen, van wie het
overgrote deel in Kathmandu woont. Des te
meer hebben de bergbewoners met kiespijn
te maken. Voor sommigen is kiespijn al ja-
renlang een dagelijkse kwaal waar niet on-
deruit te komen valt en die hooguit te ver-
lichten valt met een flinke dosis rakshi, lo-
kale rijstebrandewijn.

Stichting Vajra wil in de omgeving van
Barhabise enkele honderden mensen met
tandproblemen gaan helpen. Voor velen be-
tekent het trekken van een rotte kies verlich-
ting van de pijn. Soms kan de ART-techniek
echter uitkomst bieden. Bij ART (Atrauma-
tic Restaurative Treatment) wordt zonder
boor alleen het slechtste deel van de kies
weggekrabd, waarna het geheel met een
soort wit cement wordt gevuld. Er zal wor-
den samengewerkt met de Nepal Oral Heal-
th Society. Deze organisatie heeft een zus-
terorganisatie in Nederland, die ons zeer ter
wille is.

Stichting Vajra heeft voorzitter Pim
Bink bereid gevonden de benodigde uitrus-
ting beschikbaar te stellen. Een van hun
tandartsen zal waarschijnlijk tijdens de
health camps behandelingen uitvoeren in
samenwerking met een team van Nepalese
tandartsen. Het is de bedoeling dat in ver-
volgkampen studenten van het People’s
Dental College voor hun stage worden inge-
schakeld. Het mes snijdt dan aan twee kan-
ten!

Sponsor een operatie: geef licht in
de ogen en muziek in de oren!

Aanvullende donaties voor de operaties zijn
nog steeds welkom. Voor $ 50 kunnen we
een staaroperatie verrichten of een doof kind
operen. Voor $ 10 kunnen we tien mensen
van kiespijn afhelpen. Mocht u willen done-
ren, kijkt u dan op de bon achter in deze
nieuwsbrief. Verder is Stichting Vajra ge-
holpen met gehoorapparaten, brillen en
krukken, die poliopatiënten goed van pas
komen.

‘Medisch Centrum Barhabise’

Dit ziekenhuisje is in de vorige nieuwsbrie-
ven uitvoerig beschreven. Behandelend arts
dr. Gimire wil dit ziekenhuisje graag uit-
breiden, aangezien er momenteel amper pa-
tiënten kunnen worden verpleegd. Het klei-
ne gebouwtje bestrijkt een verzorgingsge-
bied van 125.000 inwoners. Op drukke da-
gen komen er wel tot 150 patiënten, van wie
een tiental ernstige. Vaak kunnen zij niet
worden geholpen.

Dr. Gimire hoopt op een eenvoudige
operatiekamer met een mogelijkheid voor
volledige anesthesie zodat eenvoudige ope-
raties kunnen worden uitgevoerd. In de toe-
komst zullen deze kunnen worden uitge-
voerd in samenwerking met de Nepal Medi-
cal Association (NMA). Stichting Vajra wil
graag bijdragen aan uitbreiding van het zie-
kenhuisje, maar heeft duidelijk gemaakt dat
er ook heel wat aan te verbeteren valt zon-
der dat dit maar één roepie hoeft te kosten.

Drie vrijwilligsters van Stichting Vajra,
verpleegkundigen Carolien Boonman en In-
ge Looijen en arts Daniëlle Naus, hebben
een maand lang in het centrum knelpunten
geïnventariseerd en aanbevelingen gedaan.
Daniëlle maakte op dat moment een wereld-
reis met haar vriend (zie ook blz. 6), maar
wilde niet alleen als toerist rondtrekken. Het
drietal heeft ook meegewerkt aan de eerder-
genoemde vijfdaagse health training. In
april 2000 zijn zij als een wittejassentornado
door het gebouw geraasd en hebben zij ge-
sprekken met de verpleegsters en de arts ge-
voerd.

Hier kunnen geen verbetering van de
ene op de andere dag worden verwacht: we
zijn in Nepal, niet in Nederland. In overleg
met het personeel van het ziekenhuisje is
een rapport opgesteld waaruit een aantal
voorstellen al is doorgevoerd. Ramkaji Pou-
del, voorzitter van Vajra Foundation Nepal,
en penningmeester Dor Bahadur Bhandari
zullen deel gaan uitmaken van het manage-
mentteam van het ziekenhuisje.

In het najaar van 2000 heeft Stichting
Vajra besloten fondsen te gaan werven om
het ziekenhuisje uit te breiden. De uitbrei-
ding is een belangrijk advies van de eerder-
genoemde NMA. Artsen van de NMA willen in
de toekomst meewerken aan operaties in dit
ziekenhuis zodra het is uitgebreid met een
operatiezaal en een ziekenzaal waar patiën-
ten ter observatie kunnen verblijven. Een
geweldige verbetering voor het omliggende
gebied!

Trees van Rijsewijk van Stichting Tam-

sarya heeft ons in contact gebracht met het
Cambreurcollege, een scholengemeenschap
voor VBO, MAVO, HAVO en VWO in Dongen.
Stichting Vajra is ingenomen met het initia-
tief van deze school om in januari 2001 een
inzameling ten bate van het ziekenhuis te
houden. De uitbreiding gaat nagenoeg ƒ
50.000 kosten; een deel van het bedrag
wordt vanuit Nepal zelf gedragen. Verder is
natuurlijk geld voor inrichting en uitrusting
nodig. Elke aanvullende donatie, ook (ge-
bruikte) medische apparatuur, is welkom.
De Nepal Medical Association zorgt ervoor
dat apparatuur zonder betaling van invoer-
rechten op de juiste plaats terechtkomt.

Bijdrage van Daniëlle Naus

‘Barhabise ligt in een afgelegen gebied
waar de primaire gezondheidszorg zeer
primitief is. De faciliteiten zijn naar Neder-
landse maatstaven onaanvaardbaar. Het
ziekenhuisje bestaat uit een aantal kamers
die zijn ingericht als patiëntenkamertje,
dressing room voor wondbehanding, gynae-
cologische kamer en spreekkamer.

De handdoeken worden nooit gewassen
en hebben dus zwarte plekken op de plaats
waar iedereen zijn handen afdroogt voor hij
of zij de steriele en hier blijkbaar te herge-
bruiken plastic handschoenen uit de auto-
claaf haalt. De spreekkamer bestaat uit een
tafel met een laken erop waaraan je blijft
plakken en een onderzoeksbank die ook als
tafel wordt gebruikt. De dokter en twee
health workers (hebben een opleiding van
1,5 jaar) houden spreekuur in deze kamer.

Drie mensen zittend tegenover de arts en
health workers en vijftien patiënten achter
hen die allemaal staan mee te kijken en zich
ermee bemoeien als ze dat nodig vinden. Als
de dokter er niet is, wat regelmatig gebeurt,
nemen de health workers het spreekuur ge-
woon over. Je zult begrijpen dat deze ma-
nier van werken in eerste instantie voor ons
cleane Europeanen erg lastig te begrijpen
is. Genoeg stof ter verbetering dus.’

Latrines

Eerder in de nieuwsbrief kwam al ter sprake
hoe belangrijk de hygiëne voor de volks-
gezondheid is. Maar waar moet je beginnen
in een land als Nepal? Er is weinig schoon
drinkwater en het water dat er is, wordt ver-
der besmet doordat iedereen overal zijn be-
hoefte doet, aangezien er geen latrines zijn.
Vliegen doen de rest van het werk en zorgen
er mede voor dat een groot gedeelte van de
bevolking regelmatig last van soms heftige
diarree heeft. Voor kinderen is dit zelfs een
belangrijke, maar te voorkomen, doodsoor-
zaak.

Stichting Vajra heeft besloten om in de
dorpen waar wij bij scholen en health posts
medische kampen hebben georganiseerd,
latrines te gaan bouwen: 35 in totaal. Waar-
om bij scholen? Omdat de jeugd de toe-
komst is en het goede voorbeeld moet leren
kennen!
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Willem Dijk (TU Delft) en Maarten Olt-
hof hebben eind 1999 een bouwteam sa-
mengesteld, bestaande uit Remco Keijser,
Anne Wietse Boer, Ernst Eisma en Leo
Bouwman. Remco en Anne Wietse hebben
zich toegelegd op de aanleg van latrines en
Ernst en Leo op de nieuwe drinkwatervoor-
ziening in Arukharka (zie blz. 6). Bij Remco
en Anne Wietse voegde zich in Nepal nog
de juist afgestudeerde ingenieur Koert
Huisman (TU Delft), met wie Stichting Vaj-
ra ook via Willem Dijk in contact was ge-
komen. Met zijn vriendin Daniëlle Naus
was Koert na zijn studie op wereldreis en
ook hij wilde onderweg ergens zijn handen
uit de mouwen steken.

Tijdens de medische kampen werd de si-
tuatie ter plaatse bekeken en werden de
bouwplannen met de dorpelingen bespro-
ken. Een van de eerste dingen waar de vrij-
willigers tegenaan liepen, was de vraag
hoeveel latrines je bij een bepaalde school
moet bouwen. Een snelle berekening lever-
de het aantal op: zeker tien! De lachsalvo’s
van de dorpelingen daverden door de vallei-
en: ‘Dat hebben ze in Kathmandu nog niet
eens! Een is méér dan genoeg!’ Anne Wiet-
se beschrijft hierna het compromis.

Gerard Pichel, ingenieur bij DHV Ne-
pal, adviseerde de vrijwilligers en gaf het
uitgangspunt voor een ontwerp: robuust en
simpel. De situatie ter plaatse dicteerde de
rest: het latrinebouwwerk moest passen bin-
nen de ruimte en binnen het budget. Ver-
schillende ontwerpen, onder meer van
UNICEF, werden naast elkaar gelegd en be-
werkt. Daaruit werd een ontwerp geselec-
teerd met een vliegenval, zodat die bron van
besmetting zoveel mogelijk werd uitgescha-
keld. Het was echter niet eenvoudig om ver-
schillende latrines gebruik te laten maken
van dezelfde beerkuil. De vrijwilligers heb-
ben een nieuw ontwerp gemaakt, dat fantas-
tisch blijkt te voldoen.

Nadat de 35 latrines waren voltooid,
kreeg Stichting Vajra van wel 25 gemeentes
het verzoek om bij hen dezelfde latrines bij
scholen te bouwen! Alle gemeentes zijn ook
bereid om zelf mee te betalen. Daaruit blijkt
wel de belangstelling om de huidige situatie
te verbeteren.

Bijdrage van Anne Wietse Boer

‘Remco Keijser en ik studeren gezondheids-
techniek, die zich richt op de technische
voorwaarden voor een goede gezondheid. In
Nederland worden daartoe bijvoorbeeld rio-
leringen en waterleidingen aangelegd. In

Nepal zijn zulke dure en waterverslindende
oplossingen verre van denkbaar. Juist de
uitdaging om met minimale middelen men-
sen te helpen die een aanzienlijke technische
achterstand hebben, heeft mij gemotiveerd
om drie maanden in Nepal mee te helpen
met het werk van Vajra.

Ons bezoek aan het gebied en zijn inwo-
ners tijdens de medische kampen van Stich-
ting Vajra bood ons een goede indruk van
wat gewenst en mogelijk is. Door literatuur
over latrines en (eigen)wijsheid optimaal te
combineren, zijn we mede met de hulp van
Koert Huisman tot een ontwerp gekomen.
De door ons ontworpen latrines moeten
door robuustheid jaren kunnen functioneren
en door simpelheid betrekkelijk eenvoudig
kunnen worden nagebouwd.

Dat robuustheid een heel belangrijke eis
is, bleek wel toen we op een bepaalde
school informeerden waarom de enige aan-
wezige latrine op slot was. Het schoolhoofd
legde ons uit dat bij gebrek aan water de
scholieren stenen gebruikten om hun gat
mee af te vegen. Na gebruik werden de ste-
nen in de afvoer gegooid, waardoor de
latrine al na enkele dagen gebruik niet meer
functioneerde. Met moeite konden we uit-
leggen dat als 350 kinderen elke dag 5 mi-
nuten gebruikmaken van die ene latrine, die
zo’n 29 uur per dag bezet zal zijn. Uiteinde-
lijk hebben we voor elkaar weten te krijgen
dat we bij deze school vier latrines hebben
kunnen bouwen – voor Nederlandse begrip-
pen overigens nog steeds belachelijk weinig.

Vanaf de eerste bouwdag hebben we een
strakke planning gevolgd. Omdat we graag
bij elke nieuwe bouwfase bij alle zeven
scholen wilden komen kijken, moesten we
vrijwel elke dag weer naar een ander dorp
vertrekken. De eerste twee dorpen bijvoor-
beeld liggen ongeveer vijf kwartier uit el-
kaar (te voet) en het derde dorp is ongeveer
een uur met de bus richting Tibet en dan
nog een goede drie kwartier de berg oplo-
pen. Vergelijk je de situatie daar met Neder-
land, denk dan aan een bouwopzichter die
in Utrecht kantoor houdt en met de auto
bouwplaatsen in Eindhoven, Den Haag en
Zwolle afgaat. Wij hadden wel het voordeel
van geen files en zuivere berglucht met uit-
zicht op de besneeuwde bergtoppen van Ti-
bet.

Toen we na ruim negen weken voor de
laatste keer naar Kathmandu vertrokken,
was de eerste latrine bijna af. Nu, eind
2000, zijn na het regenseizoen alle latrines
in gebruik. Er bereiken ons enthousiaste be-
richten en er zijn veel scholen die graag
eenzelfde latrine willen bouwen. Omdat we
op zoveel plaatsen bouwvakkers en leraren
hebben kunnen uitleggen hoe een latrine
moet worden gebouwd en omdat we een Ne-
palees boekje hebben gemaakt met een
stappenplan voor de bouw van latrines,
moet het niet moeilijk zijn bij meer scholen
te gaan bouwen. Hopelijk blijven de kinde-
ren enthousiast en brengen ze dat over op
hun ouders, zodat in de toekomst wellicht
meer mensen thuis een privé-latrine gaan

bouwen.
Voor een echte verbetering van de ge-

zondheidssituatie van de mensen in het dis-
trict Sindhupalchowk moet nog veel veran-
deren, maar de introductie van goede sani-
taire voorzieningen is een begin. Ook in Ne-
derland heeft de aanleg van drinkwater-
voorzieningen en rioleringen de gemiddelde
levensverwachting in honderd jaar tijd met
vele jaren verhoogd, veel meer dan de ge-
zondheidszorg. Om gezond te kunnen blijven
moet de basale hygiëne op orde zijn, anders
helpt er geen lieve dokter aan.’

Om ‘steenproblemen’ als hiervoor beschre-
ven te voorkomen, gaf studente geneeskun-
de Maite Tromp, die ook tijdens de medi-
sche kampen heeft geassisteerd, op elke
school uitgebreid voorlichting: waarom zijn
latrines belangrijk, hoe kunnen ze ziekten
voorkomen en hoe gebruik je ze wel en hoe
vooral niet?

Nu de latrines klaar zijn, hebben veel
scholen aangegeven dat ze veel belangstel-
ling hebben voor een watervoorziening bij
de school. De latrines zijn zo gemaakt dat ze
ook zonder water goed te gebruiken zijn en
niet verstopt kunnen raken. Toch is het voor
de hygiëne veel beter om water bij een latri-
ne te hebben.

Inmiddels is dan ook het plan gemaakt
om in 2001 bij elke school waar latrines zijn
gebouwd een watervoorziening te bouwen.
Een deel van de financiën is hiervoor reeds
beschikbaar. Maar er is nog zeker ƒ 8000,-
nodig om alle plaatsen van stromend water
te kunnen voorzien. Wilt u helpen met een
donatie, kijkt u dan op de bon achter in deze
nieuwsbrief.

Meer schoon drinkwater

Schoon water is een eerste levensbehoefte.
Stichting Vajra heeft in 1999 in Chulti en in
2000 in het straatarme dorp Arukharka (zie
enkele inwonertjes op de foto) een drinkwa-
tervoorziening gerealiseerd. In beide dorpen
werd eerst een watercommissie samenge-
steld en hebben de bewoners een bankreke-
ning geopend waarop maandelijks een klein
bedrag voor toekomstig onderhoud wordt
gestort.

René Veldt begon in Arukharka met de
aanleg van de drinkwatervoorziening. Toen
hij door het studententeam uit Delft werd



Vajra – N I E U W S B R I E F V A N S T I C H T I N G V A J R A – D E C E M B E R 2 0 0 0 – B L Z . 7

afgelost, kon hij zich gaan toeleggen op de
herbouw van de school (zie hierna). Ernst
Eisma en Leo Bouwman namen de verdere
begeleiding van het waterproject op zich.

Deskundige begeleiding is belangrijk bij
dit soort projecten. Het kortetermijndenken
van veel mensen maakt dat ze soms voor de
gemakkelijkste oplossing kiezen: ‘over een
jaar zien we wel weer verder’. Dit gold met
name voor het zware werk van het ingraven
van de leidingen: waarom ingraven op 60
cm diepte als je de buis ook al niet meer op
10 cm diepte ziet? Ernst en Leo hebben heel
wat moeten uitleggen: dat een leiding door
een ploeg kan worden doorgesneden, dat
dieren erbij kunnen, dat kwaadwillenden
water kunnen aftappen enzovoort. Af en toe
moest een leiding er weer uit om opnieuw
op grotere diepte te worden ingegraven.
Uiteindelijk is er een kilometerslange pijp-
leiding getrokken naar het dorp, waar nu
vier tappunten prijken. Op de foto neemt
Maarten Olthof een tappunt feestelijk in ge-
bruik.

De school in Chulti is klaar!

Voor de inwoners van Chulti is een harten-
wens in vervulling gegaan. De kleine
school, die op instorten stond, is deels afge-
broken en daarna herbouwd. Tijdens de ver-
bouwing zijn een paar lokalen vergroot en is
er een lokaal bij gekomen. Onze vrijwilliger
René Veldt heeft een wezenlijke bijdrage
geleverd aan de kwaliteit van de constructie.
Hij heeft eerder gewerkt bij Stichting Gered
Gereedschap, die verschillende malen ge-
reedschap beschikbaar heeft gesteld voor
projecten van Stichting Vajra. In de afgelo-
pen jaren heeft hij meegeholpen bij de bouw
van een klooster in de Noord-Indiase deel-
staat Ladakh.

Van medio 1999 tot medio 2000 heeft
René voor Stichting Vajra gewerkt. Het eer-
ste halfjaar bracht hij door in vluchtelingen-
kampen in Oost-Nepal (meer hierover op
blz. 10) en werkte hij mee aan de drinkwa-
tervoorziening in Arukharka.

De verbouwing van een school op een
afgelegen plaats als Chulti doet een groot
beroep op de plaatselijke bevolking. De
bouwstenen werden in de omgeving stuk
voor stuk uit grote rotsblokken gehouwen.
Zo’n duizend dragersladingen moesten van-
uit het dal ongeveer 1300 meter omhoog
worden getorst: zand, cement, hout, meu-
bels, dakbedekking enzovoort. Een enorme
prestatie, maar de bewoners van Chulti zijn
niet anders gewend. Voor de dragers bete-
kenden deze ladingen een aardige werk-
voorziening. Even leek het of het gebouw
niet af zou zijn voordat René zou vertrek-
ken. Sytse Zuidema, op wereldreis door
Azië, heeft hem in die laatste maand bijge-
staan om de klus te klaren.

Het dak, dat in de afgelopen jaren tij-
dens moessonstormen diverse malen van de
oude school gewaaid was, is nu stevig ver-
ankerd. De wind kan via speciale gleuven
ontsnappen en heeft zo geen vat meer op het
dak. De school is lichter van binnen doordat
er lichtdoorlatende platen in het dak zitten.
De muren zijn gepleisterd en geverfd en zul-
len langer meegaan dan de lemen muren die
er eerst waren. De vloer is niet meer van
leem, maar gestort met cement. De school-
borden zijn in de muur geïntegreerd en

Stichting Veldwerk, de eigen stichting van
René, heeft nieuw meubilair geschonken.
Kortom: een juweel! De school is dan ook
letterlijk bekroond met een vajra boven op
het dak.

De feestelijke overdracht aan de inwo-
ners en de opening vonden plaats op
17 november 2000. Naast Maarten Olthof
en René Veldt waren hierbij alle notabelen
aanwezig: de dorpsoudste, de burgemeester,
vertegenwoordigers van politieke partijen en
de districtsraad enzovoort. En natuurlijk
journalisten, want het moest in de krant.

De bewoners gaan er nu prat op dat ze
de mooiste school in de wijde omtrek heb-
ben. Dat mist zijn uitwerking niet. Inmid-
dels is het aantal leerlingen verdubbeld van
45 naar 90. We hebben in Nepal dan ook
gezocht naar geld voor een extra leerkracht.
Voor het komende jaar is dat in elk geval
gelukt! We hebben een bankdirecteur bereid
gevonden om een jaar het onderwijzerssala-
ris te betalen.

Bijdrage van René Veldt

‘Mijn ‘slaapkamer’ was gewoon een open
zoldertje met een vloer van leem over bam-
boe heen gesmeerd. De muren waren ook
met leem besmeerd en het dak bestond uit
leiplaten, waar je in de nok zo doorheen kon
kijken. Bij regen of hagel moest ik, naar ge-
lang de windrichting, mijn bed naar een
droger stukje verplaatsen.

De kindertjes zien bruin van de modder
en de poep, zal ik maar zeggen. In korsten
hangt het aan hun beentjes. Het lijkt wel een
huidje van een hagedis, zoals dat frommelt
en op leer lijkt. Daarbij hebben ze geweldi-
ge snotneuzen en piekharen van de klitten
en de viezigheid. Hun kleertjes zijn in het
geheel nog nooit gewassen, lijkt het wel, en
hangen in vodden om hun lijf. Het hoort er
gewoon bij om ongewassen naar bed te
gaan na de hele dag (of maand!) met blote
voeten door alle viezigheid te banjeren. De
nieuwe watertap moet een gods-
/hindoegeschenk zijn!

Afijn, de school is af: vlaggen in top, in-
clusief de Vajra van Stichting Vajra. Daar
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horen een zegening en een bloedoffer bij. Ik
stelde mij deze keer niet beschikbaar: het
bloed zat nog vers aan mijn scheenbeen, ik
had al genoeg geofferd. Normaal keelt men
een geit bij dit soort zaken, maar ik vond dat
een kip wel voldoende was. Daar kwam dus
een kip aangewandeld met een man aan een
touwtje. Als er in Nepal iets aan een touwtje
loopt of staat, weet je dat het zijn tijd gehad
heeft. Het omgekeerde bleek waar: de kip
moest bloeden voor het welzijn van de
school, maar eerst werd ze gezegend. Hand-
je rijst over haar koppie, beetje rood thika-
poeder, een scheutje rakshi.’

Nieuwe school in Maneshwara

De kleine, oude Bhadrakali School in Ma-
neshware is bouwvallig en kan zijn leerlin-
gen niet meer herbergen. De school wordt
afgebroken en ervoor in de plaats komt een
twee verdiepingen tellend gebouw voor
maar liefst 500 leerlingen. Er komen 15
klaslokalen en een kantoortje. Bij de school
staan het dorpshuis, een postkantoortje en
een health post, waarmee we tijdens de me-
dische kampen samenwerken.

In het voorjaar van 2000 zijn hier alvast
latrines gebouwd. Er zal nog een water-
voorziening worden aangelegd. De kosten
van het schoolgebouw bedragen ƒ 60.000,-.
De Rotary Club van Arnhem heeft reeds
toegezegd dat zij hieraan ƒ 30.000,- zal bij-
dragen. Leo Dercksen heeft zich hiervoor in
het najaar van 2000 bijzonder ingezet. Hij
heeft het project aangemeld bij de Neder-
landse medefinancieringsorganisatie Bilan-
ce, die daarop heeft besloten het bedrag te
verdubbelen.

In december 2000 heeft Leo dit project
in Nederland op de radio toegelicht. Met de
voorbereidingen van de bouw is reeds be-
gonnen. Stichting Vajra hoopt bouw-
technische ondersteuning te krijgen van stu-
denten van de TU Delft en is nog op zoek
naar geld voor meubels, wandplaten,
schoolbenodigdheden en spellen.

Vrouwengroep ‘Kitchen gardening’

Het effect van trainingen in het verbouwen
van diverse groenten die Stichting Vajra in
de afgelopen jaren aan dorpsvrouwen in
Ramche heeft gegeven, is niet uitgebleven.
De vrouwengroep is volwassen geworden.
Je zou verwachten dat men het verbouwen
van nieuwe groenten gemakkelijk over-
neemt wanneer men dit op andere plaatsen
ziet of erover hoort. Maar dat werkt blijk-
baar niet zo eenvoudig in een land waar men
sinds mensenheugenis slechts ervaring heeft
met rijst, linzen, spinazie en maïs. ‘Wij doen
nooit bloemkool, wij doen altijd spinazie!’
hoor je hen denken.

Een grondige introductie blijkt nodig
over manieren van zaaien, de zaai- en oogst-
tijd, de te oogsten delen en hoe die te ge-
bruiken enzovoort. Maar de bewoonsters
van Ramche hebben de smaak te pakken
en… die smaakt naar meer! Worteltjes,

bloemkool, tomaten, courgettes, pom-
poenen, bietjes: meer dan twintig soorten
groenten tieren welig in de tuintjes die de
huizen omringen. De winnares van vorig
jaar (zie foto) verkocht toen voor omgere-
kend ƒ 70,- op de markt, een omzet die haar
bijzonder trots maakte. Inmiddels heeft deze
vrouw voor ƒ 250,- aan groenten verkocht.

De vrouwen willen verder. In 2000 heb-
ben ze Stichting Vajra niet meer om een do-
natie, maar om een lening gevraagd. Deze
zullen ze over drie jaar terugbetalen. Ze
hebben zich ertoe verplicht om tegen die tijd
een kapitaal te hebben opgebouwd waarmee
ze zelfstandig kunnen investeren en proble-
men kunnen oplossen. Maandelijks leggen
ze daarvoor een bedrag in.

‘Improved cooking stoves’

Dezelfde vrouwengroep gaat van start met
een door Stichting Vajra betaalde training
voor de bouw en het gebruik van zogeheten
improved cooking stoves, oventjes met een
schoorsteen die de rook naar buiten afvoert.
We kunnen ons in Nederland niet voorstel-
len dat we in een zwartgeblakerde keuken
een open vuur maken waarboven we de
maaltijd bereiden en waarbij de rook in het
vertrek blijft hangen en door kieren naar
buiten sijpelt. Voor Nederlanders is het ver-
blijf in een Nepalese plattelandskeuken
waar wordt gekookt dan ook geen pretje: de
rook slaat op je longen en alles zit onder het
roet.

Zo is echter de situatie in vrijwel alle
keukens in de bergen van Nepal. Vooral
vrouwen en kinderen zitten langdurig in de
rook. Dit is mogelijk een van de oorzaken
ervan dat Nepal een van de weinige landen
ter wereld is waar mannen ouder dan vrou-
wen worden. In elk geval hebben veel Nepa-
lezen door dit gebruik problemen met hun
luchtwegen.

Een oventje met schoorsteen voert niet
alleen de rook af, maar is ook energiezuini-

ger. Naar schatting verbruikt dit 25% min-
der hout, zodat ook het milieu wordt ge-
spaard. Voorwaarde is wel dat het oventje
op de juiste wijze wordt gebouwd. Stichting
Vajra hoorde van een vrouw die een oventje
had laten maken en niet wist hoe snel ze het
weer moest afbreken. De rook ging niet naar
buiten, maar werd door de wind juist naar
binnen geblazen!

Stichting Vajra traint nu samen met een
deskundige van het Centre for Rural Tech-
nology in Kathmandu twintig vrouwen en
onderzoekt in welke vorm de improved coo-
king stove het beste voldoet. Zodra het op-
timale model is ontwikkeld, wordt het pro-
ject uitgebreid naar de rest van de 65 leden
tellende vrouwengroep. Omdat de deelne-
mende vrouwen hiermee in het dorp een
voortrekkersrol vervullen, krijgen zij een
kleine subsidie.

Duur hoeft een oventje niet te worden.
Het kan gewoon van leem en koeienmest
worden gebouwd. Wanneer de oventjes bij
deze actieve groep eenmaal een succes zijn,
kunnen de overige dorpelingen het concept
overnemen. Uiteraard zal bij de nazorg de
hulp van Stichting Vajra nadrukkelijk aan-
wezig zijn. We houden u op de hoogte.

Het telen van medicinale kruiden

Het plan om boeren een extra inkomen te
verschaffen door de verbouw van genees-
krachtige, deels door uitsterven bedreigde
kruiden voor de Ayurvedische geneeskunst
is helaas voorlopig van de baan. De grote
Indiase firma Darbar, die de kruiden zou af-
nemen, zou het leeuwendeel van de winst
gaan opstrijken. Een verkennend gesprek
met de manager van Darbar Nepal maakte
duidelijk dat het bedrijf slechts bereid is tot
een gegarandeerde inkoopsprijs die amper
hoger is dan de inkoopsprijs van gierst. Het
risico is geheel voor de boer, die daarmee
niet gemotiveerd zal zijn om op nieuwe ge-
wassen over te schakelen.

Beschikt u over zakelijke contacten die
betere mogelijkheden bieden, neemt u dan
contact met Maarten Olthof op. De belang-
stelling voor een dergelijk project bestaat
namelijk nog steeds!
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‘Bijen worden geiten’

De natuur staat voor niets! Alhoewel, eerlijk
is eerlijk: met de bijen is het geen succes
geworden. Na bijenziekten en roofwespen
besloten we, op aanraden van deskundigen
van een grote imkerij in Kathmandu, om
over te stappen op een nieuw bijenras en
nieuwe behuizing. Maar het bleef kwak-
kelen. Het nieuwe volk had weer andere be-
zwaren. De bijen bleven leven, maar er
kwam geen honing. De imkers kregen thuis
ruzie met hun vrouw. Zij verwachtte honing
op de plank, maar zag hoe haar man suiker
stal om de bijen bij te voeren en zo te voor-
komen dat ze het loodje zouden leggen.

Teleurgesteld hebben de imkers geza-
menlijk moeten besluiten de bijenkap aan de
wilgen te hangen. Ze willen zich wel hou-
den aan de afspraak met Stichting Vajra om
de lening af te betalen. Ze hopen daarbij wel
dat wij met hen naar nieuwe mogelijkheden
uitkijken.

Uiteraard zijn wij begaan met het lot van
de imkers. Met hen is een hechte band ont-
staan, net als met de vrouwen in het dorp.
De mannen willen niet onderdoen voor de
vrouwen en willen ook met hun project een
succes kunnen boeken. Bovenal willen ze
natuurlijk een project dat extra ‘rijst in de
pan’ brengt.

Een van de personen die ons advies gaf,
was Gyan Bahadur Thapa. Hij was een jaar
in Nederland om op uitnodiging aan de in-
ternationale landbouwhogeschool van De-
venter te studeren. Maarten Olthof heeft in
die periode regelmatig contact met hem ge-
had. Gyan heeft excursies naar Duitsland,
Frankrijk en Engeland gemaakt en daar ge-
zien hoe landbouwproductie kan worden
gemaximaliseerd door het gebruik van on-
der meer verbeterde rassen of soorten. Zo
geeft een koe in Nederland al snel tienmaal
meer melk dan een waterbuffel in Nepal.

In overleg is daarom nu besloten dat de
mannen in het dorp de veestapel in het dorp
geleidelijk aan gaan verbeteren, te beginnen
met de geiten. Geiten houden doet men al
lang in het dorp, dus met deze dieren zijn zij
vertrouwd. Evenals de vrouwengroep willen
de mannen een spaarsysteem opzetten.
Hiervan kunnen ze bij tegenvallers ge-
bruikmaken, bijvoorbeeld wanneer een geit
onverhoopt onvruchtbaar blijkt of voortijdig
doodgaat. Voor dit project zoekt Stichting
Vajra nog sponsors.

Sponsoring van leerlingen op de
Merryland School

De samenwerking met de Merryland School
verloopt voorspoedig. Maarten Olthof be-
zoekt de school tweemaal per jaar en heeft
in 2000 de kinderen die via Stichting Vajra
worden gesponsord, beide malen tijdens een
buitendag meegemaakt. De laatste keer wa-
ren alle ouders van de kinderen erbij. Op
zo’n dag is er sport en spel, wordt er ge-
picknickt, zijn er voordrachten en is er uit-
gebreid tijd om over de school te praten.

De kinderen en ook de ouders zijn en-
thousiast! Tachtig procent van de kinderen
heeft een gemiddeld schoolresultaat van
meer dan een 7. Enkele kinderen mogen
volgend jaar zelfs een klas overslaan. Dit
jaar hebben we Aitaman Tamang (zie foto)
een vajra gegeven vanwege zijn bijzondere
prestaties. Vanwege zijn intelligentie kreeg
deze jongen uit een bergdorp via Stichting
Vajra de kans om aan de Merryland School
te leren. Binnen een jaar hoorde hij tot de
besten van de gehele school, ook tot verras-
sing van de leerkrachten.

Onder de kinderen is een tekenwedstrijd
gehouden. De beste tekening zou worden
opgenomen in deze nieuwsbrief en op onze
website – een hele eer. Tevens zou de win-
naar een kleurdoos krijgen. De eerste selec-
tie uit de inzendingen is gemaakt door de
deelnemers aan de reis ‘In de voetsporen
van de Boeddha’ (zie blz. 12), met wie
Maarten Olthof in november 2000 in Kath-
mandu was. Het bestuur van Stichting Vajra
in Nederland heeft de prijswinnende teke-
ning van de tienjarige leerling Mohan Karki
gekozen (zie afbeelding). Gefeliciteerd,
Mohan!

Verscheidene kinderen zijn trotse vrij-
williger van Stichting Vajra geworden. Te
noemen zijn Damodar en Suman, die regel-
matig tolken omdat hun Engels zo goed is.
Daardoor zijn zij nu een bekend gezicht
voor veel vrijwilligers van Stichting Vajra
in Nepal. Suman verricht ook veel compu-
terwerk voor Vajra Foundation Nepal.

Ook veel ouders van gesponsorde kinde-
ren zijn enthousiaste vrijwilligers. Sommi-
gen verlenen onderdak aan studenten of
vrijwilligers, anderen helpen met allerlei
praktische zaken bij projecten, zoals het
vervoer van materialen of de organisatie van
de health camps. Elke twee maanden heeft
het bestuur in Kathmandu overleg met alle
ouders. In 2000 heeft het bestuur van Vajra
Foundation Nepal Shiva Poudel als de ac-
tiefste vrijwilliger uitgeroepen en hem als
blijk van waardering een vajra overhandigd.

Door Stichting Vajra ondersteunde
leerlingen en studenten

Overweegt u een kind te sponsoren? Vraagt
u dan informatie aan via de bon achter in
deze nieuwsbrief. Penningmeester Rien van
Steen onderhoudt de contacten tussen de
leerlingen en hun sponsorouders en ver-
strekt u graag verdere inlichtingen. Op dit
moment staan enkele leerlingen op de
wachtlijst.

Bijdrage van sponsorouders Bas en
Alice Bos

‘Waar wij van onder de indruk waren tij-
dens ons bezoek aan de Merryland School,
waren de faciliteiten: de schone gebouwen,
de vele boeken, het computerlokaal, het mu-
zieklokaal, de uitstraling van de leraren en
de sportfaciliteiten. Vooral het lesmateriaal
(wij hebben uitgebreid in de leergangen ge-
keken) vonden wij indrukwekkend.’

Bhutanese vluchtelingen

De problematiek rondom de Bhutanese
vluchtelingen wordt uiteengezet in onze
eerdere nieuwsbrieven en op onze website.
U kunt een verslag opvragen door middel
van de bon achter in deze nieuwsbrief.
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De onderhandelingen over de Bhutanese
vluchtelingenkwestie slepen zich voort. Dat
is al meer dan tien jaar het geval, want zo
lang verblijven de vluchtelingen uit Bhutan
nu al in kampen in Oost-Nepal. Afgelopen
voorjaar was er even hoop toen de kampen
werden bezocht door mevrouw Ogata, hoofd
van de UNHCR en inmiddels opgevolgd door
onze eigen ex-premier Ruud Lubbers. Zij
bracht ook een bezoek aan Bhutan en India
en sprak de verwachting uit dat de vluchte-
lingen nu snel naar huis zouden kunnen te-
rugkeren. Inderdaad kwamen er nieuwe be-
sprekingen op gang, die vervolgens ver-
zandden in een oeverloos heen-en-weer-
gepraat over de verificatie van de Bhutanese
vluchtelingen: is die vluchteling wel wie hij
beweert te zijn?

Onlangs heeft de internationale donor-
gemeenschap in Bhutan, die dit land met fi-
nanciële bijdragen ondersteunt, voor het
eerst aangedrongen op een snelle oplossing
van het Bhutanese vluchtelingenprobleem.
In deze donorgemeenschap zijn naast vijf-
tien Aziatische landen, waaronder India, de
VN, de EU en de wereldbank opgenomen. De
Nederlandse vertegenwoordiger waar-
schuwde dat het conflict Bhutan dreigt te
verscheuren. Intussen zitten de mensen om
wie het gaat nog steeds in de kampen en er
is weinig uitzicht dat zich dit op korte ter-
mijn zal veranderen…

Journaliste Carla Tromp en fotografe
Janneke Hartman, twee vrijwilligers van
Stichting Vajra, bezochten in het voorjaar
van 2000 enkele kampen. Aanleiding was
de tentoonstelling over het ‘Shangri-la Bhu-
tan’ in het Leidse Rijksmuseum voor Vol-
kenkunde. Deze (overigens fraaie) tentoon-
stelling besteedde nauwelijks aandacht aan
de keerzijde van dit ‘paradijselijke land’.
Carla was gevraagd om voor de Haarlemse
Dagbladcombinatie een artikel te schrijven
over deze vluchtelingensituatie en dus over
deze donkere kant. Hanneke Hartman maak-
te een prachtige fotoreportage. Tijdens de
Vajra-dag in september 2000 was deze als
expositie te bezichtigen. Het artikel van
Carla lag hier ook ter inzage. Zou Lubbers
meer weten te bereiken?

Zonneovenproject in de vluchtelin-
genkampen

Het zonneovenproject heeft in 2000 grote
vooruitgang geboekt. Voor onze activiteiten
in de vluchtelingenkampen zijn wij afhanke-
lijk van de toestemming van de UNHCR en
de Nepalese overheid, die gelukkig over ons
project te spreken zijn.

Aan het begin van 2000 was dat nog
even anders. De UNHCR wilde een evaluatie
en een testrapport van onze resultaten tot op
dat moment voordat wij tot uitbreiding
mochten overgaan. René Veldt, al eerder
genoemd in deze nieuwsbrief bij het water-
project in Arukharka en de schoolbouw in
Chulti, had al een aanvang gemaakt met het
testen. Hierover is in de vorige nieuwsbrief
uitvoerig geschreven. Met de Universiteit
Twente was inmiddels een samenwerking
opgezet voor een stage van de studenten
Christine Hiemstra, Daniëlle van Corven,
Rob Bekkenutte, Ivo Liebregts, Yvonne
Koldenhof en Monica Laan. Zij zouden de
verschillende prototypen van zonneovens
die door Stichting Vajra in de kampen wor-
den gebruikt verder testen. Ook zouden zij
zoeken naar alternatieven en aanpassingen
voor de gebruikte typen en beschrijven op
welke wijze massaproductie zou kunnen
worden opgezet.

De parabolische zonnekoker kwam dui-
delijk als beste uit de bus. Deze is weliswaar
duurder dan de box cooker, maar de para-
bool kan door zijn snelle verhitting met vier
gezinnen worden gedeeld, waardoor de aan-
schafprijs per gezin ongeveer gelijk is. Tes-
ten en navraag bij de gebruikers wezen uit
dat over het gehele jaar circa 25% brandstof
kan worden bespaard.

De UNHCR en de Nepalese overheid wa-
ren enthousiast over deze uitkomst. De
UNHCR overwoog zelfs om samen met Stich-
ting Vajra het zonneovenproject voort te
zetten, maar moest zich later toch terugtrek-
ken. De UNHCR wordt namelijk steeds ver-
der gekort, in 2001 opnieuw met bijna een
miljoen gulden, en kan zich geen nieuwe
projecten meer veroorloven.

Een wereldomvattende organisatie die
Stichting Vajra praktisch bijstaat bij ons
project in de vluchtelingenkampen, is de
Lutheran World Federation. Van deze orga-
nisatie ontvingen wij een aanbevelingsbrief
voor sponsoring en het hoofdkantoor in Ka-
thmandu heeft een samenwerkings-
overeenkomst met Stichting Vajra getekend.
Men wil verdere samenwerking verkennen
en bezien of uitbreiding van het zonneoven-
project naar Bangladesh mogelijk is.

Het Alternative Energy Promotion Cen-

ter in Kathmandu heeft het project ook be-
zocht en een aanbeveling gedaan, waardoor
nu de Nepalese overheid Stichting Vajra
toestaat om reflectoren zonder betaling van
invoerrechten in Nepal te importeren. Ook
subsidieert de Nepalese overheid nu solar
cookers die Stichting Vajra in Nepal op de
markt brengt.

De zon kookt in Nepal steeds meer: in
2000 heeft Stichting Vajra het aantal gebrui-
kers van zonneovens met 600 uitgebreid. In
totaal profiteren nu ruim 3000 mensen van
de voordelen van solar cooking. Tevens
hebben bijna 500 gezinnen een hooikist van
bamboe ontvangen waarin gekookt eten
warm kan worden gehouden. Bovendien
zijn zij getraind in het gebruik hiervan. Dit
maximaliseert het gebruik van de zonne-
oven. Ook bij het gebruik van een brander,
wanneer de zon eens verstek laat gaan, blijkt
de hooikist hun brandstof uit te sparen!

In november 2000 bezocht Maarten Olt-
hof de kampen samen met de Duitse ener-
giedeskundige Karl Kölle. Karl heeft in Ka-
thmandu een werkplaats voor alternatieve
energietechnologie opgericht. Hij was bij-
zonder onder de indruk van de door Stich-
ting Vajra bereikte resultaten. Hij wil ons
helpen met het inrichten van een grotere en
professionele werkplaats zodat de productie
kan worden opgevoerd. Hierbij zoekt hij
graag mee naar de benodigde financiële
middelen en hij heeft daartoe Stichting Vaj-
ra aanbevolen bij het Duitse bedrijf EG So-
lar, producent van de parabolen.

Met EG Solar heeft Stichting Vajra in-
middels contact gehad. Zij zeggen ons voor
het komende jaar een (nog onbepaalde) sub-
sidie toe. Het plan is nu om Beldangi I, het
kamp waar Stichting Vajra met de introduc-
tie is begonnen, volledig met zonneovens uit
te rusten. In dit kamp wonen ruim 15.000
mensen. Hiermee zou een bedrag gemoeid
zijn van circa ƒ 150.000, een bedrag dat
men overigens in een jaar ongeveer kan be-
sparen door het gebruik van zonneovens.

Aangezien de olie in Nepal in een jaar
tijd 100% duurder is geworden en de UNHCR

overweegt de hoeveelheid brandstof per ge-
zin met 25% terug te brengen, kan solar co-
oking een nog voordeliger alternatief wor-
den. Bovendien behoedt het de omringende
bossen voor onnodige houtkap.

Uw bijdrage aan het zonneovenproject is
zeer welkom! Wilt u meer weten over het
koken met de zon, slaat u dan onze vorige
nieuwsbrieven hierop na, kijk op onze web-
site of vraag het rapport aan over dit project
door middel van de bon achter in deze
nieuwsbrief.
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Zojuist getrainde vluchtelingen met hun
hooikisten en pannen bij hun gezamenlijke

parabolische zonnekoker

Bouw van een school met
Rotary/Bilance

Het energieproject dat een
samenwerkingsverband had
moeten worden tussen de
Rotary Clubs van Amster-
dam-Noord, Arnhem en
Kathmandu, is helaas van de baan. De Ne-
derlandse clubs stonden in de startblokken
en hadden het geld al bij elkaar, maar de
club in Kathmandu liet te vaak verstek gaan,
waardoor de samenwerking gestaakt is.
Daarentegen is met de Rotary Club van
Arnhem in zeer korte tijd een vruchtbare
samenwerking voor de herbouw van de
Bhadrakali School in Maneshwara tot stand
gekomen (zie blz. 8).

Vajra-dag in september 2000

Deze dag was georganiseerd voor de vrij-
willigers van Stichting Vajra en voor diege-
nen die ons in de afgelopen jaren financieel
hebben ondersteund. De Vrije School in
Utrecht had voor deze gelegenheid haar
deuren voor een symbolische vergoeding
geopend.

De ochtend was gereserveerd voor een
reünie met de vrijwilligers. Deze hebben
tenslotte een bijzondere bijdrage aan de pro-
jecten geleverd en met elkaar samen-
gewerkt, soms onder moeilijke omstandig-
heden. ’s Middags waren er voordrachten en
dialezingen over de verschillende projecten
met berichten uit het veld.

Voor veel donateurs was het plezierig
om verslag te krijgen van de direct betrok-
kenen en de gelegenheid te hebben om vra-
gen te stellen. Er was veel informatie-
materiaal en er waren fotoboeken die een
goed beeld van het veldwerk geven. Janneke
Hartman had een expositie ingericht met
prachtige foto’s die zij heeft gemaakt tijdens
haar bezoek aan de vluchtelingenkampen.

Tijdens deze dag ontving Henk Becker
(zie foto) uit handen van voorzitter Maarten
Olthof een zilveren vajra voor zijn bijzonde-
re verdiensten als medisch adviseur van
Stichting Vajra. De dag werd afgesloten met
een Nepalese maaltijd bereid door de uit
Nepal afkomstige Renu Thapa.

Bijdrage van Henk Becker

’Paul de Leeuw in Oeganda. In sommige
landen is de bevolking tot 20% HIV-positief.
Sinds eeuwen worden Nepalese meisjes ver-
kocht door hun ouders aan Indiase handela-
ren in prostituees, het merendeel komt niet
óf HIV-positief terug. De organisatie Artsen
zonder Grenzen organiseerde een kleine fo-
totentoonstelling No pay no cure in het Tro-
penmuseum. Het zijn zo een paar kleine ge-
mengde berichten in onze pers. We staan er
even bij stil en hervatten ons gewone dage-
lijkse leven met zijn beslommeringen. Af en
toe vullen we een acceptgiro in, het ontlast
even ons geweten tot de volgende ramp,
burgeroorlog, aardbeving, overstroming.
Onze wereld lijkt er vol mee.

Soms voelen we ons machteloos en het is
‘eng’ te leven in ons paradijsje met 16 mil-
joen andere landgenoten. We maken ons
druk over files en een onzorgvuldige decla-
rerende burgemeester, voetbalrellen en het
asielbeleid. Allemaal gewichtig, maar van
betrekkelijk belang in de ogen van bewoners
van andere, armere landen.

Nepal is een van de armste landen en
hoe hoger je in de heuvels en bergen komt,
des te desolater is hun toestand. Wat eten en
drinken we morgen, wat doen we als het
schaarse hout op is in de koude, regen en
sneeuw? Om van de gezondheidszorg nog
maar te zwijgen. Toch, Stichting Vajra doet
iets, heel intensief op een heel klein gebied
en verandert iets, langzaam, met vallen en
opstaan. En vooral de Nepalese verpleeg-
kundigen, dokters en anderen gezondheids-
werkers doen steeds enthousiaster mee. Ze
komen uit de ziekenhuizen en health posts in

de dalen en gaan met ons, en nu ook zonder
ons, mensen daarboven helpen.

Het is erg basic en bare-foot healthcare,
maar het helpt. Stukje bij beetje krijgen
meer bergbewoners de kans een arts te
raadplegen. Ze kunnen bijna gratis medicij-
nen krijgen, een oogoperatie, een gehoor-
verbeterende operatie, tandheelkundige ver-
zorging ter plekke of met een buskaartje, be-
taald door Stichting Vajra.

Stichting Vajra Nederland-Nepal is suc-
cesvol. De health education trekt veel be-
langstelling, de sanitaire voorzieningen
verbeteren en, last but not least, de Nepale-
se gezondheidsautoriteiten (in Hollands
spraakgebruik ‘de bobo’s’) raken geïnter-
esseerd en werken in toenemende mate mee.
Stichting Vajra had voor de gezondheid in
zijn gebiedje een goed jaar. Laten we door-
gaan met uw hulp. Die is goed besteed en
vormt een klein lichtpuntje in de gemengde
berichten in deze donkere dagen aan het
einde van het jaar.’

Lezingen in 2001

Maarten Olthof verzorgt in Arnhem in de
periode januari-februari 2001 een reeks van
vijf lezingen over het boeddhisme in de Hi-
malaya, in het bijzonder in de landen Tibet,
Bhutan en Nepal en in Noord-India (Lad-
akh). De lezingen worden gehouden op vijf
maandagavonden: 8, 15, 22 en 29 januari en
5 februari, telkens van 19.30 uur tot
21.30 uur in het gebouw van de Volksuni-
versiteit Arnhem, Coehoornstraat 17. Infor-
matie en aanmelding bij de Volksuniversi-
teit op telefoonnummer
(026) 442 23 63.

In diezelfde periode verzorgt Maarten in
Haarlem een reeks van vier lezingen over
het hindoeïsme in de landen Nepal, India en
Indonesië (Bali). De lezingen worden ge-
houden op vier dinsdagmiddagen: 9, 16, 23
en 30 januari, telkens van 13.30 uur tot
15.30 uur in het gebouw van de Volksuni-
versiteit Haarlem, Leidsevaart 220. Informa-
tie en aanmelding bij de Volksuniversiteit
op telefoonnummer (023) 532 94 53.

Tijdens de lezingen over Nepal zal kort
aandacht worden besteed aan de ontwik-
kelingsprojecten van Stichting Vajra.

Verder verzorgt Maarten op verschil-
lende plaatsen cursussen over de medische
kant van het reizen in ontwikkelingslanden:
hoe blijf ik gezond in deze landen? Hebt u
belangstelling voor deze cursus, neemt u
dan contact met hem op op telefoon
(030) 230 07 41, bij voorkeur overdag op
werkdagen.
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Vajra-reis ‘In de voetsporen van de
Boeddha’

In november/december 2000 heeft Maarten
Olthof een reis georganiseerd langs de be-
langrijkste pelgrimsplaatsen van het boed-
dhisme:
 Lumbini, de plaats waar prins Siddharta

werd geboren;
 Bodhgaya, de plaats waar hij op 35-

jarige leeftijd verlichting vond;
 Sarnath, de plaats waar hij begon met de

verkondiging van zijn leer;
 Kushinagara, de plaats waar hij op 80-

jarige leeftijd ontsliep.
Lumbini ligt in Nepal, de overige plaatsen
liggen in de Noord-Indiase deelstaat Bihar,
aangrenzend aan Zuid-Nepal. De plaatsen
zijn ver verwijderd van de gangbare toeristi-
sche routes en stralen een bijzondere rust
uit.

Aangezien deze reis veel voldoening
heeft geschonken aan reizigers én begelei-
der, bestaat het voornemen deze reis no-
vember/december 2001 opnieuw te organi-
seren. De reis begint in Kathmandu. Voor-
afgaand aan de reis kan een meditatieretraite
in de Kathmandu-vallei worden geboekt.
Vervolgens worden de genoemde plaatsen
bezocht. De reis eindigt in Varanasi (Bena-
res), een indrukwekkende stad aan de Gan-
ges en de belangrijkste pelgrimsplaats voor
Hindoes. Onderweg worden ook andere be-
langrijke plaatsen voor het boeddhisme be-
zocht, zoals Rajgir, Nalanda en Vaishali.
Ook wordt een bezoek gebracht aan het
Jain-centrum in Rajgir en het Root Institute
in Bodhgaya, twee instituten waar men de
filosofie van compassie in daden omzet door
middel van projecten in het straatarme Bi-
har.

De reis zal waarschijnlijk wederom
20 dagen duren. Er zal worden overnacht in
eenvoudige accommodaties (gemiddeld ni-
veau ‘twee sterren India/Nepal’). De kosten
van de reis zullen onder voorbehoud ruim
ƒ 4000 bedragen, inclusief alle vervoer. De
begeleiding is in handen van Maarten Olt-
hof. Exacte gegevens van de reis zijn nog
niet bekend. U kunt echter alvast informatie
over de reis inwinnen en zich voorlopig
aanmelden bij Maarten Olthof, telefoon
(030) 230 07 41, bij voorkeur overdag op
werkdagen.

Steun Stichting Vajra

Diverse begunstigers van Stichting Vajra

hebben in het verleden een project geadop-
teerd. Hierdoor konden bijvoorbeeld het
drinkwaterproject en het groenteproject
worden gestart en kon het schooltje in Chul-
ti worden opgeknapt. U kunt een project
adopteren, bijvoorbeeld samen met vrien-
den, familieleden, collega’s, een vereniging
of een school. Zo kunt u ook de opleiding
van een Nepalese scholier gedurende een
aantal jaren sponsoren. Ook kunt u de aan-
schaf van een zonneoven financieren, een
klaslokaal laten bouwen of meubileren of
een operatie sponsoren. U weet zo precies
wat er met uw gift gebeurt.

Hebt u in het komende jaar iets bijzon-
ders te vieren, dan kunt u besluiten uw gas-
ten in plaats van de gebruikelijke geschen-
ken om een financiële bijdrage te vragen ter
ondersteuning van een project van Stichting
Vajra dat u aanspreekt. De opbrengst kan
hoog uitpakken, zo heeft de ervaring ons
inmiddels geleerd! Zo haalde een inwoon-
ster uit Holten met een jubileum ƒ 2500,-
op, dat kon worden besteed aan onderwijs in
Nepal.

Bestedingen in 2000
Onderstaand diagram toont hoeveel geld bij
Stichting Vajra in Nederland en in Nepal in
2000 is omgegaan en hoe de verdeling over
de verschillende projecten is geweest. De
jaarcijfers zijn gecontroleerd en juist bevon-
den door Beuman & Partners Accountants
en belastingadviseurs te Gorinchem. Wilt u
meer inlichtingen over de financiën, neemt
u dan contact op met penningmeester Rien
van Steen.

Welke projecten kunt u in 2001 onder-
steunen?
Wat u in alle voorgaande tekst aan projecten
bent tegengekomen, zetten we hieronder
even op een rijtje:
 operaties tijdens medische kampen;
 uitbreiding van het ziekenhuisje in Bar-

habise;
 voortzetting van het waterproject;
 uitbreiding van het zonneovenproject;
 sponsoring van leerlingen aan de Merry-

land School;

 opleiding van een health worker;
 opleiding van een bouwkundige;
 kitchen gardening;

 geitenfok.
Neemt u contact op met een van de be-
stuursleden als u meer informatie over spon-
sormogelijkheden wenst.

De fiscus betaalt mee
Stichting Vajra en haar statuten zijn door de
Nederlandse belastingdienst goedgekeurd.
Als uw giften het drempelbedrag van
één procent van uw onzuiver inkomen over-
schrijden, komen ze in aanmerking voor af-
trek. Doet u een gift in de vorm van een lijf-
rente over een langere periode (ten minste
vijf jaar), dan is het volledige bedrag aftrek-
baar, dus zonder aftrek van het drem-
pelbedrag.

Overschrijden uw gezamenlijke giften
aan erkende charitatieve instellingen gedu-
rende een jaar niet het bedrag van één pro-
cent van uw onzuivere inkomen, dan kan de
lijfrenteregeling u dus extra fiscaal voordeel
opleveren. Zo kunt u, afhankelijk van uw
inkomenssituatie, tot 52 procent van het ge-
doneerde bedrag van de fiscus terugkrijgen.

Verwacht u voordeel bij een lijfrente-
akte te hebben, vraagt u dan hierover infor-
matie aan bij onze penningmeester, Rien
van Steen. Hij kan u er meer over vertellen.
Verscheidene begunstigers hebben aange-
geven Stichting Vajra in hun nalatenschap te
hebben opgenomen. (Fiscale gegevens zoals
ons bevestigd tijdens het ter perse gaan van
deze nieuwsbrief. Raadpleegt u echter uw
belastingadviseur in verband met de nieuwe
belastingwet, die nog niet volledig uitgeduid
is.)

Airmiles voor een goed doel
Stichting Vajra is opgenomen in de goede-
doelenlijst van Airmiles. U kunt dus uw
airmiles aan Stichting Vajra doneren. Dat
kost u niets en het kan de stichting – zeker
op de lange termijn – goed van pas komen!
In het afgelopen jaar hebben spaarders van
airmiles weer een vlucht naar Nepal voor de
stichting bij elkaar gespaard. We kunnen de
airmiles ook gebruiken om korting op tic-
kets te krijgen.

Op dit moment is Stichting Vajra in
overleg met Airmiles over de versoepeling

IN 2000 TOTAAL BESTEED F 152.959,-

ZONNEOVENS

SPONSORING LEERLING

BOUW SCHOLEN

HEALTH CAMPS

OVERIG
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van de beperkende voorwaarden om aan een
‘airmiles-ticket’ te komen. Zo stelt Airmiles
voor spaarders gewoonlijk maar een hand-
jevol stoelen per vliegtuig beschikbaar en is
een ticket maar één maand geldig…

Stichting Vajra krijgt slechts een kwar-
taalopgave van de deelnemers en komt dus
niet te weten waar en wat u allemaal koopt.
Als u uw airmiles aan Stichting Vajra wilt
afstaan, vraagt u dan het hiertoe benodigde
formulier aan door middel van de antwoord-
strook achter in deze nieuwsbrief.

Algemene informatie over Stichting
Vajra

Waarom Stichting Vajra steunen?
Er zijn zoveel ideële organisaties in Neder-
land en er zijn zoveel ontwikkelingslanden

in nood. Waarom zou u nu juist het land
Nepal door een bijdrage aan Stichting Vajra
steunen? Nepal is velen bekend door de in-
drukwekkende reisfolders en als land van de
hoogste berg ter wereld, de Mount Everest.

Weinigen weten echter dat het konink-
rijkje tot de zes armste landen ter wereld
behoort. Het gemiddelde inkomen ligt onder
de ƒ 500,- per inwoner. Daarmee is Nepal in
Azië nog armer dan Bangladesh. Van het
toerisme profiteert slechts een fractie van de
bevolking. Het onderwijs en de gezond-
heidszorg staan op een laag peil en veel Ne-
palezen zijn analfabeet. Nepal heeft de twij-
felachtige eer tot de snelst ontbossende lan-
den ter wereld te behoren. Doordat de meer-
derheid op hout kookt, moeten hierdoor
vaak grote afstanden worden afgelegd voor
het sprokkelen van brandhout.

Deze korte kenschets maakt duidelijk

dat Nepal uw steun goed kan gebruiken.
Stichting Vajra richt zich als bemiddelaar op
kleinschalige projecten. Door de minimale
overheadkosten in Nederland, te dekken
door afzonderlijk te werven fondsen, kan
uw gift volledig aan de door u beoogde pro-
jecten worden besteed.

Breng ons met anderen in contact
Kent u anderen die mogelijk in de activitei-
ten van Stichting Vajra geïnteresseerd zijn,
informeer hen dan of laat het ons weten!
Mogelijk kent u bijvoorbeeld een vereni-
ging, school of verzorgingstehuis waar de
doelstellingen van Stichting Vajra weer-
klank vinden. Stichting Vajra zal er graag
een informatiebijeenkomst houden, bijvoor-
beeld in de vorm van dialezingen, om haar
doelstellingen te verduidelijken.
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Tot slot een dankwoord

In dit jaar, waarin we kunnen terugkijken op geslaagde projecten,
hebben we met bijzonder veel plezier samengewerkt, zowel binnen
het bestuur in Nederland als met het bestuur in Kathmandu en met
de vele vrijwilligers. Bedankt voor de energie en tijd die jullie in
het stichtingswerk hebben gestoken. Wij hebben veel respect voor
het enthousiasme en de inzet waarmee jullie dit gedaan hebben. Ik
noem in het bijzonder:
 Henk Becker, medisch adviseur van Stichting Vajra, die in 1999

en 2000 als arts aan de medische kampen heeft meegewerkt en
dit in 2001 opnieuw zal doen;

 Accountant en jurist Frans Beuman, die de boekhouding van
Stichting Vajra belangeloos controleert;

 De studenten van de Universiteit Twente die aan het zonneoven-
project hebben meegewerkt: Rob Bekkenutte, Daniëlle van Cor-
ven, Christine Hiemstra, Yvonne Koldenhof, Monica Laan en
Ivo Liebregts;

 De studenten van de Technische Universiteit Delft die aan het
latrineproject hebben meegewerkt: Anne Wietse Boer en Remco
Keijser, in samenwerking met civieltechnisch ingenieur Koert
Huisman;

 De verpleegkundigen Carolien Boonman en Inge Looijen en
arts Daniëlle Naus, die in het ziekenhuis van Barhabise hebben
gewerkt;

 Leo Bouwman (afgestudeerd aan de Hogeschool voor voeding,
milieu en landbouw te Leeuwarden) en Ernst Eisma (student hy-
drologie aan de VU) die aan het waterproject hebben meege-
werkt.

 Arnoud van den Eerenbeemt, die de eindredactie en opmaak van
de nieuwsbrief verzorgt en in 2001 ook de teksten op de website zal
redigeren;

 Fotografe Janneke Hartman en journaliste Carla Tromp, die de
Bhutanese vluchtelingenkampen hebben bezocht;

 Heleen van der Linde, die eveneens in 2000 aan de medische
kampen meewerkte en er in 2001 terugkeert;

 Pieter van Santen, die de website van Stichting Vajra onder-
houdt;

 Els Schapendonk, die redactiewerk voor de website verricht;
 Studente geneeskunde Maite Tromp en verpleegkundige Joke

Ufkes, die aan de medische kampen hebben meegewerkt;
 René Veldt, die van medio 1999 tot medio 2000 een jaar lang

meewerkte aan het zonneovenproject, het waterproject en de res-
tauratie/bouw van een school;

 Sytse Zuidema, die René Veldt heeft bijgestaan bij de verbou-
wing van de school;

 En natuurlijk de honderden vrijwilligers in Nepal!

Vele organisaties en instellingen hebben bijgedragen aan de reali-
satie van projecten van Stichting Vajra:
 de Anne Frank-school in Heemskerk
 Bilance, onderdeel van Cordaid
 Gunters & Meuser
 Johan Meijer, Reprobedrijf Kraitierien
 Rotary Arnhem
 Stichting Anna Poot
 Stichting Apothekers zonder Grenzen
 Stichting Veldwerk
 Technische Universiteit Delft
 Unesco
 Universiteit Twente
 Vrije School Utrecht
 de Willibrordschool in Heiloo

Toen ik Stichting Vajra oprichtte, durfde ik niet te hopen dat het
werk van deze stichting zich zo zou ontwikkelen. Er is hard ge-
werkt, dat is zeker. Maar moet ik de ontwikkeling onder woorden
brengen, dan komen de begrippen ‘organisch’, ‘soepel’ en ‘vloei-
end’ het eerst in mijn hoofd op. En ‘vriendschap’, want het werk
verloopt in een plezierige sfeer met humor en respect, zowel in Ne-
derland als in Nepal. Hierbij krijgen de meeste Nederlandse vrij-
willigers minstens zoveel terug van Nepal als dat zij zelf gegeven
hebben.

Ik besef dat in Stichting Vajra een waardevol evenwicht is be-
reikt tussen de geëngageerde belangstelling van donateurs en spon-
sors in Nederland, de enthousiaste inzet van vrijwilligers die meer
willen dan alleen in de Derde Wereld rondkijken en het bestuur in
Kathmandu als betrouwbare partner met vele eigen vrijwilligers in
Nepal. Het werken aan een betere wereld heeft voor velen steeds
vooropgestaan, hoe we die wereld ook moeten verwerkelijken.
Werken vanuit het hart, zonder geldverspilling.

Ik hoop dat we dit evenwicht van energie in de vajra nog lang
in stand kunnen houden, zodat u en ik nog lang iets voor Nepal en
ook voor elkaar kunnen betekenen. Dank aan alle sponsors en do-
nateurs: door uw vertrouwen kunnen wij dit werk doen. Ook in
2001 reken ik graag weer op uw blijvende steun!

Maarten Olthof, voorzitter
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 ANTWOORDSTROOK – GRAAG IN EEN VOLDOENDE GEFRANKEERDE ENVELOP STUREN NAAR STICHTING VAJRA, LELYSCHANS 28, 2728 GR ZOETERMEER 

Naam met voorletters: ………………………………… M / V

Adres: ………………………………………………………

………………………………………………………

Postcode/plaats: ……………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………

Ik ken Stichting Vajra door: ………………………………

Stuurt u mij:

 een brochure over het zonneovenproject in de Bhutanese-
vluchtelingenkampen (kosten: ƒ 7,50 incl. verzending)

 een brochure over de problematiek rondom de Bhutanese vluch-
telingen (kosten: ƒ 7,50 incl. verzending)

 informatie over de Merryland School

 een foldertje over een drinkwaterproject

 een formulier voor het doneren van airmiles aan Stichting Vajra

Ik wil graag een financiële bijdrage (fiscaal aftrekbaar!) leve-
ren:

 ik ben donateur en heb mijn bijdrage (min. ƒ 25,-) betaald door
middel van de bijgevoegde acceptgirokaart

 ik doe een algemene gift als ondersteuning van een door Stich-
ting Vajra te bepalen project, te weten ƒ …………

 ik bekostig het gebruik van een parabolische zonnekoker door
één gezin (ƒ 50,-)

 ik bekostig een parabolische zonnekoker (ƒ 200,-)

 ik bekostig … oog- of ooroperatie(s) à $ 50

 ik bekostig tandheelkundige hulp aan …  10 patiënten à $ 10
per 10 patiënten

 ik steun het waterproject met ƒ …………

 ik steun het geitenproject met ƒ …………

 ik wil de opleiding van een leerling op de Merryland School
sponsoren en vraag informatie hierover aan

Mijn adres is gewijzigd en luidt nu:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Stuurt u van deze nieuwsbrief een exemplaar naar:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Verwijdert u mij uit het adressenbestand van Stichting Vajra.

Uw bijdrage kunt u storten op postgirorekening 323 70 25 ten
name van ‘Stichting Vajra’ te Molenschot onder vermelding
van ‘donatie Stichting Vajra’ en de eventuele specifieke be-
stemming.

Datum: Handtekening:

……………………….… ……………………….…
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Afzender:
Stichting Vajra
Secretariaat, mw. D. Bouwmeester
Lelyschans 28
2728 GR ZOETERMEER

drukwerk
Port

betaald
Zoeter-
meer


