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Dankwoord van Ramkaji Paudel
“Nepal kampt nog steeds dagelijks met geweld. Daarom zetten veel ontwikkelingsorgani-
saties alleen in verstedelijkte gebieden projecten op. Vajra is echter bewust actief in ver-
deraf gelegen gebieden. Sleutelfactoren zijn hierbij een transparante aanpak en een goede
aansluiting van onze projecten op de behoeften in de plaatselijke gemeenschap. Wij richten
ons op armen en ongeschoolden, met aandacht voor vrouwen en mensen uit lagere kasten.

Vajra werkt inmiddels aan de bouw van een ecologische academie! Nu een haalbaar-
heidsonderzoek door het gezaghebbende ingenieursbureau Lotus Intellect in Kathmandu
een positief advies heeft opgeleverd, werken we ons bedrijfsplan en de bouwtekeningen
verder uit met een team van Nepalese en Nederlandse adviseurs.

Ik dank nadrukkelijk alle vrijwilligers en organisaties in Nederland die direct of zijde-
lings bij de technische en financiële realisatie van onze succesvolle programma's betrokken
zijn en dank ook alle mensen hier in Nepal voor hun grote inzet: het bestuur van Vajra
Foundation Nepal, de artsen, de paramedici en alle overige vrijwilligers. Zij helpen Vajra
steeds verder vooruit!”

Ramkaji Paudel, voorzitter van Vajra Foundation Nepal

Ramkaji Paudel, voorzitter van Vajra Foundation Nepal

Mirror Centre in Amsterdam

Mw. Dahal, adviseuse inzake kansen voor vrouwen

Voorwoord van voorzitter Maarten Olthof
Het is goed te zien dat hulp massaal op gang is gekomen na de natuurramp die Azië in
december 2004 is overkomen. Ik hoop dat de gebeurtenis meer mensen beweegt zich in
te zetten voor vermindering van leed, armoede en ongelijkheid in de wereld. Want intus-
sen gaat het leed op andere plaatsen in de wereld gewoon door. Naast noodhulp is be-
strijding van handelsbarrières en corruptie noodzakelijk. Verder moet er meer kennisuit-
wisseling en samenwerking plaatsvinden.

Ook Nepal beleeft moeilijke tijden. Het is daar ‘normaal’ dat jaarlijks veel mensen om-
komen als gevolg van natuurgeweld in de vorm van moessonregens, overstromingen en

landverschuivingen. Meer dan 80 procent van de Nepalezen moet rondkomen van zo’n €1,50 per dag.
Daarnaast zijn er nog de ondervoeding, ziekten en de politieke strijd die voor een deel met deze armoede
samenhangen.

Vajra heeft in 2004 veel kunnen bereiken. Velen, onder meer het Nederlands consulaat in Nepal, moe-
digen ons aan het stichtingswerk vooral voort te zetten. Vajra bereikt veel arme mensen en voor hen is
uw bijdrage op dit moment harder nodig dan ooit. Ik hoop dat u Nepal niet in de steek laat!

Veel lof komt het Nepalese bestuur voor hun grote inzet toe. We zijn blij dat sociologe mw. Dahal hen
gaat bijstaan om de kansen van vrouwen in onze projecten te vergroten. Er is meer te melden dan op
twaalf pagina’s past. Neemt u eens een kijkje op www.vajra.nl, waar u in detail over onze projecten kunt
lezen, kunt reageren en een petitie voor vrede in Nepal kunt ondertekenen.

In deze nieuwsbrief spreken we kortheidshalve van ‘Vajra’ waar het niet van belang is
of Stichting Vajra of Vajra Foundation Nepal wordt bedoeld.

25 juni 2005: Vajra-dag in het Mirror Centre!
Op zaterdag 25 juni 2005 vindt de Vajra-dag plaats in het fraaie spirituele
ontmoetingscentrum Mirror Centre, dat voor deze dag belangeloos aan
Stichting Vajra wordt beschikbaar gesteld. De dag zal in het teken staan van
‘onderwijs in Nepal’. Veel aandacht zal uitgaan naar de plannen voor de
Vajra Academy (zie blz. 6). We hopen hiervoor nieuwe sponsors te kunnen
interesseren. Er is uitgebreide informatie over het sponsoren van leerlingen
en het internaat dat Vajra in de Kathmandu-vallei beheert: interessant voor
donateurs, maar ook voor mensen die overwegen een kind te gaan sponso-
ren. U kunt op deze dag ook een sponsorcontract afsluiten. Er zijn Neder-
landse vrijwilligers die u uitgebreid kunnen informeren over deze en andere
grote projecten, zoals het gezondheidsproject en het zonneovenproject.

Maar het prachtige Mirror Centre biedt ook gelegenheid voor het bekijken
van films uit het Himalaya-gebied. Het centrum beschikt over een sfeervolle
lounge en een restaurant waar u aan het eind van de middag van een maal-
tijd kunt genieten. Informatie over Mirror Centre: www.mirrorcentre.nl

Uiteraard krijgen donateurs voor deze dag een uitnodiging met routebe-
schrijving. Ook anderen zijn welkom. Stuur uw mail naar info@vajra.nl en
wij sturen u graag een uitnodiging.
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GEZONDHEIDSZORG

 uitrusting van gezondheidsposten met instrumenten; meer dan
15.000 mensen profiteren hiervan;

 organisatie van twee medische kampen waarbij nagenoeg
3000 patiënten zijn geholpen en 239 patiënten zijn geopereerd:
oog- en ooroperaties, algemene chirurgische ingrepen en gy-
naecologische operaties; 59 operaties waren zware operaties;

 in 2004 bovendien viermaal een gezondheidskliniek, waarbij
medisch specialisten in totaal 1160 patiënten hebben geholpen.

EDUCATIE

 meer dan 70 leerlingen en studenten van arme gezinnen zijn
inmiddels door Vajra gesponsord, van kleuterklas tot master’s
degree (doctoraalfase);

 drie studenten zijn al afgestudeerd;
 familieleden van deze leerlingen en studenten doen vrijwilli-

gerswerk voor de stichting in verschillende projecten, al naar
gelang hun vaardigheden.

PREVENTIE VAN ZIEKTEN

In samenwerking met Simavi heeft Vajra een omvangrijk programma
rondom ziektepreventie uitgevoerd. In totaal zijn 360 mensen uit acht
verschillende dorpsgemeenschappen direct door Vajra opgeleid:
 gezondheidsvoorlichting aan acht paramedici, acht kraamzorgsters en

acht medische dorpswerkers;
 72 medische dorpsvrijwilligsters zijn opgeleid en van een EHBO-doos

voorzien;
 onderwijzers aan 48 scholen hebben gezondheidsvoorlichting gekre-

gen, tien middelbare scholen hebben een EHBO-pakket ontvangen en
zo’n 5000 leerlingen profiteren hiervan;

 gezondheidsvoorlichters hebben acties in dorpen gehouden, onder
meer over hygiëne (persoonlijk en in de leefomgeving) met medewer-
king van scholen en de lokale gemeenschap;

 gezondheidsvoorlichting aan 72 leden van gezondheidsposten;
 bouw van 37 drinkwatervoorzieningen en 47 toiletten bij verscheide-

ne scholen en gemeenschapsgebouwen; ongeveer 15.000 mensen
profiteren hiervan.

Bouwprojecten
 maar liefst twee scholen zijn opgeleverd: een in Mankha en een in Ramche; zo’n

1000 leerlingen profiteren hiervan;
 uitwerking van plannen voor de bouw van de door Vajra te beheren Vajra Acade-

my; hiervoor is de financiële steun van de organisatie Wilde Ganzen verworven;
 ziekenhuis Barhabise: verbouwing van de operatiezaal en groot dakonderhoud.

Zonneovenproject
 het zonneovenproject in de Buthanese vluchtelingenkampen is verder uitgebreid;

op dit moment profiteren meer dan 12.000 vluchtelingen hiervan; hiermee behoort
dit project tot de grootste zonneovenprojecten ter wereld!

 het project van Vajra levert een jaarlijkse besparing op van ruim 210.000 liter
petroleum, het brandstofequivalent van ruim twee miljoen kilo hout.

Moestuinproject
 cursus voor 120 vrouwen in vier dorpen over de teelt van nieuwe groenten en

over de bouw en het gebruik van verbeterde kookoventjes (improved cooking sto-
ves); oprichting van hun eigen spaarfonds.

De nieuwe Kupakanya School in de bergen van Sindhupalchowk

EHBO-cursus voor gezondheidswerkers die zich op moeder en kind richten

Didi, vrijwillige gezondheidswerkster in Ghumtang
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Sponsor ook een leerling of student
Met sponsoring snijdt het mes aan twee kanten. Allereerst biedt
u een kind uit een kansarm gezin een unieke gelegenheid van
goed onderwijs, wat anders ver buiten hun bereik ligt. Vajra-
leerlingen halen daarbij goede resultaten! Basudev Bhandari
spande het afgelopen jaar opnieuw de kroon met een puntenge-
middelde van 9,2. De familie van de leerlingen wordt bij het
werk van Vajra betrokken, waardoor zij iets kunnen terugdoen
voor de scholing die hun kind krijgt.

Het aandeel meisjes bedraagt inmiddels ruim 50 procent, in
Nepal beslist geen vanzelfsprekendheid. Vajra wil in de komen-
de jaren doorgaan met het stimuleren van meisjes in het onder-
wijs en zal zich speciaal inspannen om kinderen uit de laagste
kasten een kans te geven. Hiervoor wordt een speciale commis-
sie opgericht. Inmiddels worden er meer dan 70 leerlingen en
studenten gesponsord. In 2005 verhuist het internaat, zodat het
aan meer leerlingen plaats kan bieden. Wilt u een leerling
‘adopteren’, neemt u dan contact op met Rien van Steen:
info@vajra.nl. Kijk ook op onze website: www.vajra.nl.

Studente Elise Ruigrok woonde in Vajra-internaat
Samen met studiegenote Linda de Rooij deed Elise drie maanden onder-
zoek naar ecologische aspecten van de Vajra Academy (zie blz. 6).

“[…] Dit betekende dat we dag en nacht tussen de kinderen van het inter-
naat woonden. We hebben zo een heel goed contact opgebouwd met de
kinderen, maar ook met de begeleiders van het internaat. Het viel mij op dat
de kinderen allemaal goed met elkaar omgaan: ze slapen bij elkaar op de
slaapzaal, eten met elkaar, spelen met elkaar en moeten allemaal op hun
beurt wachten als ’s ochtends de tanden moeten worden gepoetst. Nooit heb
ik ze zien ruziën. Al die kinderen uit verschillende delen van het land, van
hoge of lage kaste, leven met veel plezier bij elkaar. Ze zijn dankbaar dat ze
deze kans hebben gekregen en het is één grote familie!

De begeleiders van het internaat zijn een soort vader en moeder voor de
kinderen. Samen spelen ze ’s middags met z’n allen volleybal of een andere
sport. Dat vind ik erg goed, omdat de kinderen dan hun energie even kwijt
kunnen. Het was leuk om contact met de kinderen op te bouwen en te zien
hoe ze leven. Mijn stage is er in elk geval heel bijzonder door geworden!”

Ouder Sambhu Shapkota over zijn dochter
“In onze maatschappij bestaat de misvatting dat dochters geen onder-
wijs hoeven te hebben. Door mijn dochter een kans te geven, stel ik
aan anderen een voorbeeld. Vajra organiseert regelmatig bijeenkom-
sten en cursussen voor de ouders. Onze conclusie? Vajra verricht
prachtig werk! Onze kinderen worden hier met warmte omringd en
zijn haast beter af dan thuis. Er worden allerlei buitenschoolse activi-
teiten georganiseerd. Daardoor zullen onze kinderen later in vele op-
zichten vooroplopen. Zodra de kinderen eenmaal thuis zijn, popelen ze
alweer van ongeduld om terug naar het Vajra-internaat te gaan!”

Door het contact met Vajra ontwikkelen de kinderen een sterk so-
ciaal gevoel en een bereidheid om zich voor hun eigen land in te
zetten. Sommige van onze studenten en de oudste leerlingen beho-
ren dan ook tot de gemotiveerdste vrijwilligers. In 2004 is Udit
Bhatta uit Gorkha gekozen tot ‘vrijwilliger van het jaar’. Hij stu-
deert wis- en natuurkunde en is als een grote broer voor de leerlin-
gen in het internaat. Regelmatig helpt hij het bestuur met compu-
terwerkzaamheden en allerlei hand- en spandiensten.

Udit Bhatta bespeelt de trommel tijdens een muziekvoorstelling

Leerlinge krijgt eten van Uma, kokkin van het Vajra-internaat

Scholieren en vrijwilligers bij het Vajra-internaat
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Ook Ramche heeft een nieuwe school
Ramche ligt drie uur lopen van Mankha. De oude Saraswati-school,
waarin Vajra verschillende keren medische kampen heeft georgani-
seerd, was een bouwval met amper ramen. Een heel contrast met het
nieuwe gebouw!

Honderden dorpelingen hebben er hard aan gewerkt: alles handwerk,
van stenen hakken tot het vertimmeren van bomen tot vensters. Nieuw
was dat bij deze bouwprojecten geen Nederlandse vrijwilligers of stu-
denten hebben meegewerkt. Een uitdaging voor de bestuursleden in
Nepal, want de scholen moesten minstens zo mooi worden. Daar zijn
ze in geslaagd!

De school, nu geschikt voor 500 leerlingen, is ook voorzien van een
drinkwatervoorziening en een sanitair blok. Leo Dercksen, oudste vrij-
williger van Stichting Vajra, verrichtte de opening. Door zijn niet afla-
tende inzet heeft de Rotary Club Arnhem geld voor deze school en het
meubilair geschonken. De NCDO heeft de bijdrage verdubbeld. De ope-
ning werd opgeluisterd met boeddhistische maskerdansen voor bijzon-
dere gelegenheden.

Nieuwe school in Mankha
Barhabise ligt vlak bij de Tibetaanse grens. Daarvandaan is het drie
uur lopen naar het dorp Mankha, waar de bevolking met steun van
Stichting Vajra een nieuwe school heeft gebouwd. De vorige stond
op instorten en was bovendien veel te klein. De nieuwe Kupaka-
nya-school heeft twee verdiepingen plus een bijgebouw. In totaal
kunnen zo’n 500 leerlingen hiervan gebruikmaken.

De opening van de school op 13 maart 2004 werd bijgewoond
door honderden leerlingen en hun ouders, het Nepalese en het Ne-
derlandse bestuur van Vajra en een grote groep Nederlandse vrij-
willigers. De opening werd verricht door Lieselot Schoone, die met
haar Stichting Namasté een deel van de bouw heeft gefinancierd.
De plaatselijke bevolking heeft een kwart ervan bekostigd. De rest
komt van de vaste donateurs van Vajra. Rotary Hillegom-Lisse en
Rotary Sassenheim hebben de schoolbanken betaald.

De festiviteiten, die ruim vijf uur duurden, omvatten veel toespra-
ken, maar ook toneelstukjes en dans. Voor de bevolking was het
een buitengewoon feest, dat met grote aandacht werd gevolgd.

Nieuwe Saraswati School in Ramche

Klaslokaal in school van Mankha

Srijana Timalsina winnares opstelwedstrijd: ‘My feelings’

‘When I was in class 6 our hostel teacher organised speech competition. But I do not know how to
give speech. It was my first time. So I was not able to give speech on the stage like others. I was
totally nervous. I know some point but I feel very shocked and tears came to my eyes. So I thought
that I cannot go forward in my life. All were teasing me and laughing at me. Can you imagine how
much shocked I was? Although I try to go forward in my life, I thought that if I try then maybe I can
be a success. Nothing is impossible in this world. Then why don’t I try so I try my best. Today I am in
class 8. After two year same day came back to my life. But today I am not sad like that, do you
know why? Because today speech competition was held and I secured first position. Can you imag-
ine how much happy I was? All were clapping at me. My teachers were also very proud of me.

Today when I came to remember that day tears came to my eyes. Success is not far from us, we
should try to take that in our hand. So I like to tell that nothing is impossible. I want to request
every one: please do not laugh in others’ weakness. They may also do what you cannot do. I will
not tell that always I will be success. Our life is competition so some time if we win then some time
we lose but we should try we should give chance to other. We should be provided by opportuni-
ties. Our life is struggle so we should be able to face them. Thank you.’

Srijana Timalsina, Class 8’B’, Roll 14

Nieuwe Kupakanya School in Mankha
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Nu nog fototrucage, maar is deze bus met opschrift over enkele jaren werkelijkheid?

Hoe staat het met de Vajra Academy?
Vajra heeft inmiddels vier scholen gebouwd, waarvan een paar
duizend leerlingen profiteren. We gaan door met scholenbouw,
want het is belangrijk dat afgelegen gebieden goede scholen met
voldoende capaciteit hebben. De scholen zijn overgedragen aan de
overheid en we hebben hiermee geen invloed meer op de kwaliteit
van onderwijs, die op overheidsscholen laag is. Van elke duizend
kinderen halen er in Nepal maar veertien het eindexamen, dat ove-
rigens al met een puntengemiddelde van 3,5 wordt gehaald!
Slechts een op de vijf schooldiploma’s is daarbij op een overheids-
school behaald.

Vajra sponsort intelligente leerlingen van kansarme gezinnen
op een kwaliteitsschool (zie blz. 4). Kinderen uit afgelegen gebie-
den wonen daarbij in een internaat dat door Vajra wordt beheerd.
Al jaren is het de wens van Vajra een eigen school met een hoog
onderwijsniveau te bouwen. De school moet beroepsonderwijs
gaan bieden, evenals bij- en nascholing voor leraren aan over-
heidsscholen die door Vajra in afgelegen gebieden zijn gebouwd.

Vrijwilligers
In het voorjaar van 2004 deden de studenten Elise Ruigrok en Linda
de Rooij van Hogeschool INHOLLAND in Nepal onderzoek naar de
duurzame aspecten van de academie. Ze legden contact met veel
bedrijven en maakten een globaal inrichtingsplan. Over hun verblijf
in het Vajra-internaat schrijft Elise op blz. 4. Najaar 2004 vertrokken
bouwkundigen Geert de Letter (afgestudeerd bouwmanager) en Da-
niël Südkamp (afgestudeerd bouwkundig architect) naar Nepal. Zij
zegden hun baan op en stelden zich voor een halfjaar beschikbaar
voor uitwerking van de bouwplannen. Hun vorderingen houden zij
bij op hun website www.vaac.nl. Zij werken samen met het bestuur
van Vajra en het gerenommeerde Nepalese ingenieursbureau Lotus
Intellect. Dit heeft inmiddels de haalbaarheid van ons plan onder-
schreven en komt begin 2005 met een uitgewerkt bedrijfsplan.

Als alles goed gaat, keren Geert en Daniël in juni 2005 naar Ne-
derland terug en zullen zij op 25 juni de Vajra-dag bijwonen (zie
blz. 1). Bert Huiberts, eigenaar van het Mirror Centre, adviseert Vajra
op technisch vlak en op gebied van entrepreneurschap. Met zijn Stich-
ting ‘Hands on’ ondersteunt hij het Vajra-bouwplan ook financieel.

Duurzaamheid
Vajra wil op de school ervaringen integreren die
bij andere projecten zijn opgedaan. Zo zal de
school een zonnekeuken krijgen. Daarnaast zijn
een biogas-installatie en zonnepanelen voor
warm water gepland. Zo kan deze ‘groene’
school in Nepal een voorbeeld voor duurzame bouw vormen. De
verdiensten worden geïnvesteerd in andere projecten, waardoor
Vajra Nepal minder afhankelijk van Nederland kan worden.

Van veel kanten komen enthousiaste reacties op dit plan. Zo
gaf onderwijskundig adviseur Boudewijn van Velzen na zijn
bezoek aan Nepal in december 2003 een positief advies (zie
www.vajra.nl) en schreef hij een beargumenteerd projectplan
(logical framework, ‘logframe’) voor de academie.

In 2004 leverden diverse acties geld voor aanschaf van grond
voor de academy op (zie blz. 10). De acties zijn ondersteund met
een forse premie van de organisatie Wilde Ganzen: voor Vajra een
geweldige opsteker! De plannen zijn ook bij de NCDO voor verdere
ondersteuning ingediend.

Geert en Daniël tijdens een radio-interview
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Vluchtelingen voorlopig nog niet terug
Uiteraard worden de vluchtelingen zelf bij de besluitvorming be-
trokken. Intussen verslechtert hun situatie. Hulporganisatie Caritas
kan de kosten van onderwijs voor hen niet langer financieren en
heeft aangekondigd hiermee in 2005 te moeten stoppen. De Nepa-
lese overheid hanteert een steeds strikter beleid voor vluchtelingen.
Op dit moment moeten vluchtelingen zelfs voor een verblijf van
een paar uur buiten een kamp een pasje aanvragen. Deze groep
vluchtelingen is een vergeten groep in de wereld, die geen econo-
mische belangen heeft bij Nepal of Bhutan. De problemen in deze
regio zijn groot. Daarbij komt dat de Tibetaanse vluchtelingen be-
kender zijn en de aantallen vluchtelingen in Afrika groter zijn.

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we over de stage van
studenten Geert Brugman en Paulien Hart van de Hogeschool Rijs-
wijk. Zij hebben het ontwerp van de zonneoven verbeterd en een
fabricagemal gemaakt waarmee het productieproces kan worden
verbeterd en versneld. Ze hebben hiermee een belangrijke bijdrage
aan het project geleverd.

Dor en Maarten informeren de directie van de plaatselijke UNHCR tijdens een solar lunch in het vluchtelingenkamp

Interview met René en Ralph in het Utrechts Nieuwsblad

Vluchtelingen koken met zonneovens

Studenten doen onderzoek
Hoewel het succes van solar cooking in Beldan-
gi-I duidelijk is en de vluchtelingen enthou-
siast zijn, vraagt de UNHCR om wetenschappe-
lijke data ter overtuiging van het hoofdkan-
toor. Vajra heeft de studenten Ralph Linde-
boom en René Goverde van de Rijksuniversi-
teit Utrecht bereid gevonden hiervoor onder-
zoek te doen. Zij houden hun voortgang bij
op hun website, www.zonneovens.tk.

Hun gegevens zijn overtuigend: de UNHCR

kan per jaar $650.000 op brandstof besparen
en in twee jaar de kosten van zonneovens
terugverdienen. Alleen al voor het koken van
maaltijden zouden de vluchtelingen per jaar
ca. 30 miljoen kilo hout nodig hebben: een
ecologische ramp voor het gebied! Het wach-
ten is op een definitief ‘ja’ van de UNHCR en de
Nepalese overheid voor de uitbreiding.

UNHCR wil uitbreiding zonneovenproject
Stichting Vluchteling is de voornaamste subsidiënt van het
project in Beldangi-I, een van de zeven kampen voor Bhutane-
se vluchtelingen in Oost-Nepal. Ca. 12.000 vluchtelingen pro-
fiteren er van het koken met de zon. Hiermee hoort het project
tot de grootste ter wereld op dit gebied. Vajra is dan ook ge-
vraagd adviseur van Solar Cookers International te worden.

Het aantal vluchtelingen neemt wereldwijd toe en lidstaten
betalen hun contributie aan de UN slecht. Hierdoor slinkt het
UNHCR-budget voor de Bhutanese vluchtelingen, hoewel er van
terugkeer van de vluchtelingen naar Bhutan voorlopig nog
geen sprake is. Waarschijnlijk zal de United Nations High Com-
missioner for Refugees eind 2005 verder bezuinigen op de
brandstofverstrekking voor deze vluchtelingen, die nu al on-
toereikend is. Deze maatregel motiveert de UNHCR ter plaatse
om duurzame oplossingen te zoeken. Waarschijnlijk kan het
resterende budget voor deze vluchtelingen beter worden be-
steed aan zonneovens, waarmee zij ook kunnen koken wan-
neer de UNHCR geen brandstof meer verstrekt.
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Edzo Ebbens nieuwe medisch adviseur Stichting Vajra
Henk Becker heeft zijn functie van medisch adviseur voor Stichting Vajra aan
Edzo Ebbens overgedragen. Edzo was een van de vele tientallen artsen die
op een artikel over Vajra in Medisch Contact reageerden. In hem vindt Stich-
ting Vajra een waardige opvolger. Edzo heeft ruim twee jaar lang als tropen-
arts in Afrika gewerkt en was adviseur bij de ontwikkeling van de eerste-
lijnsgezondheidszorg in twee grote steden in China. In Nederland heeft hij
meegewerkt aan het opzetten van gezondheidscentra. Hij heeft Nepal meer-
malen bezocht en is telkens onder de indruk van het plezier en de veerkracht
van de mensen in hun moeilijke omstandigheden. Hij is kritisch over de val-
kuil waarin goedbedoelde hulpverlening in ontwikkelingslanden kan tuime-
len door afhankelijkheid te creëren.

Edzo was lange tijd verbonden aan een boeddhistisch instituut in Neder-
land en studeert nu zelfs Tibetaans. In januari 2005 gaat hij naar Nepal om
onze gezondheidsprojecten te bezoeken, samen met Henk, die dan voor de
zevende maal gaat. Henk, nu 70, heeft steeds een grote inzet gehad en de
samenwerking met hem is bijzonder plezierig geweest. We zijn hem veel
dank verschuldigd en zijn verheugd dat hij op de achtergrond nog een tijdje
wil blijven meedraaien!

Nederlandse vrijwilligers
Begin 2004 waren Henk Becker en Heleen van der
Linde weer actief tijdens medische kampen. Er is ove-
rigens een ruim aanbod van Nepalese artsen en stu-
denten die tijdens de kampen vrijwillig meewerken! In
2004 zijn weer duizenden patiënten onderzocht en
enkele honderden geopereerd, deels in het door Vajra
herbouwde ziekenhuisje in Barhabise.

De Amsterdamse studente geneeskunde Tessa Hoogendoorn
heeft in Barhabise e.o. onderzoek gedaan naar het effect van
ons gezondheidsproject. Honderden inwoners hebben haar on-
derzoeksvragen beantwoord. Onder de bevolking blijkt zich een
meetbare kennistoename op gezondheidsgebied af te tekenen.

Verpleegkundige Anneleen van de Linde heeft zich op de
kraamzorg in ditzelfde gebied gericht. Nepal heeft de slechtste
kraamzorg ter wereld, met een schrikbarende kraamvrouwen- en
zuigelingensterfte als gevolg. Vajra besteedt daarom in de ge-
zondheidseducatie veel aandacht aan kraamzorg.

Vajra op tv als Simavi’s partnerorganisatie
Naast curatieve zorg heeft Vajra steeds preventie van ziekten ge-
stimuleerd. Mede daardoor wordt Vajra sinds een paar jaar gesub-
sidieerd door Simavi, een organisatie voor gezondheidszorg in de
Derde Wereld. Nadat Simavi werd uitgenodigd zich in een televi-
sieprogramma kort te presenteren, heeft het Stichting Vajra bereid
gevonden beelden beschikbaar te stellen van projecten die door
Simavi worden ondersteund. Hierbij is vooral aandacht besteed
aan de constructie van drinkwatervoorzieningen en latrines.

De preventieve gezondheidsprojecten van Vajra zijn inmiddels
talrijk: volop gezondheidsvoorlichting in acht dorpsgemeenschap-
pen in de bergen van Sindhupalchowk, cursussen voor onderwij-
zers, gemeentebesturen, medische dorpswerkers, vrijwilligers en-
zovoort. Geen gemakkelijke projecten, waarvan de resultaten ook
nog eens moeilijk meetbaar zijn. Toch zal hierdoor de volksge-
zondheid ter plaatse uiteindelijk sterk verbeteren. Een medewerker
van Simavi heeft het project bezocht en uitgebreid geëvalueerd en
overweegt verdere uitbreiding van ons gezondheidsproject.

Stichting Vajra op televisie als voorbeeldproject van Simavi (www.simavi.nl)

Henk Becker draagt zijn functie over aan Edzo Ebbens, de nieuwe medisch adviseur

Tessa Hoogendoorn en Anneleen van de Linde bij een cursus voor vrijwillige gezondheidswerksters
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Veel gezondheidsvoorlichting
Vajra heeft in 2004 aan 360 Nepalezen, vooral vrou-
wen, gezondheidsonderwijs gegeven. Kraamzorgsters
en gezondheidsvrijwilligsters spelen hierbij een belang-
rijke rol. Deze vrijwilligsters zijn onmisbaar in gebieden
waar vrouwen bij zwangerschap en de bevalling vrij-
wel nooit (para)medische hulp krijgen. Hygiëne tijdens
de bevalling is een belangrijk onderdeel van de oplei-
ding en de vrijwilligsters zijn met een EHBO-doos uitge-
rust.

Er waren ook cursussen voor dorpsvertegenwoordi-
gers en medewerkers van gezondheidsposten, onder
meer over geboortebeperking, seksueel overdraagbare
aandoeningen (o.a. HIV), borstvoeding, voeding, pre-
ventie en behandeling van diarree en gezondheids-
risico’s van tabak en alcohol. Hierbij is intensief samen-
gewerkt met dr. Lamichane, de enige arts van het zie-
kenhuisje in Barhabise.

Deelnemers tonen hun diploma na een voltooide gezondheidscursus

Gezondheidsactie van leerlingen en leerkrachten
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Les aan leerlingen én onderwijzers
Bij deze bouwprojecten heeft Vajra veel geïnvesteerd in
onderwijs over hygiëne, allereerst aan leerkrachten van
48 scholen. Behandeld zijn onderwerpen als EHBO, de rol
van onderwijzers bij de bevordering van de volksgezond-
heid, algemene hygiëne en de voorkoming van infectie-
ziekten.

Aan tien middelbare scholen is een EHBO-pakket uitge-
reikt nadat zij eerst een spaarregeling hadden opgezet om
de voorraad in de toekomst zelf te kunnen aanvullen.
Vajra heeft samen met leerlingen verscheidene gezond-
heidsacties opgezet, waarbij dorpen zijn schoongemaakt
en spandoeken zijn rondgedragen met teksten als ‘ROKEN

EN ALCOHOL, OORZAKEN VAN EEN VROEGE DOOD’, ‘ZIEKTEPRE-
VENTIE, IETS WAT WE SAMEN MOETEN DOEN’, ‘VERBERG JE ZIEKTE

NIET: GA DIRECT NAAR DE DOKTER’ en ‘BORSTVOEDING: DE EERSTE

VACCINATIE VAN JE KIND’.

Tientallen drinkwatervoorzieningen en latrines
In het kader van het Simavi-project heeft Vajra 37 drinkwater-
voorzieningen en 47 latrines aangelegd, omwille van de voor-
beeldfunctie steevast bij scholen, gezondheidsposten en gemeen-
schapsgebouwen, zodat duizenden mensen er direct of indirect
van profiteren. De bouw ervan gaat hand in hand met voorlich-
ting over niet alleen hygiëne en sanitatie, maar ook technisch on-
derhoud.

De bewoners dragen bij aan de bouwkosten en geven daar-
mee blijk van een groeiend besef dat deze voorzieningen wezen-
lijk voor hun gezondheid zijn. In Nepal is het aantal mensen dat
over een latrine beschikt zeer laag, zelfs in vergelijking met Afri-
kaanse landen. Veel mensen overlijden er dan ook aan de gevol-
gen van diarree. Een op de tien Nepalese kinderen sterft vóór het
vijfde levensjaar, veelal als gevolg van diarree!

De grote foto toont Durga Prashad Bhandari, wiens opleiding
tot bouwopzichter door Vajra is bekostigd. Tijdens de bouwpro-
jecten is hij een onmisbare kracht geworden.

Vajra gaat door met de aanleg van drinkwatervoorzieningen en latrines
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Wereldfietsers voeren actie voor Vajra Academy

Wereldfietsers Dick Verschuur en Els Schaap hebben in vierenhalf jaar
door ruim veertig landen gefietst en onderweg genoten van al het moois
dat hun weg kruiste. Ze werden echter ook vaak op indringende wijze geconfronteerd
met ellende, vooral bij kinderen. Na terugkeer in Nederland besloten ze Stichting Klein
Verzet op te richten. Nu trekken ze al fietsend door eigen land en geven ze onderweg
dialezingen over hun reizen. Met het geld dat ze met diverse acties ophalen, ondersteu-
nen ze onderwijsprojecten voor kansarme kinderen.

In oktober organiseerde sport- en fitnesscentrum DeMix in Nieuwegein voor Stich-
ting Klein Verzet de jaarlijkse sponsordag met diverse fitnessmarathons. De volledige
dagopbrengst van het centrum werd door de directie verdubbeld tot €17.900! Hiervan is
een bedrag van €15.000 aan Stichting Vajra beschikbaar gesteld voor de aankoop van
grond voor de Vajra Academy. De organisatie Wilde Ganzen heeft dit bedrag met de
helft vermeerderd.

Dick en Els zullen aanwezig zijn op de Vajra-dag op 25 juni 2005 in Amsterdam. Zij
zullen dan een lezing over hun activiteiten geven.

Waar liggen onze projecten?
De projecten van Vajra zijn in drie gebieden geconcentreerd. Veel
projecten voeren we uit in het noorden van het district Sindhupal-
chowk, in de dorpen rondom Barhabise, dicht bij de Tibetaanse
grens. In dit gebied bouwen we scholen, latrines en drinkwatervoor-
zieningen en hebben we landbouwprojecten. Tweemaal per jaar
organiseren we hier medische kampen, waar duizenden mensen
worden onderzocht en behandeld. In 2002 hebben we in dit gebied
een ziekenhuis gerenoveerd en in grootte verdubbeld.

Intelligente kinderen van kansarme gezinnen bieden we onder-
wijs aan de Merryland School, een kwaliteitsschool in de Kathman-
du-vallei. Stichting Vajra beheert hier een eigen internaat (‘hostel’),
waar de kinderen wonen. In dit internaat heeft Vajra ook een kan-
toortje ondergebracht. In de Kathmandu-vallei gaat Vajra een eigen
school bouwen: de Vajra Academy.

In Oost-Nepal voert Vajra een groot zonneovenproject uit in de
kampen van vluchtelingen uit Bhutan.

Scholen in Bergschenhoek lopen voor Vajra
In september liepen 676 leerlingen aan acht scholen in Berg-
schenhoek een sponsorloop voor de Vajra Academy, toege-
juicht door hun ouders. De plaatselijke middenstand onder-
steunde de ideële actie door bekostiging van onder meer druk-
werk, stands en versnaperingen. De krant en radio deden ver-
slag en een diskjockey zorgde voor de muzikale omlijsting. De
opbrengst was maar liefst €15.000. De organisatie Wilde Gan-
zen heeft de actie met een premie van ruim €7000 ondersteund.
In dezelfde maand heeft Stichting Vajra actie gevoerd op een
Utrechtse vrijmarkt met vrijwilligers en een zonneoven. 

Sponsorloop van Besos met acht scholen in Bergschenhoek

Actiedag van wereldfietsers Els en Dick (rechts) voor de Vajra Academy

Ligging van de belangrijkste projectgebieden
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Het informatieformulier op www.vajra.nl biedt u onder meer de volgende mogelijkheden:
 informatie aanvragen over leerlingsponsoring

 verzoek om toezending van deze nieuwsbrief
aan een ander

 opgaaf van uw gewijzigde (adres)gegevens

 verzoek om toezending van het jubileumnummer uit 2003,
met een overzicht van de projecten in de periode 1998-2003

 verwijdering van uw naam uit het adressenbestand
van Stichting Vajra

 verpleegkundigen en vroedvrouwen die enkele maanden
in het ziekenhuis van Barhabise willen werken

 bouwkundigen en architecten die aan onze bouwprojecten
willen meewerken

 ecologen en onderwijskundigen die willen meewerken
aan het opzetten van de Vajra Academy

 technici die aan het zonneovenproject willen meewerken

Wij zoeken Nederlandse vrijwilligers en studenten, in het bijzonder:

Stuur ons uw E-mailadres
Vajra beschikt graag over uw E-mailadres. Zo kunnen wij u gemakkelijker, sneller en vooral goedkoper bereiken, bijvoorbeeld
wanneer wij u tussentijds informatie over onze projecten willen sturen. Voor u een kleine moeite, voor ons een groot voordeel.

1 1 F I N A N C I Ë N

Lezingen en reizen
Stichting Vajra beschikt over een grote verzameling beeldmateriaal. Graag verzorgen we een presentatie met beamer over ons
werk, over de cultuur en religies van Nepal, maar ook bijvoorbeeld over trektochten. In voor- en najaar van 2005 verzorgt Maar-
ten Olthof weer een reis naar India en Nepal. Bezoek van projecten is tijdens deze reis mogelijk. Informatie: info@vajra.nl.

Bijdragen kunt u storten op postgirorekening 323 70 25 ten name van Stichting Vajra te Amersfoort onder vermelding van
‘donatie Stichting Vajra’ en de eventuele specifieke bestemming. U kunt de acceptgirokaart bij deze nieuwsbrief gebruiken.

Hebt u in het komende jaar iets bijzonders te vieren, overweegt u dan uw gasten in plaats van de gebruikelijke geschenken
een financiële bijdrage te vragen ter ondersteuning van een project van Stichting Vajra dat u aanspreekt. De opbrengst kan hoog
uitpakken, zo leert inmiddels onze ervaring! Ook in het afgelopen jaar mochten wij weer donaties ontvangen ter gelegenheid
van een jubileum, verjaardag of collecte.

 word donateur voor €12,50 per jaar
 doneer Vajra een bedrag als algemeen te besteden gift
 sponsor een leerling (vanaf €165 per jaar)
 sponsor een zonneoven, €92 voor 1 oven of €23 per gezin
 draag bij aan de bouw of inrichting van een school

 draag bij aan de nieuw te bouwen Vajra Academy
 sponsor de medische kampen
 sponsor een operatie (bijv. oog- of ooroperatie €40)
 word sponsor van deze nieuwsbrief of van onze website
 vraag de cd-rom met film over onze projecten aan

Hartelijk dank aan alle sponsors en donateurs!
Vajra werkt alleen met vrijwilligers die zelf reis en verblijf bekostigen. Daar-
door bedraagt de overhead van Stichting Vajra slechts 1%. Enkele projecten in
2004 zijn al in 2003 bekostigd. De jaarrekening, samengesteld door Breddels
Belastingadviseurs en Accountants, kunt u opvragen bij de penningmeester of
raadplegen op www.geefwijzer.nl. In Nepal worden de jaarcijfers gecontro-
leerd door een registeraccountant en door de Nepalese overheid (Social Welfare
Council). Grote sponsors in 2004 waren ASN Bank, St. Bavo, Besos, Graphic
Trade Company, Remonstrantse Gemeente Rotterdam, verscheidene Rotary
Clubs, Sensis, Simavi, St. Klein Verzet, St. Namasté, St. NCDO, St. Vluchteling
en Wilde Ganzen (zie ook www.vajra.nl). In totaal is in 2004 ruim € 162.000
ingezameld. Een deel hiervan, nog niet in diagram opgenomen, wordt begin
2005 overgemaakt voor aanschaf van bouwgrond voor de Vajra Academy.

Doordat Stichting Vajra door de Nederlandse fiscus is erkend, komen giften
boven 1% van uw onzuivere inkomen in aanmerking voor aftrek. Doet u een
gift in de vorm van een lijfrente over periode van ten minste vijf jaar, dan is
het volledige bedrag aftrekbaar. Verscheidene begunstigers hebben aange-
geven Vajra in hun nalatenschap op te nemen. Neemt u bij vragen contact op
met penningmeester Rien van Steen (info@vajra.nl).

Sponsor Stichting Vajra:

overhead 1%overig 3%

Projectuitgaven Stichting Vajra 2004
€ 108.452

zonneovens
7%

sponsoring
leerlingen 37%

ziektepreventie
23%

bouw scholen
4%

gezondheids-
zorg 25%

In aanvulling hierop heeft
Vajra Foundation Nepal € 15.460 bijgedragen.
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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 het boeddhisme. De
vajra is het symbool van licht en ook van de onverwoestbare kracht
van mededogen, dat net als de diamant onverstoorbaar, onsplijtbaar
en transparant is. In het boeddhisme is de vajra voorts symbool van

het pad met daden voor het welzijn voor al wat leeft.
De goden in de Indo-Europese

godenwereld
zijn onderling verwant. Het is

dus niet verwonderlijk dat het voorwerp in gewijzigde
vorm voorkomt als bliksemschicht bij de Griekse god Zeus en als de
donderkeil bij de Germaanse god Donar. Daarmee verbindt de vajra
de Aziatische wereld met de westerse wereld verbindt. Voor Stichting
Vajra symboliseert de vajra de onsplijtbare energie die zich richt op

kleinschalige duurzame projecten in de Derde Wereld, op
armoedebestrijding, medische basiszorg,

basiseducatie en zorg voor
het milieu.


