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2ZOLANG ER ARMEN ZIJN...

Vajra is tien jaar oud geworden. Wie had dit 
durven voorzien? Toen mijn vader en mijn 
schoonvader in 1997 vlak na elkaar overleden 
en ik voogd van twee kinderen werd, toonde 
de eindigheid van het leven zich nadrukkelijk. 
De maanden die volgden, werden dan ook 
voor mij een periode van bezinning: waar-
aan besteed je je tijd en energie in je leven? 
Dergelijke momenten gaan voor ons allen ver-
volgens voorbij – om de eenvoudige reden dat 
we voort moeten. Ze bieden ons wel de gele-
genheid het leven meer in overeenstemming 
te brengen met wat we werkelijk willen.

In overleg met mijn partner besloot ik min-
der te gaan werken en het ontwikkelingswerk, 
dat ik tot die tijd op kleine schaal had verricht, 
in Stichting Vajra onder te brengen. De vrij-
gekomen tijd stelde ik ter beschikking aan de 
stichting. Medeoprichtster Ingrid Bruinsma en 
ik hadden geen idee waartoe deze stichting in 
staat zou zijn. Enkele maanden later stelde een 
Nepalese vriend mij voor in Nepal een zuster-
organisatie op te richten. Verrast vroeg ik hem 
hoe hij dacht dit te verwezenlijken, aangezien 
hij daarvoor nog niet de ervaring en deskun-
digheid had. ‘Als ik de kans niet krijg, kan ik 
het ook niet laten zien’, was zijn reactie. Deze 
woorden zou ik in de jaren daarna nog vaak te 
horen krijgen. Keer op keer greep hij de kans en 
maakte hij zijn en mijn verwachtingen waar.

Onze Nepalese bestuursvoorzitter, Ramkaji 
Paudel, over wie ik het hierboven heb, had zich 
aan de armoede van zijn dorp in de bergen 
bij Tibet ontworsteld. Hij behoorde daar tot de 
beste leerlingen van het krakkemikkige school-
tje. Als drager van goederen over bergpaden 
spaarde hij wat geld om daarmee enkele jaren 
later in Kathmandu een opleiding te betalen. 
Die opleiding moest hij echter voortijdig afbre-
ken toen zijn ouders hem opriepen om te gaan 
trouwen. Hij werd kostwinner, op 17-jarige 
leeftijd, en ging werken als ober in een hoofd-
stedelijk restaurant, waar een reis mij heen 
voerde. Ramkaji zou Vajra Foundation Nepal in 
tien jaar tijd tot grote hoogte brengen. Hij ver-
zamelde een gouden team van medewerkers 
rond zich. Met een beurs van Vajra behaalde 
hij in 2005 zijn doctoraalexamen sociologie.

Zo kan ik over alle leden van het Vajra-team 
in Nepal een bijzonder verhaal vertellen. Deze 
mensen hebben mij geïnspireerd om met dit 
werk, hoe zwaar soms ook, door te gaan. Zij 
zijn mensen die zelf iets aan de armoede in 
hun land willen doen. Nog vóór de millen-
niumdoelen van de Verenigde Naties waren 
„uitgevonden”, bleek Vajra al aan alle acht 
doelstellingen te werken, zoals u verderop in 
deze nieuwsbrief kunt lezen.

Ons werk is allesbehalve gemakkelijk. Vajra 
wordt in zijn werk met regelmaat gecon-
fronteerd met de schrikwekkende gezichten 
die armoede kan aannemen, zoals onnodig 
leed door ziekten, eindeloze bureaucratie, 
corruptie, bedreigingen en afpersing – in een 
ontwikkelingsland dat al meer dan tien jaar 
lang door een bloedige burgeroorlog wordt 
geteisterd. In de tien jaren dat Vajra zich heeft 
ontwikkeld, zijn in Nepal 15.000 mensen, veelal 
onschuldige burgers, het slachtoffer geworden 
van de confrontatie tussen verzetsgroepen en 
leger en politie. De al wankele economie in 
Nepal is ingestort en stakingen, wegblokkades 
en gewelddadigheden zijn er aan de orde van 
de dag. In deze situatie heeft dit verpauperde 
land het hardst hulp van binnen en buiten de 
landsgrenzen nodig, vooral van organisaties 
die niet gelieerd zijn aan politieke partijen, 
maar die hun wortels diep in de samenleving 
hebben.

Op moeilijke momenten put ik uit verschei-
dene inspiratiebronnen. Een groot voorbeeld 
voor mij, zeker in de tijd dat ik in Nepal en Tibet 
trektochten tot 6000 meter hoogte maakte, is 
Sir Edmund Hillary. Hij heeft zijn roem niet 
voor zichzelf aangewend, maar die ten dienste 
gesteld van het land dat hem beroemd heeft 
gemaakt na zijn beklimming van de hoogste 
berg ter wereld, de Sagarmatha (Mt. Everest). 
Zo heeft hij vele scholen en ziekenhuisjes 
gebouwd in Kumbu, het gebied in Nepal 
waar de Sherpa’s wonen. Mahatma Gandhi 
inspireert mij met zijn confronterende waar-
heid: ‘Zolang er armen bestaan, zijn de rijken 
dieven.’ Ook de boodschap in de rede elders 
op deze pagina, uitgesproken door Nelson 
Mandela in 1994 tijdens zijn inauguratie tot 
president, draag ik met mij mee.

In Nepal werken honderden mensen mee 
aan onze projecten: velen vrijwillig, sommigen 
betaald, anderen als tegenprestatie voor de 
opleiding die de stichting voor henzelf of hun 
familieleden betaalt, maar allen uit een groot 
idealisme. Vanuit Nederland hebben nage-
noeg honderd mensen een bijdrage geleverd: 
als bestuurslid, als adviseur, als stagiair tijdens 
een opleiding of als vrijwilliger. Zij ontvangen 
geen enkele vorm van (onkosten)vergoeding 
en hun ticket naar Nepal betalen zij zelf. Een 
van de mooiste vruchten van Vajra is de inter-
nationale samenwerking, die in veel gevallen 
ronduit verbroederend werkt.

Ik dank met nadruk eenieder die een bij-
drage heeft geleverd aan de totstandkoming 
van onze projecten in Nepal. Van die projecten 
profi teren nu honderdduizenden Nepalezen, 
zoals u in deze jubileumuitgave zult kunnen 

lezen. In 2007 hebben we afscheid moeten 
nemen van twee gewaardeerde bestuursleden: 
secretaris Kirsten Verpaalen en penningmees-
ter Erwin Derksen. Erwin begint een fi etshotel 
in Frankrijk (www.lescamelias.eu) en Kirsten 
heeft een baan gevonden bij de unhcr in 
Kyrgyzstan. Beiden blijven zij, op bescheiden 
schaal, beschikbaar voor Vajra. We zijn hun zeer 
erkentelijk voor al het werk dat zij als vrijwilli-
ger in Vajra hebben geïnvesteerd. Kirsten wordt 
als secretaris opgevolgd door Edzo Ebbens, al 
jaren medisch adviseur van Vajra en vanaf nu 
actief in een dubbelfunctie. Erwin wordt opge-
volgd door Peter de Rue, die als ervaren fi nan-
cieel adviseur ongetwijfeld extra diepgang aan 
het penningmeesterschap zal geven.

Het belangrijkste in een mensenleven is dat 
men een zekere mate van geluk ervaart. Dit kan 
Vajra niet bewerkstelligen. Maar de verwezen-
lijking van de millenniumdoelstellingen is een 
plicht van ‘het Westen’ jegens de rest van de 
wereld. Vajra zal daaraan werken, zo goed als 
dit binnen het vermogen van de stichting ligt. 
Het is mijn hoopvolle overtuiging dat in de jaren 
dat Vajra actief is, velen zich gesterkt zullen 
weten door onze constructieve samenwerking 
én door de vriendschap die onze vrijwilligers 
met elkaar verbindt.

Maarten Olthof
oprichter en voorzitter 
van Stichting Vajra  
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3 ... ZIJN DE RIJKEN DIEVEN

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Vajra staat voor mij als voorzitter van Vajra 
Foundation Nepal voorop. In tien jaar tijd heeft de stichting bekendheid gekregen en een eigen 
identiteit ontwikkeld. Vers in het geheugen van Maarten en mij ligt onze toezegging aan elkaar 
in 1997 om betrouwbare compagnons te zijn en ons in te zetten voor zieke, kansarme en onge-
letterde Nepalezen. Toen hadden wij niet durven hopen dat onze verwachting werkelijkheid zou 
worden. Maarten, toegewijd voorzitter en inspirator voor velen, speelt in onze gemeenschap 
een belangrijke rol. Velen in Nepal stellen vertrouwen in Vajra, ondersteunen ons en geven ons 
zo energie. Door ons succes is mijn verantwoordelijkheidsgevoel jegens de Nepalese samenle-
ving dieper geworden.

Vajra richt zich op scholing, beroepsopleidingen, microkredieten, volksgezondheid en milieu 
in Nepal. Daarbij beperken we ons niet tot jongeren, ouderen en zieken, maar zetten we ons 
bijvoorbeeld ook in voor Bhutanese vluchtelingen in Oost-Nepal. Eind 2007 bereiden maar liefst 
85.000 vluchtelingen hun voedsel met de zon: het grootste zonneovenproject ter wereld! We 
kunnen soms amper bevatten dat onze stichting hiertoe in staat is gebleken.

Er zijn meer infrastructurele projecten gerealiseerd, waaronder vijf grote schoolgebouwen 
en een ziekenhuis. Als bestuurslid van het ziekenhuis help ik daar namens Vajra het beleid op 
een hoger niveau te brengen. Met onze schoolgebouwen zijn vijf dorpsgemeenschappen in hun 
nopjes! Gevolg: tachtig dorpen vragen ons om hulp bij de bouw van nieuwe schooltjes. Vajra 
bouwt niet alleen scholen, maar verstrekt ook studiebeurzen, tot dusver aan 150 leerlingen en 
studenten.

Een stap voorwaarts in onze ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen is de Vajra Academy. 
Deze innovatieve school onderscheidt zich als onderwijsinstituut met de slagzin ‘we make a 
difference’ en wil de onderwijskwaliteit in Nepal wezenlijk verbeteren. Diverse milieusparende 
voorzieningen maken deze enige Nepalese ‘groene school’ een inspirerend voorbeeld voor 
leerlingen, hun familie en wellicht andere scholen. We stimuleren leerlingen mogelijkheden 
te ontdekken om aan de ontwikkeling van Nepal bij te dragen en willen die mogelijkheden in 
internationale samenwerking gaan uitbouwen.

Vajra heeft tientallen latrines en drinkwatervoorzieningen gebouwd, waarvan zo’n 40.000 
mensen profi teren. Tijdens medische kampen, nagenoeg elk halfjaar, hebben we 20.000 
pa tiënten behandeld en 1500 operaties verricht. Mensen hebben hierdoor een diepgeworteld 
vertrouwen in Vajra gekregen en weten zich door ons in hun dagelijkse gezondheidsproblema-
tiek gesteund. Juist door dit vertrouwen slagen onze preventieve gezondheidsprojecten, waar-
onder het voorlichtingsprogramma rondom moeder-kindzorg.

Vajra in staat in Nepal bekend als een duurzame sociale instelling. Ons kapitaal voor de 
toekomst is het brede vertrouwen dat we genieten. Al de mensen die door Vajra niet meer 
ziek, arm of ongeletterd zijn, tonen de zin van onze stichting aan. Hun welzijn was onmogelijk 
geweest zonder de hechte samenwerking tussen Vajra Nepal en Vajra Nederland.

Wat ik in tien jaar tijd bij Vajra heb geleerd, heeft zich ook buiten de stichting ruimschoots ten 
nutte gemaakt. Maatschappelijke organisaties vragen mij om advies en betrekken mij bij hun 
projecten. Met voormalige leerlingen van het dorpsschooltje dat ik vroeger heb bezocht en dat 
door Vajra is uitgebreid, heb ik geld ingezameld om een bescheiden beroepsopleiding aan de 
school te beginnen. Zo doe ik iets terug voor de vorming die de school mij ooit heeft geboden, 
hoe bescheiden die misschien ook was. Ik ben bestuurslid geworden van de Saraswati-school, 
door Vajra in het dorpje Ramche gebouwd. Deze bijdragen vormen voor mij óók de vrucht van 
het werk van Vajra. De binnen Vajra opgebouwde ervaring straalt zo uit tot buiten de stichting!

Nu Vajra tien jaar bestaat, feliciteer ik onze partners in Nederland van ganser harte. Ik spreek 
nadrukkelijk de wens uit dat onze samenwerking even motiverend, hecht en vruchtbaar zal 
blijven als zij nu is. Namaste!

Ramkaji Paudel, oprichter en voorzitter van Vajra Foundation Nepal

Onze grootste angst is niet 
dat wij onvolkomen zijn. 
Onze grootste angst is 

dat we mateloos krachtig zijn. 
Het is ons licht, niet onze schaduw, 

die ons het meest beangstigt. 
We moeten ons afvragen: 

wie ben ik om briljant te zijn,
prachtig, talentvol, fantastisch? 

Maar wie ben jij om dat niet te zijn? 
Je onbelangrijk voordoen 

bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan om je klein te 

maken opdat andere mensen zich bij jou 
niet op hun gemak zouden voelen.

Wij zijn allemaal bedoeld 
om als kinderen te stralen.

Wij zijn geboren om de glorie 
die in ons is te openbaren.

Die is niet alleen in sommigen onder ons: 
die is in iedereen!

En als wij ons licht laten stralen, 
geven we onbewust andere mensen 

toestemming hetzelfde te doen. 
Als we bevrijd zijn van onze 
eigen angst, bevrijdt onze 

aanwezigheid vanzelf anderen.

Nelson Rolihlahla Mandela (1994), 
inauguratierede

Maarten Olthof en Ramkaji Paudel 
openen de Vajra Academy.
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HELP STICHTING VAJRA IN DE KOMENDE JAREN

Bestuursleden van Vajra Foundation Nepal: v.l.n.r. de vrouwen Bimala 
Pandit en Uma Khadka, vervolgens Ramkaji Paudel (voorz.), Dor 
Bahadur Bhandari (vice-voorz.), Laxman Thapa (penningm.), Tika 
Dhoj Bhandari (secr.) en Bhupendra Bikram Thapa.

Stichting Vajra: actief in drie gebieden in Nepal
In bergdorpen rondom Barhabise, dicht bij de Tibetaanse grens in het 
district Sindhupalchowk, bouwen we scholen, latrines en drinkwater-
voorzieningen en hebben we landbouwprojecten. In 2003 hebben we 
het ziekenhuisje in Barhabise opgeknapt en uitgebreid. Nagenoeg twee-
maal per jaar organiseren we medische kampen in diverse bergdorpen, 
waarbij artsen en fysiotherapeuten belangeloos duizenden mensen 
onderzoeken en behandelen. Sinds 2003 werkt Vajra in dit district samen 
met Simavi aan een omvangrijk voorlichtingsprogramma op het gebied 
van ziekte-  preventie en moeder-kindzorg (zie blz. 18 en 19).

In de Kathmandu-vallei bieden we intelligente kinderen uit kansarme 
gezinnen een studiebeurs voor hoogwaardig onderwijs aan de Vajra 
Academy en de Merryland School. De Vajra Academy is in maart 2007 
geopend en beschikt over een internaat, waar leerlingen van veraf in- 
wonend zijn (zie blz. 12-17).

In Oost-Nepal bevinden zich nabij Damak kampen met politieke 
vluchtelingen uit Bhutan. In deze gemeenschap voert Vajra een zonne-
ovenproject uit, dat in 2006-2007 fors is uitgebreid. Circa 85.000 vluch-
telingen kunnen daar eind 2007 met de zonneoven hun maaltijd snel en 
schoon bereiden (zie blz. 8-11).

zonneovenproject

Vajra Academy

gezondheidsprojecten
en scholenbouw

Ondersteun de uitbreiding van de Vajra Academy
De eerste fase van de Vajra Academy betrof het gebouw dat in maart 
2007 is geopend. De school wordt in 2010, 2013 en 2017 uitgebreid vol-
gens een doortimmerd, internationaal besproken projectplan. Het hier-
voor benodigde kapitaal moet wel nog worden verzameld! Vajra hoopt 
dat de fi nanciële ondersteuning die ons in de eerste fase is geboden, in 
de komende jaren zal voortduren. Donateurs, vrijwilligers en overige 
sympathisanten vormen hierbij een onmisbare schakel. Wilt u een actie 
opzetten voor inzameling van geld voor de bouw van fase twee van de 
Vajra Academy? Of sponsort u de bouw of inrichting van een klaslokaal 
in het nieuwe gebouw, of de aankoop van nieuwe bouwgrond? Laat 
het ons weten: we denken graag met u mee over de aanpak. In het 
bijzonder richten we dit verzoek tot Nederlandse scholen, bedrijven en 
serviceclubs (Rotary, Lions). 
 
Sponsor een leerling – al vanaf  262 per jaar
Met het sponsoren van een leerling helpt u Vajra in diverse opzichten. 
Allereerst geeft u een kind uit een armlastig gezin de mogelijkheid tot 
onderwijs aan een goede school. De ervaring heeft Vajra inmiddels 
geleerd dat veel leerlingen beseffen welke gouden kans zij hebben 
gekregen wanneer ze eenmaal de eindexamenleeftijd naderen. Velen 
van hen willen dan iets daarvoor terugdoen. Projecten van Vajra bieden 
hun daartoe uiteenlopende mogelijkheden. Hun ouders doen boven-
dien vrijwel altijd graag iets terug als wederdienst voor de scholing van 
hun kind. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. 

Door het afsluiten van een lijfrenteakte weet u zeker dat u het gehele 
geschonken bedrag in mindering kunt brengen op het bedrag waarover 
u inkomstenbelasting betaalt. Sommige donateurs gebruiken de belas-
tingteruggave om een tweede kind te sponsoren. 
 
Help Vajra aan microkredieten
Vajra wil startende ondernemers in Nepal helpen met het opzetten 
van een bedrijfje. Allereerst denken wij hierbij aan sponsorleerlingen 
die eindexamen hebben gedaan of die via Vajra een beroep hebben 
geleerd. Door het opzetten van bedrijven stimuleert Vajra de economie 
en worden er banen geschapen. Die kan Nepal goed gebruiken! 
 
Neem Vajra op in uw testament
Verscheidene begunstigers melden ons dat zij Stichting Vajra in hun nala-
tenschap hebben opgenomen. In hun testament stellen zij een deel van 
hun bezit ter beschikking door middel van een legaat of zij benoemen 
Stichting Vajra bij wijze van erfstelling tot mede-erfgenaam. Onze stich-
ting is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (zie blz. 23). Dergelijke 
instellingen zijn – mede door de inspanningen van Johan Cruijff – met 
ingang van 1 januari 2006 volledig vrijgesteld van successierecht. Uw 
notaris kan u hierover alles vertellen. 
 
Help ons aan budget voor gezondheidsprojecten
Sponsor onze medische kampen, zodat wij in de bergen van 
Sindhupalchowk kunnen doorgaan met medische hulp aan zorgbehoe-
vende armlastige dorpelingen, vooral operaties die de leefomstandig-
heden wezenlijk verbeteren. Vajra wil naast preventieve medische hulp 
zeker curatieve medische zorg blijven bieden, omdat mensen zo in hun 
dagelijkse nood worden geholpen. Dat vergroot het vertrouwen onder 
de bevolking in Vajra en maakt indirect onze preventieve medische pro-
jecten extra effectief.
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VOORGAANDE EN HUIDIGE BESTUURDERS

Wie kent niet het gevoel van compassie en 
machteloosheid wanneer je in arme landen, 
ver weg van ons Nederlandse bed, op reis 
bent en aanziet hoe mensen soms in mens-
onwaardige omstandigheden moeten leven? 
Mensen die zonder hulp van buitenaf vast 
dreigen te blijven zitten in een spiraal van 
gebrek: aan voedsel, water, gezondheid, 
veiligheid, noem maar op. Maarten Olthof, 
voorzitter van Stichting Vajra, leerde de 
armoedeproblematiek onder meer in Nepal 
kennen en raakte ervan overtuigd dat ook in 
dit arme en instabiele Himalayastaatje pro-
blemen te overwinnen en kansen te schep-
pen zijn. Hij heeft de daad bij het woord 
gevoegd, samen met vele vrijwilligers van 
zijn dubbelstichting in Nederland en Nepal, 
onder wie zijn medebestuursleden. Enkele 
van hen komen hier aan het woord over 
hun eigen bevlogenheid voor deze stich-
ting, die nu tien jaar oud is geworden.

Ingrid Bruinsma, 
penningmeester 1997-2000
“Er zijn veel enthousiaste mensen die zonder 
eigenbelang veel in anderen willen investe-
ren. Dit is misschien wel het belangrijkste wat 
ik binnen Stichting Vajra heb geleerd. Ik ben 
vanaf het begin erbij betrokken geweest. In 
december 1997 ging ik samen met Maarten 
naar de notaris om Stichting Vajra op te rich-
ten. Ik was samen met hem in Nepal geweest 
en was erg onder de indruk van zijn enthou-
siasme en gedrevenheid. Maarten werd voor-
zitter en ik penningmeester. Zo klein zijn we 
gestart! In het begin was het wel even zoeken 
naar de vorm, maar Maarten heeft daar altijd 
goede ideeën over gehad.

Een voorwaarde voor duurzame ontwik-
kelingssamenwerking is volgens mij dat we de 
bevolking iets leren en de mensen niet alleen 
maar geld geven. Daarnaast vind ik een bestuur 
van personen ter plaatse belangrijk. Daarmee 
bereik je zowel een koppeling met de gewoon-
ten en cultuur daar als je eigen bewustwording 
van die aspecten. 

Ik ben al een tijdje geen penningmeester 
meer. Maar ik geloof uiteraard nog steeds in 
Stichting Vajra omdat alle vrijwilligers hun inzet 
en energie belangeloos in het stichtingswerk 
steken. De grootste kracht vind ik, nog steeds, 
de bezielende leiding en het enthousiasme van 
Maarten. Hoe je het wendt of keert: ‘Vajra = 
Maarten!’ Hij doet het natuurlijk samen met 
vele anderen, maar zonder hem zou Vajra niet 
zijn wat het nu geworden is: een fantastische 
organisatie die ontzettend veel heeft bereikt!”

Kirsten Verpaalen, secretaris 2005-2007
“Wat ik erg leuk vond om in mijn Vajra-tijd te 
doen, was stukjes schrijven en een interview 
houden met de Cas de Stoppelaar, honorair 
consul-generaal van Nepal en lid van het 
Comité van aanbeveling. De montage van mijn 
interview wordt tijdens de Vajra-jubileumdag 
op 15 december 2007 vertoond en op de web-
site geplaatst. Ook gaf het me een kick wan-
neer mijn aanvraag voor een bijdrage aan de 
stichting een mooi bedrag voor een van de 
projecten opleverde. Ik doe aan hardlopen, 
regelmatig zelfs in wedstrijdverband. Wanneer 
je gesponsord voor een goed doel mag lopen, 
zeker als dat doel de stichting is waarvan je 
bestuurssecretaris bent, krijg je al rennend 
vleugels!

Het meest heb ik me beziggehouden met 
onderwijs (de Vajra Academy) en milieu (het 
zonneovenproject). Ik vond het interessant om 
mee te denken over toekomst en beleid van 
de stichting. Veelal zaten Maarten en ik wat 
dat betreft wel op één lijn. Ik vond het pret-
tig om met hem samen te werken. Gedurende 
mijn bestuursperiode heb ik geprobeerd zo 
veel mogelijk mijn antropologische kennis en 
vaardigheden toe te passen. In de regio Nepal 
en India heeft Maarten zelf erg veel ervaring. 
Inmiddels heb ik het secretarisschap opge-
geven vanwege een werkverblijf van enkele 
maanden in Kyrgyzstan.

De kracht van Vajra is dat het bestuur 
in Nederland nauw samenwerkt met het 
Nepalese bestuur en daarnaast van adviseurs 
in beide landen gebruikmaakt. De project-
vragen komen uit Nepal en Vajra Foundation 
Nepal (vfn) heeft dan ook een sterke, actieve 
betrokkenheid bij de projecten.

Tijdens bestuursvergaderingen toonde 
Maarten zich meestal ernstig en ter zake, maar 
als leider van zijn groepsreis door India en 
Nepal ‘In de voetsporen van Boeddha’, waar-
aan ik heb deelgenomen, liet hij zich van een 
andere kant zien: als een rasverteller en een 
ervaren reisleider die niet voor één gat te 
vangen is. De groep heeft niet gemerkt welke 
toeren hij soms heeft moeten uithalen om de 
reis soepel te laten verlopen. Een weg geblok-
keerd? We zijn gewoon omgereden en kwa-
men maar iets te laat op de bestemming. De 
trein uren vertraagd? We bezochten gewoon 
nóg een mooie plek in de omgeving, die niet 
in het programma stond maar er niet in had 
misstaan!”

Edzo Ebbens, 
secretaris en medisch adviseur per 2007
“Wat voor mij ontwikkelingssamenwerking 
is? Een kans geven aan het potentieel van de 
mensen in Nepal, daarbij hen ondersteunen en 
zo veel mogelijk je handen op je rug houden!

Ik heb mij voor de stichting tot nu toe vooral 
beziggehouden met gezondheidszorg via het 
Community Health Development Programme 
van Simavi. Dat sluit vooral aan bij het gecom-
bineerde vn-millenniumdoel ‘reduceren van 
kindersterfte en moedersterfte door educatie’. 
Ik ben huisarts en heb enkele jaren ervaring 
in ontwikkelingslanden. Als medisch advi-
seur heb ik het bestuur van Vajra Foundation 
Nepal ondersteund bij het opstellen van de 
projectaanvraag voor het Simavi-programma 
en hen geadviseerd bij de implementatie en 
evaluatie.

Wat ik erg leuk vond om te doen, was het 
bezoeken van de mother groups in de dorpen. 
Daar kon ik duidelijk constateren dat de ken-
nisoverdracht rond moeder-kindzorg werkt. 
Een vrouw die ook deelneemt aan ons moes-
tuin-project, kwam naar mij toe en vertelde dat 
ze voor het eerst zelf geld had verdiend door-
dat ze de dag ervoor haar groente op de markt 
had verkocht. 

De kracht van Vajra is de kleinschaligheid, 
de streekgerichtheid, gedragen door lokale 
mensen en met gebruik van de lokale infra-
structuur. De kracht van de Nepalezen: laten 
zien dat het mogelijk is om vriendelijk en posi-
tief te blijven, ook al zijn de omstandigheden 
nog zo beroerd.”nog zo beroerd.”nog zo beroerd.”
Medische adviseurs Edzo Ebbens en Sunil Sharma.
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In 2015 is het aantal mensen 
met honger en mensen die 
moeten 
leven van 
$ 1 per dag 
met de helft 
gereduceerd 
ten opzichte 
van 1990.

Met onze microkredieten en 
landbouwprojecten dragen 
we bij aan een hogere 
voedselopbrengst en meer 
inkomen. Meer dan 1000 
gezinnen hebben hierdoor 
een ruimere bron van 
inkomsten. Zo'n 7500 men-
sen hebben hiervan profi jt.

In 2015 is er gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, onder 
meer door 
een gelijke 
partici-
patie van 
jongens 
en meisjes 
in het 
onderwijs.

Inmiddels vormen meisjes 
de meerderheid van alle 
gesponsorde leerlingen. In 
ons medisch project zijn 72 
moedergroepen opgeleid, in 
totaal 1500 vrouwen. Meer 
dan 1000 vrouwen hebben 
een opleiding en een micro-
krediet ontvangen. Hiervan 
profi teren 7500 mensen.

In 2015 volgen alle kinderen in 
alle landen basisonderwijs.

Onze onderwijsprojecten 
dragen bij aan basisonder-
wijs voor kinderen. Vajra 
heeft vijf scholen gebouwd, 
waarvan meer dan 3000 
leerlingen profi jt hebben, en 
heeft aan 150 scholieren een 
studiebeurs verstrekt. 

In 2015 is de sterfte van 
kinderen onder de vijf jaar 

in alle ontwik-
kelingslanden 
met tweederde 
teruggebracht ten 
opzichte van 1990.

Onze gezondheidsprojecten 
verlagen de kindersterfte.
Circa 1500 vrouwen en tien-
tallen health workers hebben 
scholing gekregen over vei-
lig bevallen en hygiënische 
kinderverzorging.

Volgens de Wereldbank heeft Nepal een bruto nationaal inkomen van 
$268 (ca. 180). De gemiddelde Nepalees moet dus rondkomen van 
minder dan $1 per dag, het bedrag dat door de Verenigde Naties de 
absolute armoedegrens markeert. Onder deze grens bevindt men zich 
in een neerwaartse armoedespiraal waaraan men zich zonder ontwik-
kelingshulp vrijwel onmogelijk kan onttrekken.

Nepal heeft hiermee de twijfelachtige eer te behoren tot de groep van 
de zogeheten least developed countries in de wereld. In 2000 hebben 
regeringsleiders van 189 landen, waaronder Nederland, afgesproken 
vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Deze 
afspraken zijn de ‘millenniumdoelen’.

kelingslanden 
met tweederde 
teruggebracht ten 
opzichte van 1990.
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In 2015 is de gezondheid van 
moeders verbeterd, inclusief 
het terugbrengen van de 
kraamvrouwensterfte met 
driekwart ten opzichte van 
1990.

Onze gezondheidsprojecten 
verlagen de kraamvrouwen-
sterfte. Circa 1500 vrouwen 
en tientallen health workers 
hebben scholing gekregen 
over veilig bevallen en 
hygiënisch moederschap. 

In 2015 zijn waarborgen voor 
een duurzaam milieu gerea-
liseerd, is de afname van 
natuurlijke hulpbronnen 
een halt toegeroepen en 
is het aantal mensen dat 
geen toegang tot veilig 
drinkwater heeft gehalveerd 
ten opzichte van 1990; de 
levensomstandigheden van 
bewoners van krottenwijken 
zijn aanzienlijk verbeterd.

Circa 85.000 mensen hebben 
profi jt van ons zonneoven-
project in de Bhutanese 
vluchtelingenkampen. De 
Vajra Academy draagt met 
zijn zonnekeuken, biogasin-
stallatie en biologische tuin 
bij tot een duurzaam milieu. 
Ook de waterprojecten 
vallen onder dit millennium-
doel. Hiervan hebben zo'n 
40.000 mensen profi jt.

In 2015 is een halt toegeroe-
pen aan de verspreiding van 
hiv/aids, malaria en andere 
besmettelijke dodelijke 
ziekten en is er toegang tot 
betaalbare medicijnen.

Bijna 100.000 mensen wor-
den bereikt door de aanleg 
van drinkwatervoorzieningen 
en latrines, via onze health 
camps en door de uitvoerige 
voorlichtingsprogramma's 
op scholen en voor moeder-
groepen, waardoor de kans 
op besmettelijke ziektes 
vermindert.

In 2015 is er een mondiaal 
samenwerkingsverband (part-
nerschap) voor ontwikkeling 
gesloten met afspraken over 
goed bestuur, ontwikkeling 
van een open en eerlijk 
handelssysteem en fi nancieel 
systeem, het bevorderen van 
werkgelegenheid voor 
jongeren, een oplossing voor 
het schuldenvraagstuk en de 
overdracht van nieuwe 
technologieën.

Vajra draagt bij aan de 
overdracht van technologi-
sche kennis door inzet van 
Nederlandse studenten aan 
universiteiten en hogescho-
len bij onze projecten en 
tevens aan werkgelegenheid 
voor jongeren.

De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet nieuw. Nieuw is 
dat een inter nationale afspraak is gemaakt met kwantitatieve, concrete 
doelen, gebonden aan een tijdpad. Zowel ontwikkelingslanden als 
donorlanden hebben zich aan deze afspraken gecommitteerd vanuit 
de gedachte dat een einde aan armoede mogelijk is!

Stichting Vajra bestaat langer dan de VN-millenniumdoelen. Al zijn we 
een kleine orga nisatie, we blijken een bijdrage aan alle acht doelen te 
kunnen leveren, zelfs al voordat deze waren bedacht!

doel. Hiervan hebben zo'n 
40.000 mensen profi jt.

7

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

Foto: Ruben Meijerink

Onze gezondheidsprojecten Onze gezondheidsprojecten Onze gezondheidsprojecten Onze gezondheidsprojecten Bijna 100.000 mensen wor-Bijna 100.000 mensen wor-Bijna 100.000 mensen wor-Bijna 100.000 mensen wor-Bijna 100.000 mensen wor-



8ZONNEOVENPROJECT: AL TIEN JAAR LANG EEN SUCCES

Als ecologisch gespecialiseerde bioloog was Maarten Olthof bekend met 
het gebruik van de zonneoven (ofwel ‘zonnekoker’), al vóór de oprich-
ting van Stichting Vajra. Zijn bezoek in 1997 aan een congres in India 
over solar cooking vormde het startpunt van zijn zonneovenproject, 
eerst in de Kathmandu-vallei, later in de Bhutanese vluchtelingenkam-
pen in Oost-Nepal. De introductie van het apparaat in de kampen is 
inmiddels uitgegroeid tot het grootste zonneovenproject ter wereld. De 
doelstelling van de huidige fase is ambitieus: 85 procent van de ruim 
100.000 vluchtelingen beschikt eind 2007 over een zonneoven.

De realisatie van dit doel door Vajra is een megaoperatie. Het betreft 
niet alleen de productie en verspreiding van nagenoeg 7000 zon-
neovens, maar ook een grondige training van de doelgroep om goed 
ermee te kunnen omgaan. De vluchtelingen worden zo veel mogelijk 
bij de uitvoering betrokken, in het bijzonder productie, onderhoud en 
scholing. Verscheidene universitaire vakgroepen in Nederland hebben 
voor Stichting Vajra onderzoek gedaan naar de effectiviteit van diverse 
modellen zonneovens. Het parabolische model kwam daarbij als doel-
matigst naar voren.

De parabolic cooker staat niet op zichzelf: Vajra heeft er een hooikist 
bij ontwikkeld. Voedsel dat aan de kook is gebracht, wordt direct na de 
bereiding daarin geplaatst, in een zwarte pan en in een deken gewik-
keld en gaart in de loop van de dag na. De zonneoven is hierdoor na de 
eerste voedselbereiding direct voor een ander gezin beschikbaar. Het 
gebruik van de zonneoven in combinatie met de hooikist maakt hout-
vuur in of nabij de hut overbodig. Dat heeft uiteenlopende voordelen: 
minder illegale houtkap rondom de kampen, minder ontbossing en min-
der landverschuivingen, minder klachten aan luchtwegen en ogen als 
gevolg van de rook en een besparing op brandstof, die de unhcr levert 
voor dagen waarop de zon niet schijnt. 

Professionele opzet
De medewerkers op het bijkantoortje van Vajra Foundation Nepal in 
Damak zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van productie, ver-
spreiding en onderhoud van de zonneovens (inmiddels 6850 exempla-
ren), hooikisten (14.790) en de benodigde pannen (31.800). Zij coördine-
ren ook de gebruikstrainingen. Drie zorgvuldig geworven en opgeleide 
Nepalese supervisoren begeleiden de introductie van de apparaten in 
de kampen, samen met achttien vluchtelingen, voornamelijk vrouwen.

Het trainings- en na-scho-
lingsprogramma van Vajra is 
in de afgelopen tien jaren ver-
regaand verfi jnd. Inmiddels 
beschikt elk vluchtelingen-
kamp over een speciale trai-
ningshal. De gebruikers zelf 
zijn georganiseerd in gebrui-
kersgroepen, die zo’n veertig 
leden tellen. Het zonneoven-
project van Vajra oogst waar-
dering en erkenning alom. 
Twee jaar geleden liep dit 
project al op kleinere schaal 
naar tevredenheid, maar de 
fi nanciële injectie in 2006-
2007 van  720.000 door de 
Postcodeloterij en  200.000 
van Stichting Vluchteling heeft 
het in een hogere versnelling gebracht. Na voltooiing van het project kan 
Vajra tegen de 85.000 vluchtelingen zeggen: “Eet smakelijk en gefelici-
teerd met deze zuinige en schone manier van koken!”

100.000 vluchtelingen beschikt eind 2007 over een zonneoven.

De realisatie van dit doel door Vajra is een megaoperatie. Het betreft 

de kampen, samen met achttien vluchtelingen, voornamelijk vrouwen.

het in een hogere versnelling gebracht. Na voltooiing van het project kan 

Voordelen van de zonneoven
• forse besparing op hout en/of andere schaarse energiebronnen 

• minder ontbossing en landverschuivingen

• minimale onderhoudskosten

• een gezondere leefomgeving door minder rook van houtvuur

• geen dagelijks urenlang hout kappen en sprokkelen

• schonere kookpannen

• geen brandwonden meer door ongelukken met houtvuur

• de zon is een onuitputtelijke en vrij beschikbare energiebron 

• geen CO2-uitstoot, wat helpt het broeikaseffect te bestrijden 
en andere voordelen

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

Koken met hout en kolen.

Zonnekookwedstrijd

Hout halen gebeurt nog steeds 
meestal door vrouwen.
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“Mijn naam is Dikura Koirala en ik ben 58 jaar oud. In Bhutan woonde 
ik in het plaatsje Dhanese. Mijn man was gepensioneerd militair en had 
jarenlang in het Bhutanese leger gediend. Toen hij een keer ’s ochtends 
het huis uitging om voor de stier te gaan zorgen, kwamen er mensen van 
het leger die naar mijn man vroegen. Ik zei dat hij er niet was, waarop 
ze mij en mijn kinderen vastbonden en ons mishandelden, zo erg dat ik 
het bewustzijn verloor. Toen ik weer bijkwam, voerden ze ons allemaal 
af naar de gevangenis. Mijn man kwam geschrokken daarheen om ons 
op te halen, maar ze sloegen toen ook hem in de boeien. Men liet ons 
gaan, maar hij werd er anderhalf jaar lang vastgehouden. Bij thuiskomst 
zag ik dat ons huis door het leger was leeggeroofd en dat het gebouw 
zelfs in beslag was genomen. Het leger mishandelde opnieuw mijn gezin 
en militairen braken zelfs de handen van mijn man.

Ik had geen andere keus dan met mijn kinderen te vluchten. Na veel 
omzwervingen kwamen we in 1992 terecht in een ander vluchtelingen-
kamp hier in Nepal. Voor ons begon een ellendig leven. We huisden er 
in een schamel tentje van plastic dekzeil. Mijn man is niet veel later in 
de gevangenis van verdriet weggekwijnd en daar uiteindelijk gestorven. 
Na zes maanden werd ik overgeplaatst naar het kamp Beldangi, waar ik 
sindsdien woon.

Ik heb elke dag last van verschrikkelijke hoofdpijn als gevolg van alle 
martelingen en ik kan geen zwaar lichamelijk werk meer verrichten. Vaak 
droom ik dat ik terugkeer naar mijn moederland, Bhutan. Het leven hier 
in het vluchtelingenkamp was in het begin verschrikkelijk, totdat onze 
omstandigheden in Nepal en in het buitenland eindelijk meer aandacht 
kregen en we steun van allerlei organisaties ontvingen. Ons leven is nu 
wel draaglijk geworden.

We zijn een poosje geleden blij gemaakt met een prachtige zonne-
oven, waarmee we haast elke dag ons eten kunnen gaan koken! Ik sta op 
de wachtlijst voor de training en popel om ermee te mogen beginnen. Ik 
zie bij mijn buren al hoe gemakkelijk en snel dat gaat. Ik verheug me op 
het gemak dat wij thuis van de zonneoven zullen hebben.”

Dikura Koirala

“Ik ben Laxman Acharya, de oudste van de vijf zonen van Homnath 
Acharya en Oma Devi Acharya, die in 1988 samen met ons in het 
Bhutanese plaatsje Bhahunitar woonden. Op 22-jarige leeftijd kreeg ik 
het politieke inzicht dat de regering van Bhutan de cultuur, de gods-
dienst en de tradities van het van oorsprong Nepalese volksdeel van 
Bhutan doelbewust ondermijnde door ons daarvoor geen voorzienin-
gen te bieden. Dat leidde in ons land tot een politiek confl ict. In die tijd 
werkte ik als boer. Ik werd gedwongen de Bhutanese nationale kleding 
te dragen, zelfs bij onze eigen hindoeplechtigheden (Bhutan is name-
lijk boeddhistisch), en het haar van mijn dochtertje te laten knippen, 
wat tegen onze tradities indruist. Voor het Nepalese volksdeel was het 
moeilijk allerlei strenge regels te volgen die door de Bhutanese regering 
werden opgelegd.

In 1990 besloot ik mij politiek in te zetten voor het behoud van onze 
traditie, taal en cultuur en voor beter onderwijs voor ons volksdeel. 
Daarop werd ik gearresteerd en in de gevangenis gegooid. Vanaf dat 
moment volgden voor mij jaren van gevangenschap en marteling. De 
overheid liet mijn vrouw zelfs weten dat ik dood was, waarop mijn fami-
lie op zoek ging naar mijn stoffelijke resten om mij nog volgens de regels 
te kunnen cremeren.

Toen hun zoektocht vergeefs bleek, hoopten ze dat ik nog in leven 
was. Vervolgens werden ook zij door de overheid als ongewenste poli-
tieke activisten gezien, waarop zij het land moesten verlaten om niet 
ook te worden vervolgd. Via India bereikten zij het vluchtelingenkamp 
in Oost-Nepal. Met de hulp van het International Committee of the Red 
Cross (icrc) wist men mij uit de gevangenis te krijgen. Ik keerde terug 
naar mijn huis, maar daar bleek iedereen naar Nepal te zijn gevlucht. 
Vrienden zamelden daarop geld voor mij in, waarop ook ik naar dat land 
vertrok. Daar kon ik mijn familie in het vluchtelingenkamp eindelijk weer 
in de armen sluiten.

Ik woon nu al jarenlang in het kamp Beldangi, samen met mijn vrouw 
en mijn vier zonen. Vooral in het begin maakten we een heel moeilijke 
tijd in dit kamp door, maar na verloop van tijd is het voor ons door 
de steun van verschillende organisaties draaglijk geworden. Dankzij het 
zonneovenproject van de Vajra Foundation beschikken we nu over gratis 
‘brandstof’, die gewoonweg van de zon afkomstig is! Die steun is voor 
ons erg welkom, aangezien in het kamp steeds meer op kerosine als 
gewone brandstof wordt bezuinigd. We zijn de gevers van de zonneoven 
dan ook erg dankbaar. Thank you!”

Laxman Acharya

BHUTANESE VLUCHTELINGEN AAN HET WOORD OVER DE ZONNEOVEN
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Vluchtelingen ontvangen hun zonneoven, hooikist en pannen.

Smakelijk eten uit de zonneoven. Foto: Ruben Meijerink.
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Manoj Kumar Rai: “slim en hygiënisch!”

”Ik heb tussen 1994 en 2004 in de Bhutanese vluchtelingenkampen 
gewerkt en gaf les aan honderden kinderen van vluchtelingen. Tussen 
2005 en 2007 werkte ik als camp secretary en ik was toen verantwoor-
delijk voor welzijn en een vreedzame sfeer in het kamp Khudunabari. In 
die periode lanceerde Vajra het solar cooker project in mijn kamp. Het 
kampmanagement werkte nauw met Vajra Foundation Nepal samen, 
waardoor ik van nabij bij het project betrokken raakte. Ik was ook bij 
instructiebijeenkomsten over de zonneoven aanwezig. Inmiddels behoor 
ik tot de 70-80% van de kampbewoners die de zonneoven gebruiken.

Dit slimme apparaat veroorzaakt geen rookoverlast, is hygiënisch en 
ontziet de luchtwegen. Het heeft natuurlijk enkele maanden per jaar een 
nadeel: je hebt er zonnig weer voor nodig, bij bewolking of regen werkt 
de oven amper of niet.

Het zou fantastisch zijn als het 
project naar alle arme mensen zou 
kunnen worden uitgebreid, zodat 
ook zij gezond kunnen koken en de 
bossen verder gespaard blijven. Ook 
binnen de kampen is er nog volop 
mogelijkheid om het werk van Vajra 
uit te breiden, bijvoorbeeld met 
onderwijsactiviteiten en het verstrek-
ken van zonnelampen.”

Dor Bahadur Bandhari, 
coördinator zonneovenproject

“Ik ben tien jaar geleden met Vajra in contact gekomen via een 
parlementslid in Kathmandu. Ramkaji Paudel, onze bestuursvoorzitter, 
was daar ook. Ik heb vroeger samen met hem op school gezeten én 
in de afgelopen jaren samen met hem aan de universiteit sociologie 
gestudeerd. In die tijd werkte ik mee aan een Duits ontwikkelingsproject. 
Ramkaji zei tegen me: “Dor, ik heb een goede vriend in Nederland, een 
maatschappelijk bewogen man die via een ngo iets voor Nepal wil doen. 
Jij weet al het een en ander over dit soort samenwerking. Wil jij niet 
met hem gaan samenwerken?” Dat wilde ik wel en sindsdien werk ik 
dus voor Vajra Foundation Nepal. Als vice-voorzitter van in het bestuur 
ontwikkel ik allerlei plannen. Op dit moment is mijn belangrijkste taak 
de uitvoering van de zonneovenproject.

In veel ontwikkelingslanden gebruikt 90 procent van de mensen hout, 
koeienpoep of landbouwafval als brandstof voor het koken van de dage-
lijkse maaltijd. De overige tien procent gebruikt niet-duurzame energie-
bronnen als gas, kerosine en elektriciteit. Slechts een enkeling maakt 
gebruik van biogas, dat uit mest wordt gewonnen. Bij al deze energie-
vormen speelt de uitstoot van het broeikasgas CO2 een kwalijke rol. De 
zonneovers komen de vluchtelingen tegenmoet in hun brandstoftekort. 
Groot bijkomend voordeel is de vermindering van ontbossing en lucht-
wegaandoeningen, en mondiaal het broeikaseffect door verbranding 
van fossiele brandstoffen en hout. De acceptatie van zonneovens bereik 
je niet zomaar bij laaggeschoolde of ongeletterde mensen, zoals hier in 
de vluchtelingenkampen. Daarom leiden we instructeurs op en richten 
we ons op vrouwen en schoolgaande jongeren, die we onderwijzen over 
de mogelijkheden van zonne-energie, een geschenk van de natuur. 

Onderwijs en gezondheidszorg vind ik belangrijk omdat ze bijdragen 
aan een verbetering van de situatie van individuele mensen en van het 
gehele land. Je werkt hiermee aan een bewustwording die kan zorgen 
voor vooruitgang op het gebied van milieu en hygiëne. Toen de zon-
neoven voor het eerst hier in een kamp werd geïntroduceerd, waren 
de mensen sceptisch erover. Ze hadden zelfs weerstand tegen voedsel 
dat tijdens een demonstratie door Vajra was gekookt: ‘Dat kan toch niet 
gezond zijn!’ Het eerste door de zon gekookte maal werd door zegge 
en schrijve één vrouw gegeten. Zij nam de oven in gebruik en bazuinde 
in de weken erna rond hoe lekker en gezond haar gezin het eten vond. 
Toen volgden natuurlijk al snel meer mensen.

Op een dag zat ik in de stafkantine in kamp Beldangi-I. Er kwam 
een man uit een nabijgelegen dorp langs, die naar de zonneoven keek 
en de kantinebeheerder vroeg wat voor een gek apparaat dat was. Hij 
geloofde niet dat je met zo’n ding eten aan de kook kon krijgen. De 
beheerder zei: ‘Als je het niet gelooft, leg dan je pet er maar in.’ Dat 
deed hij en… binnen twee minuten begon zijn petje te roken. Hij was 
met stomheid geslagen.”

we ons op vrouwen en schoolgaande jongeren, die we onderwijzen over 
de mogelijkheden van zonne-energie, een geschenk van de natuur. 

Onderwijs en gezondheidszorg vind ik belangrijk omdat ze bijdragen 
aan een verbetering van de situatie van individuele mensen en van het 
gehele land. Je werkt hiermee aan een bewustwording die kan zorgen 
voor vooruitgang op het gebied van milieu en hygiëne. Toen de zon-
neoven voor het eerst hier in een kamp werd geïntroduceerd, waren 
de mensen sceptisch erover. Ze hadden zelfs weerstand tegen voedsel 
dat tijdens een demonstratie door Vajra was gekookt: ‘Dat kan toch niet 
gezond zijn!’ Het eerste door de zon gekookte maal werd door zegge 
en schrijve één vrouw gegeten. Zij nam de oven in gebruik en bazuinde 
in de weken erna rond hoe lekker en gezond haar gezin het eten vond. 
Toen volgden natuurlijk al snel meer mensen.

Op een dag zat ik in de stafkantine in kamp Beldangi-I. Er kwam 
een man uit een nabijgelegen dorp langs, die naar de zonneoven keek 
en de kantinebeheerder vroeg wat voor een gek apparaat dat was. Hij 
geloofde niet dat je met zo’n ding eten aan de kook kon krijgen. De 
beheerder zei: ‘Als je het niet gelooft, leg dan je pet er maar in.’ Dat 
deed hij en… binnen twee minuten begon zijn petje te roken. Hij was 
met stomheid geslagen.”

Waarom ontwikkelingswerk in Nepal 
soms niet meevalt...
Dor Bahadur Bhandari is bestuurslid van Vajra Foundation Nepal 
en coördinator van het zonneovenproject. Hij brengt daartoe jaar-
lijks vele maanden in het vluchtelingenkamp in Oost-Nepal door. 
Regelmatig vervoert hij materiaal over de enige verbindingsweg 
tussen Kathmandu en het oosten, dwars door een politiek onrustig 
gebied. Zijn relaas hieronder maakt duidelijk dat het bestuur vaak 
in benarde situaties moet werken.
”Om de haverklap is hier in Nepal een bandh, een verplichte staking van 
een of meer dagen waarbij de maoïsten – of andere politieke groepe-
ringen – iedereen een straatverbod voor gemotoriseerd verkeer opleg-
gen en alle winkels dicht moeten. Wie zo’n bandh negeert, riskeert zijn 
leven. Op zulke dagen is het voor ons extra lastig werken, zeker wanneer 
er dringend goederen voor projecten moeten worden vervoerd. 

Op 5 oktober 2007 was ik noodgedwongen tijdens een bandh samen 
met een projectmedewerker per auto op weg naar een vluchtelingen-
kamp. We reden in een busje dat gewoonlijk voor ziekenvervoer, maar 
nu voor ons goederentransport werd gebruikt. Toen we in de avond-
schemering bij het plaatsje Kerkha aankwamen, moesten we langzaam 
rijden vanwege een opstootje tussen demonstranten en de politie. 
Schreeuwende mannen met spandoeken blokkeerden de weg en rie-
pen ons dreigend toe: “Hoezo ziekenvervoer? We zien helemaal geen 
pa tiënten in jullie busje!” We legden uit dat we in een ziekenhuis werk-
ten en dat onze dienst er juist op zat – een leugentje om bestwil. Maar 
men luisterde niet eens en begon met keien naar ons busje te gooien.

Zo goed en kwaad als het ging, reden we stapvoets door. In de verte 
verschenen politietroepen, maar dat verhinderde niet dat er ruiten van 
het busje aan diggelen gingen. De politie vroeg ons wantrouwend of 
wij soms ook aan het demonstreren waren. Tijdens hun kruisverhoor 
regende het keien op ons busje. We wisten niet meer welke kant we op 
moesten en mijn reisgenoot en ik doken uit angst op de vloer van het 

busje. Uiteindelijk besloot de politie ons door te laten en konden we de 
reis vervolgen.

Dit was de eerste keer dat ik in zo’n dreigende situatie verzeild raakte. 
Voor vrachtwagenchauffeurs is dergelijk geweld aan de orde van de dag. 
De wegblokkades, demonstraties, aanslagen en straatverboden maken 
het moeilijk goederen- en personenvervoer te plannen. Materiaal kom 
zo vaak te laat op de bestemming. Bij de Vajra Academy arriveerde 
bouwmateriaal uit India zelfs meer dan een maand te laat. Nee, ontwik-
kelingswerk is in Nepal bepaald niet gemakkelijk...”

Training in het gebruik 
van de zonneoven.
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Allart Ligtenberg, adviseur bij de zonne-
ovenorganisatie SCI, is de Vajra-adviseur van 
het eerste uur. Hij vertelt over zijn samen-
werking met de stichting: 
“Zo’n twaalf jaar geleden belde ene Maarten 
Olthof mij midden in de nacht wakker, niet 
beseffend dat het in Californië negen uur vroe-
ger dan in Nederland is. Hij had gehoord dat ik 
mij in Nepal met zonneovens en waterpasteu-
risatie bezighoud en vroeg mij om advies en 
namen van Nepalezen die hem bij een op te zet-
ten zonneovenproject in Nepal konden helpen. 
Hij kocht van mij een kartonnen ‘zonnekook-
koffer’, een rugzakmodel van een zonneoventje 
en ik gaf hem documentatie over organisaties 
en brochures die ik voor het Solar Cookers 
International (sci) heb geschreven.

In de jaren erna hebben we in Nepal en 
Nederland diverse vruchtbare ontmoetingen 
gehad. We bespraken de mogelijkheid de zon-
neoven in een Vajra-project te introduceren via 
het Centre of Rural Technologies (crt), een ngo 
in Kathmandu. Maarten nam een Nederlands 
ontwerp van een gesloten houten zonnekook-
kist met een schuin glazen deksel mee naar 
Nepal. Samen overtuigden we het crt van de 
bruikbaarheid ervan in de Bhutanese vluchte-
lingenkampen en Maarten fi nancierde twee jaar 
lang het salaris van een ingenieur. Jaren later is 
Vajra overgeschakeld op het open schotelmo-
del, de sk14.

Inmiddels heb ik in het voorjaar van 2007 het 
zonneovenproject in de kampen bezocht. Ik 
ben onder de indruk van de vooruitgang van 
dit immense project! De grote werkplaats, waar 
sk14’s en hooikisten worden gefabriceerd, maakt 
het mogelijk dat op dit ogenblik alle vluchtelin-
gengezinnen met een hut in de zon over een 
zonneoven beschikken. Natuurlijk ben ik ook 
naar de immense zonnestoomkeuken boven op 
het dak van de Vajra Academy gaan kijken. Deze 
tien parallel geschakelde paraboolschotels vor-
men de eerste installatie met stoomtechnologie 
in Nepal!

Ik beschouw Vajra wel als een van de beste 
ngo’s in Nepal. De resultaten spreken voor 
zich! Deze organisatie paart haalbare doelstel-

lingen aan een duurzame aanpak. Ik ervaar het 
als een eer dat ik in de startfase een bijdrage 
heb kunnen leveren aan het huidige succes 
van het zonneovenproject van Vajra. 

Goede ngo’s zijn in Nepal moeilijk te vin-
den. Ik werk in Nepal voornamelijk met de 
Foundation of Sustainable Technologies (FoST), 
waaraan de Rotary Club in mijn woonplaats Los 
Altos elf maal een gift voor duurzame energie-
projecten heeft gedaan. Ik verheug mij op de 
verdere samenwerking tussen Vajra, FoST en 
mij in de komende jaren.”

Een Nederlandse Californiër geeft Vajra zonneadvies

prof. mr. Jenny Goldschmidt:  
hoogleraar rechten 

van de mens

John Lilipaly: 
voormalig inspecteur 
voortgezet onderwijs, 

twaalf jaar lid 
van Tweede Kamer geweest

Ram Babu Nepal: 
Nepalees, oprichter 

campus Kathmandu, 
26 jaar fi nancieel management 

bij Nepalese overheid

drs. Shashi Paudyal: 
Nepal Tourism Board, 
Nepal Development 

Academy

Nico Tydeman Sensei:  
zenleraar, 

schrijver van boeken 
over  boeddhisme

drs. Jos van Veldhoven: 
artistiek leider 

Nederlandse Bachvereniging, 
docent aan conservatoria

Comité van aanbeveling

prof. dr. Niek Klazinga: 
hoogleraar sociale 

geneeskunde

drs. Cas de Stoppelaar: 
honorair consul-generaal 
voor Nepal in  Nederland, 

schrijver

zich! Deze organisatie paart haalbare doelstel-
Vajra Solar Team.
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12HOOGTEPUNT VAN 2007: OPENING VAN DE VAJRA ACADEMY, DE SCHOONSTE SCHOOL VAN NEPAL

Kwaliteitsonderwijs in Nepal op een milieu-
vriendelijke school die als voorbeeld voor 
andere scholen in het land dient: dit was vanaf 
het begin de droom over de Vajra Academy. 
Die droom is uitgekomen op 10 maart 2007! 
In het amfi theater van de school verzamelden 
zich zo'n duizend toeschouwers: ouders van 
leerlingen, buurtbewoners, vrijwilligers van 
Vajra, de pers, televisie en natuurlijk veel kinde-
ren. In Nepal bestaat een openingsceremonie 
meestal uit lange en formele toespraken. Maar 
ditmaal niet: de nadruk lag op presentaties die 
door kinderen werden verzorgd. Toespraakjes, 
samenzang en dansvoorstellingen wisselden 
elkaar af.

De Vajra Academy en het bijbehorende 
internaat liggen in de Kathmandu-vallei, een 
gebied dat zwaar is verontreinigd door milieu-
onvriendelijke leefgewoonten van een te snel 
groeiende bevolking. Het aspect ‘groen’ dat 
deze school voorstaat, moet dan ook gaan 
uitstralen naar andere scholen in heel Nepal 
en zeker ook naar de regionale bevolking. 
Milieusparende voorzieningen, zoals een 
zonne stoomkeuken (de eerste in Nepal), 
zonne boilers en een biogasinstallatie, maken 
de Vajra Academy tot de schoonste school van 
het land. Daarnaast heeft de school schooltui-
nen waar groente op biologische wijze wordt 
verbouwd, dus zonder bestrijdingsmiddelen 
en kunstmest.

Kansen voor elk kind
Maar voorop staat kwaliteitsonderwijs op inter-
nationaal niveau. Dit wordt bereikt door onder 
meer samenwerking met het aps, een toonaan-
gevend Nederlands onderwijsadviesbureau. 
Ruim een op de drie leerlingen is afkomstig uit 
een arm gezin en krijgt er gratis onderwijs. Ook 
biedt de school extra aandacht aan opleiding 
van meisjes en van kinderen uit de laagste kas-
ten (dalits, janajati). Sommigen van hen zullen 
sponsorleerlingen worden (zie blz. 15 en 16).

Op de Vajra Academy zijn alle leerlingen op 
weg naar een toekomst met perspectief. Voor 
de meesten is dit vooruitzicht het behalen van 
het felbegeerde School Leaving Certifi cate 
(slc), dat in Nepal tot voor kort slechts 14 
van de 1000 kinderen lukte. De treurige oor-
zaak van dit lage slagingspromillage is het feit 
dat Nepal slechts één kennisniveau voor het 
eindexamen van een schoolsysteem met tien 
klassen kent. Er wordt dus één onderwijsvorm 
geboden aan slimme, normale én trage leerlin-
gen. Onderwijs aan de Vajra Academy streeft 
er echter naar zo veel mogelijk leerlingen het 
eindexamen te laten behalen door rekening te 
houden met de individuele capaciteiten van de 
leerlingen. Leerlingen die het slc onverhoopt 
niet behalen, kunnen een vak leren aan een 
parallel aangeboden beroepsopleiding binnen 
de Academy, zodat hun Vajra-schooljaren niet 
vergeefs zijn geweest. 

Kwaliteitsonderwijs
De Vajra Academy is een lang gekoesterde 
droom waar vijf jaar aan is gewerkt. De aftrap 
van het project vond plaats tijdens de viering 
van het eerste lustrum in 2003. Begin 2006 
kwam het ontwerp van de architect gereed en 
in april van dat jaar vond de eerstesteenleg-
ging plaats. Terwijl de bouwwerkzaamheden 
plaatsvonden, boog men zich over de onder-
wijskundige aanpak. Het eerste schoolhoofd 
van de Vajra Academy werd in augustus 2006 
aangesteld om in een vroeg stadium mee vorm 
aan de school te kunnen geven.

In april 2007 is de Vajra Academy met vijf 
klassen van start gegaan: twee pre-primary 
voor de kleuters en drie klassen primary. Het 
Nepalese onderwijs loopt door tot en met klas 
tien. In de komende jaren zal er elk jaar een 
klas op de Vajra Academy bij komen. Uiteraard 
is het niet gemakkelijk om in het eerste jaar 
Nepalese ouders te vinden die hun kind naar 
deze nieuwe, nog relatief onbekende school 
willen sturen. De Vajra Academy moet zich 
immers nog ‘bewijzen’. Gelukkig heeft Vajra 
een grote groep van sponsorleerlingen, zodat 
de klassen toch redelijk gevuld zijn. 

Belangrijk is dat de school met een enthou-
siast en kundig lerarenteam is gestart. Alle 
leerkrachten krijgen een gedegen training 
voordat zij aan de Vajra Academy gaan les-
geven – en zelfs nog met regelmaat daarna! 
De meeste leerkrachten in Nepal hebben 
nog nooit zo'n training gehad. Een team van 
Nepalese en Nederlandse deskundigen evalu-
eert de school jaarlijks. Zo kan worden gevolgd 
of de school zich ontwikkelt volgens het busi-
ness plan en de key points die in breed overleg 
zijn vastgesteld.

Ramkaji Paudel en Maarten Olthof 
bij de opening van de Vajra Academy.

De Vajra Academy, met op het dak een zonnekeuken, 
in een groene omgeving.
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Schilderijenruil Nederland-Nepal
Leerlingen van de Stichtse Vrije School 
in Zeist hebben actie gevoerd om geld in 
te zamelen voor de bouw van de Vajra 
Academy. Speciaal voor de opening van 

de school hebben zij een reeks kunstwer-
ken gemaakt. Twee schilderingen, door 
leerlingen gezamenlijk gemaakt, waren 
gebaseerd op bekende schilderijen van 
Vincent van Gogh. Deze originele vondst 
bood Nepal zo een voorbeeld van ons 
Nederlandse cultuurerfgoed. Even origineel 
was de vondst van de verbindende schakel: 
de koe, heilig in Nepal en in Nederland 
alom geprezen om haar melkproductie, die 
de faam van Dutch Gouda en baby Edam 
tot in Kathmandu brengt.

David van Lennep, die in 2006 met suc-
ces eindexamen aan deze school deed, was 
in het voorjaar van 2007 op reis in Nepal. 
Hij overhandigde de schilderijen tijdens de 
openingsplechtigheid aan het schoolhoofd. 
Als tegenprestatie hebben de leerlingen 
van de Vajra Academy een kunstwerk 
voor de Vrije School in Zeist gemaakt. Op 
een schilderij prijkt het symbool van de 
Vajra Academy, een dubbele vajra, met in 
het midden een plattegrond van de Vajra 
Academy.

Udit Bhatta, sponsorstudent en 
leerkracht Vajra Academy:
“Een droom kan waar worden.”
”Wil je een land als Nepal helpen zich te ont-
wikkelen, dan moet je prioriteiten stellen en 
het werk goed organiseren. Het uitvoerplan 
mag niet lang en ingewikkeld zijn en iedereen 
in de gemeenschap moet eraan deelnemen, 
door alle lagen heen. 

Ik stu-
deer biolo-
gie met een 
studiebeurs 
van Vajra, 
inmiddels 
op bachelor-
niveau. Een 
ver familie-
lid heeft mij 
voorgedra-
gen en tot 
mijn blijd-
schap kwam ik in aanmerking voor de beurs. 
De Vajra Academy, waaraan ik nu als leerkracht 
werk naast mijn studie, heeft als sterk punt de 
koppeling van kwaliteitsscholing aan sociale 
dienstverlening. Goed is ook de ecologische, 
milieuvriendelijke opzet. Ik krijg hier de gele-
genheid mijn vaardigheden te ontwikkelen en 
ze aan mijn leerlingen over te dragen. Verder 
probeer ik binnen mijn leefgemeenschap een 
voorbeeld te zijn, zodat anderen me navolgen. 
Wat ik na mijn studie wil gaan worden, tja, 
dat weet ik nog niet. Misschien botanicus of 
zoöloog, beheerder van een natuurreservaat, 
onderzoeker of leraar?

Ik beleef door Vajra veel plezier aan het 
contact met leerlingen, met de hardwerkende 
lokale bevolking en ook met Nederlanders die 
als stagiaire, vrijwilliger of belangstellende 
donateur uit Nederland hierheen komen. 
Het is fantastisch bij allerlei sociale activitei-
ten betrokken te mogen zijn. Mijn mooiste 
herinnering is de openingsdag van de Vajra 
Academy – en kort daarna al mijn aanstelling 
als leraar!

Op de dag dat vijf jaar geleden het eerste 
lustrum van Vajra Foundation Nepal werd 
gevierd, was mij als tienerjochie gevraagd aan 
honderden genodigden – volwassenen, maar 
ook leeftijdgenoten – te vertellen over de Vajra 
Foundation en het plan om de Vajra Academy te 
bouwen. Dat was voor mij als onervaren spre-
ker een hele uitdaging. Nu bestaat die school 
en werk ik er zelfs als leraar! Het harde werk 
van iedereen heeft echt tot resultaten geleid. 
Geen enkele andere droom in mijn leven is zo 
snel uitgekomen. Ja, met toewijding, teamwork 
en geduld kun je veel tot stand brengen!”

Boudewijn van Velzen, 
onderwijsadviseur:
“Een topprestatie!”
”Mijn idee is dat ontwikkelingssamenwerking 
vooral moet gaan over ’ontwikkelende samen-
werking’, waarin beide partijen leren. In mijn 
activiteiten voor Vajra heb ik uitgesproken 
genoten van de reis naar Nepal, een paar jaar 
geleden. Daar heb ik de mensen van de Vajra 
Foundation Nepal zogezegd in het 'wild' mee-
gemaakt en gezien wat ze zoal deden. Ik herin-
ner mij goed de overnachting in het huis van 
de moeder van de Nepalese voorzitter, Ram, in 
een dorpje hoog in de bergen. Het was gezellig 
en we hadden heerlijk gegeten. Totdat de geit 
binnenkwam, een prachtig beest, dat zijn eigen 
hoekje in de huiskamer had. We keken daar 
even van op, 
maar achteraf 
dacht ik: ’Het 
is eigenlijk net 
zo gek om een 
hond door je 
huis te laten 
rondlopen.’

De grote uitdaging voor de Vajra Academy is 
erin te slagen onderwijs te verzorgen op basis 
van scherp geformuleerde kenmerken, onze 
key points. Dán pas staat er een instituut dat 
een voorbeeld voor andere scholen kan zijn. 
De kwestie is natuurlijk of er voldoende vraag 
naar dat nieuwe, humane, interactieve onder-
wijs is. We zitten nu in een spannende fase, 
waarin bestuur, schoolleiding en leerkrachten 
aan den lijve ondervinden wat het betekent 
om een nieuwe school van de grond te tillen. 
Daarbij moet je bedenken dat de si tuatie (poli-
tiek, economisch en cultureel) veel minder 
stabiel is dan wij in Nederland gewend zijn. 
In die context is wat daar wordt gerealiseerd 
natuurlijk een topprestatie.”

De grote uitdaging voor de Vajra Academy is 

de school hebben zij een reeks kunstwer-

David van Lennep 
met ‘de zonnebloemen’ (naar Van Gogh).

Vajra Academy in aanbouw.

Udit Bhatta.

Cultureel programma tijdens de opening van de Vajra Academy.
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VOORGESCHIEDENIS VAN DE VAJRA ACADEMY

In Nepal een eigen school bouwen: vanaf het 
begin heeft dat idee binnen Stichting Vajra 
geleefd. De wens klonk met regelmaat in het 
Nepalese bestuur. Dor Bahadur Bhandari, 
bestuurslid van het eerste uur, heeft in 
het onderwijs gewerkt en ook veel andere 
bestuursleden hebben onderwijservaring. 
Toch heeft hun wens van een school lang op 
verwerkelijking moeten wachten. Immers, een 
school in Nepal bouwen is al een hele opgave, 
maar bij het leiden ervan komt nog meer kij-
ken. Stichting Vajra moest dus eerst maar eens 
onderwijservaring opdoen,

Al sinds de oprichting van de stichting 
bestond er een mogelijkheid om de opleiding 
van een leerling of student te sponsoren. Die 
mogelijkheid heeft een grote vlucht genomen 
en inmiddels hebben zo'n 150 jongeren via 
Vajra een studiebeurs ontvangen. Als weder-
dienst verricht hun familie werkzaamheden in 
een van de Vajra-projecten. Op deze manier 
beschikt Vajra over een grote schare aan vrij-
willige en gemotiveerde krachten: zij helpen 
ons weer anderen te helpen.

Een eerste stap was het bouwen van een 
internaat (‘hostel’) voor de gesponsorde jon-
geren uit de bergen. Voor hen neemt Vajra de 
volledige verzorging buiten de school op zich. 
Het Vajra hostel telde op een gegeven moment 
maar liefst 60 pupillen; sommigen zitten inmid-
dels intern op de Vajra Academy. De groep 

wordt als één groot gezin geleid door Uma 
Khadka en Tika Dhoj Bhandari. De leerlingen 
hebben veelvuldig contact met Nederlandse 
vrijwilligers, waardoor zij hun Engels kunnen 
oefenen. Veel Nederlanders die het internaat 
bezoeken, zijn verrast door de plezierige sfeer 
in het internaat, de grote onderlinge solida-
riteit en de openheid van de Vajra-kinderen. 
Tika en Uma verdienen voor hun zorgvuldige 
pedagogische inzet dan ook een pluim. 

In de eerste zeven jaar van het bestaan 
van Stichting Vajra zijn vier scholen gebouwd, 
waarvan nu in totaal ruim 2000 leerlingen pro-
fi teren. De scholen werden na voltooiing over-
gedragen aan de Nepalese overheid, waarmee 
ze aan ons gezichtsveld waren onttrokken. Het 
zat ons dwars dat de onderwijskwaliteit op 
deze scholen laag is, iets waaraan Vajra niets 
kan veranderen. Dit deed ons besluiten de 
school eindelijk te gaan bouwen. 

Op het vijfjarig jubileum, in 2003, werd de 
aftrap gegeven voor de bouw van de Vajra 
Academy, een school waar Vajra de onderwijs-
kwaliteit bepaalt. De school zou moeten wor-
den beheerd door een trust, een soort stichting. 
Met het geld dat de school met het schoolgeld 
zou verdienen, zou de school zelf Nepalese 
leerlingen uit armlastige gezinnen kunnen 
gaan sponsoren. Geld dat dan nog overblijft, 
wordt geïnvesteerd in Vajra-projecten. Vajra 
Foundation Nepal zou zo enigszins onafhan-

kelijk van Vajra Nederland kunnen worden. 
Bovendien zouden op deze school ervaringen 
uit andere projecten kunnen worden geïnte-
greerd. Denk bijvoorbeeld aan de ervaring van 
Vajra met zonneovens in vluchtelingenkam-
pen, toe te passen in een zonnekeuken in de 
Vajra Academy. Hierdoor ontstond weer de 
wens van milieusparende maatregelen als een 
biogasinstallatie, zonneboilers en organische 
schooltuintjes. Het plan voor de eerste ‘groene 
school’ in Nepal was geboren.

De school heeft stallen waarin koeien wor-
den gehouden die de kinderen in het internaat 
van melk voorzien. De mest van de koeien 
gaat naar de biogasinstallatie, waarop ook alle 
toiletten afwateren. De school heeft dus nau-
welijks vervuilend afvalwater. Door vergisting 
van de mest produceert de biogasinstallatie 
gas waarop kan worden gekookt als de zon 
niet schijnt en de zonnekeuken dus niet werkt. 
De uitgegiste, schone mest is daarna bijzonder 
geschikt om op het land te gebruiken.

Nu, vijf jaar later, is deze school een feit: 
over de opening leest u op blz. 12. De school 
wordt in vier fasen gebouwd: elke drie jaar 
wordt er een gebouw aan toegevoegd. We 
hopen dat in 2015, het jaar dat de millennium-
doelen moeten zijn bereikt, een kleine duizend 
leerlingen op deze school zitten. Daarvoor is 
nog heel wat steun nodig. We rekenen op u!
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Donatrice Marieke Goossens draaide in 
september 2007 een paar dagen mee op de 
Vajra Academy. Een kort verslag:

“Het gebouw ziet er prachtig uit, is mooi inge-
richt en het onderwijs draait er inmiddels 
prima. Ik heb er genoten van het enthousi-
asme van iedereen die bij de school betrokken 
is. De directeur van de school heeft duidelijke 
ideeën, is op een plezierige manier nadrukke-
lijk aanwezig en stelt belang in de leraren. Ik 
heb een paar uurtjes meegedraaid in de kleu-
terklas, waar de enthousiaste kleuterjuf indruk 
op mij maakte. Zij leert de kinderen al zingend 
de Engelse taal, gebruikmakend van zelfge-
maakt lesmateriaal. Ook heb ik lessen van Udit 
meegemaakt. Hij geeft leuk en bevlogen les en 
de kinderen zijn dol op hem. Hij staat open 
voor allerlei ideeën, is streng, maar wel met 
humor. Natuurlijk zijn er kinderziekten, zoals 
scheurtjes in het bordes en een volleybalveld 
dat niet aan de eisen van onze volleybalbond 
voldoet – maar de school draait!

Tijdens mijn bezoek hebben we een ‘Dental 
Camp’ georganiseerd, een evenement met 
Nederlandse en Nepalese tandartsen dat zich 
richt op mondverzorging en tandheelkundige 
zorg. Dat was hard nodig: veel kinderen, juffen 
én meesters hebben gaatjes. Er is het nodige 
gevuld en hier en daar wat getrokken. Ik heb 
mee helpen poetsles geven en heb er als tand-
artsassistente geholpen. Ook daar viel mij de 
kwaliteit van de leerkrachten op! Het Vajra-
bestuur maakte voor het eerst zo’n tandheel-
kundig trainings- en verzorgingsevenement 
mee en voor de Nepalese mondhygiënisten was 
het een kennismaking met Vajra Foundation 
Nepal (vfn) en de Vajra Academy. De tandart-
sen zijn erg onder de indruk: de eerste school 
die schoon is en waar de kinderen beleefd zijn 
en georganiseerd binnenkomen. Ze hebben 
het schertsend over ‘Eton in Nepal’.”

Tika Dhoj Bhandari, secretaris VFN:

“Ik ben trots erbij te horen 
en te kunnen bijdragen!”
“Ik ben al vanaf het begin als vrijwilliger bij 
Vajra betrokken. Aanvankelijk was ik als ver-
taler actief bij de ondersteuning van medici uit 
Nederland die aan de medische kampen mee-
werkten en coördineerde ik daar het overleg 
met de lokale bevolking. Inmiddels ben ik gaan 
werken als leerkracht in het internaat voor de 
sponsorleerlingen, waar ik ook woon. Verder 
ben ik secretaris van het bestuur van Vajra 
Foundation Nepal. In mijn eigen tijd studeer ik 
en ik hoop een master’s degree in de sociolo-
gie te gaan behalen. 

In het ontwikkelingsland Nepal bestaat een 
fundamentele behoefte aan mensen die goed 

opgeleid zijn: niet alleen de diepte in, zeg maar 
‘academisch’, maar zeker ook in de breedte: 
met praktische beroepsvaardigheden op aller-
lei gebieden. We hebben zeker niet alleen 
behoefte aan mensen met een academische 

graad. Ons land kent zo’n hoge werkloosheid 
doordat ons hoger onderwijs op uitsluitend 
theoretische, academische leerroutes is geba-
seerd. Zodra we studenten in Nepal ook prakti-
sche vaardigheden bijbrengen, stelt dat hun in 
staat zelf ontwikkelingsmogelijkheden te creë-
ren. Dat zal ons land pas vooruit helpen. 

Het contact dat ik als leerkracht in het inter-
naat met sponsorleerlingen heb, vind ik erg 
plezierig. De sfeer is er huiselijk en ontspan-
nen. De kinderen zijn trots er te mogen wonen 
en te kunnen werken aan hun eigen ontwikke-
ling, die uiteindelijk de ontwikkeling van hun 
land van pas zal komen. 

Ik heb veel geleerd van – en ook plezier 
beleefd aan – het wordingsproces van de 
Vajra Academy: het haalbaarheidsonderzoek, 
het formuleren van de kwaliteitscriteria, het 
bedrijfsplan, het ontwerp van het gebouw en 
terrein, de planning voor de komende jaren, 
met toetsingscriteria en ijkmomenten, en de 
samenwerking met Nederlandse vrijwilligers.

Ervaringen die mij raken en mij inspi-
reren om met dit werk door te gaan, zijn er 
volop, bijvoorbeeld een dorpsbewoner die 
dankbaar het ziekenhuis verlaat na een suc-
cesvolle behandeling die door Vajra mogelijk 
is gemaakt. Bijzonder was het bezoek van 
ruim twintig Nederlanders die voorjaar 2007 
met Maarten een reis in Nepal maakten en de 
Vajra Academy bezochten toen die nog in aan-
bouw was. De sponsorleerlingen hadden een 
welkomstprogramma met zang en dans voor-
bereid en voerden levendige gesprekken met 
het buitenlandse bezoek: een inspirerende 
ontmoeting!

De Vajra Academy is, denk ik, de beste 
boom die wij hier tot nu toe hebben geplant. 
Ik ben ervan overtuigd dat deze aanplant in 
de toekomst vruchten van topkwaliteit gaat 
opleveren.”

Tika Dhoj Bhandari, secretaris VFN: graad. Ons land kent zo’n hoge werkloosheid 

het schertsend over ‘Eton in Nepal’.”

Poetsinstructie.

Gaatjes vullen op de Academy.

Tika Dhoj Bhandari
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Srijana Timalsina, sponsorleerlinge:

“I am the lucky girl!”
“Nepal is een ontwikkelingsland, maar zou 
dat niet hoeven te zijn. Er is hier wel veel werk 
te verzetten. Kwaliteitsonderwijs is een goed 
begin van dat werk. Een ander aspect is volgens 
mij het controleren van de bevolkingsgroei. 

Ik ben door familieleden aan de weet 
gekomen dat er aan de Vajra Academy (met 
milieuvriendelijke technologie, goed opgeleide 
leraren en voldoende leermaterialen) een 
sponsorplaats was voor een plattelandskind 
van arme familie. Ik werd the lucky girl!

Ik heb van Vajra een gouden kans gekregen. 
Ik denk dat ik er vandaag niet meer zou zijn 
als Vajra er niet was geweest. Nu kan ik voor 
mijzelf zorgen. Ik dank Vajra daarvoor uit het 
diepst van mijn hart. Ik heb altijd in de gezond-
heidszorg willen werken. Dus ben ik van plan 
farmacie te gaan studeren. Ik denk dat we in 
Nepal nog veel van de Vajra Academy kunnen 
leren.”

Cecile Sanders, 
coördinatrice sponsorprogramma:

“Pannenkoeken uit de zonneoven 
voor een euro!”
“Wat mij betreft, moet ontwikkelingswerk con-
creet en realistisch zijn en worden uitgevoerd 
in samenwerking met de mensen in het land 
waar je een project start. Zij hebben kennis van 
hun samenleving en de noden daar. Idealisme 
is een goede drijfveer, maar bescheidenheid 
en realiteitszin horen er ook bij. 

Ik ben met Vajra in contact gekomen door 
mijn vriendschap met voorzitter Maarten en 
met vrijwilliger Arnoud, die ik al vanaf de eer-
ste klas van de middelbare school ken. Toen 
Rien van Steen, mijn voorganger, na zeven jaar 
met de leerlingencoördinatie ophield, vroeg 
Maarten of ik belangstelling had om een deel 
van de taken van Rien over te nemen. 

Wat Maarten in de afgelopen tien jaar voor 
elkaar heeft gekregen, vind ik buitengewoon. 
Daar wil ik graag mijn deel aan bijdragen. 

Ik heb daarbij geen uitgesproken voorkeur 
voor bepaalde taken. Ik vind het contact met 
de sponsors erg leuk: prettige mensen! Ook 
de samenwerking met de mensen van Vajra 
in Kathmandu ervaar ik als constructief en 
hartelijk.

Een leuke herinnering is dat we voor Vajra 
op een vrijmarkt in Utrecht pannenkoeken met 
een zonneoven hebben gebakken. Het was sep-
tember en de zon straalde! De pannenkoeken 
gingen er bij de passanten, die er een euro voor 
betaalden, goed in en door de zonneoven als 
blik- en zonnevanger kreeg Vajra natuurlijk de 
nodige aandacht. 

De kracht van het sponsoringsysteem van 
Vajra is, denk ik, dat mensen met een niet al te 
hoge jaarlijkse bijdrage een wezenlijk verschil 
kunnen maken voor kinderen in Nepal: het ver-
schil tussen geen of ondermaats onderwijs en 
echt goed onderwijs. Uit het sponsorsysteem 
blijkt dat dit de mensen aanspreekt. Het is voor 
hen een concreet doel. Voor sommigen geldt 
ook het persoonlijke aspect: zij sponsoren een 
kind en ontwikkelen met dat kind een relatie die 
verder gaat dan het jaarlijks overmaken van de 
schoolkosten. Maar dat is zeker geen verplich-
ting. Er zijn ook sponsors die aan het werk van 
Vajra willen bijdragen zonder belangstelling 
voor een specifi ek door hen gesponsord kind. 

Wat Vajra in tien jaar tijd heeft weten te 
bereiken, vind ik ongeloofl ijk. Het zonneoven-
project, de Vajra Academy, de medische kam-

pen, ga zo maar door… Kijk maar eens op 
de website. Het is een volwassen stichting, die 
goed en integer wordt geleid. Dat geldt even-
zeer voor Vajra Foundation Nepal, die onder 
volledig Nepalese leiding een substantieel deel 
van het werk verricht. Daarnaast zijn leden van 
vfn bijzonder toegewijd en loyaal: ze werken al 
jaren voor Vajra.”

en realiteitszin horen er ook bij. 

Ik ben met Vajra in contact gekomen door 

Cecile Sanders

Bye bye! Enthousiaste sponsorleerlingen op weg naar school.
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Kinderen uit kansarme gezinnen die toe-
gang tot goed onderwijs krijgen. Ouders 
die zich als vrijwilliger inzetten voor het 
werk van Vajra, zodat zij iets terugdoen 
voor het onderwijs van hun kind én zodat 
nog meer werk kan worden verzet. Dat is 
de dubbele winst die sponsoring van leer-
lingen, een initiatief van Vajra, oplevert. In 
de afgelopen tien jaar zijn al meer dan 150 
beurzen aan Nepalese leerlingen en studen-
ten verstrekt. 

Voor wat…
Er zijn twee categorieën leerlingen. Lokale leer-
lingen wonen in de buurt van de school, het 
district Lalitpur, en gaan ’s avonds weer naar 
huis. Het sponsoren van zo’n leerling kost 
anno 2007 nog geen € 0,75 per dag. Interne 
leerlingen komen van verder weg, veelal uit de 
bergen van Sindhupalchowk. Zij wonen dan 
in het internaat van de Vajra Academy. Hun 
sponsoring kost nog geen € 1,70 per dag. Voor 
de selectie hanteert Vajra Foundation Nepal 
de volgende criteria: de leerling is begaafd en 
komt uit een arm gezin; leerlingen uit de laagste 
kasten, de dalits en janajati, krijgen een extra 
kans; 50-60 procent van de nieuwe leerlingen 
zijn meisjes. Om op de school te komen, is een 

aanbeveling nodig van het gemeentebestuur 
van het dorp waar het kind woont en van de 
dorpsschool waarop het kind zit. Alle scholen 
in Sindhupalchowk en Lalitpur kunnen leer-
lingen voordragen. De Social Welfare Council, 
die aan de Nepalese overheid is gelieerd, kan 
kinderen uit heel Nepal voordragen.

… doe je graag wat
Ouders van sponsorleerlingen helpen als vrijwil-
liger bij Vajra Foundation Nepal (vfn). Zo ver-
richten ze hand- en spandiensten bij medische 
kampen (health camps), bij het bouwen van 
scholen en in landbouwprojecten. De ene vorm 
van hulp ondersteunt hierdoor een andere. Dat 
is wezenlijk, want vfn steunt voor een belangrijk 
deel op de vrijwillige inzet van ouders van spon-
sorleerlingen. Hun aantal loopt in de honderden 
en ze zijn zeer gemotiveerd.

Ook leerlingen zelf worden soms vrijwilliger 
van vfn. Ze leren veel van Nederlandse vrijwil-
ligers, waardoor hun Engels bovengemiddeld 
goed is. Ook hun overige rapportcijfers liggen 
ver boven het Nepalese gemiddelde.

Damodar Paudel, sponsorleerling:

“Vajra is voor mij 
een bron van inspiratie.”
“Tja, de ontwikkeling van Nepal gaat niet snel, 
ondanks alle hulp. Dat heeft alles te maken 
met de politieke onrust en de kortetermijn-
projecten. Je zou dat kunnen verbeteren door 
voorrang te geven aan projecten rondom zorg 
en onderwijs buiten het verstedelijkte gebied. 
Als mensen leren verschillende landbouwge-
wassen te verbouwen, hun vee gezonder en 
productiever te maken en nieuwe technieken 
op de akker toe te passen, kunnen ze al beter 
in hun onderhoud voorzien. 

In 1998 startte vfn een project in Ramche, 
het dorp waar ik vandaan kom. Ik zat op 
school in Saraswoti, het dorp ernaast. Ik 
raakte als vrijwilliger bij Vajra betrokken en 
kreeg een goed contact met de voorzitter 
van Vajra Nepal en die van Vajra Nederland. 

Zó werkt het!
De minimumduur van de sponsoring bedraagt 
vijf jaar. Logisch, want continuïteit in de oplei-
ding van de leerling is van belang. Gedurende 
die hele periode blijft het sponsorbedrag onge-
wijzigd. Wanneer u daarbij een lijfrenteakte 
afsluit, weet u zeker dat u het gehele bedrag in 
mindering kunt brengen op het bedrag waar-
over u inkomstenbelasting betaalt. Sommigen 
sponsoren met dit belastingvoordeel een 
tweede leerling.

Tijdens het health camp van Vajra kwam ik 
voor het eerst Heleen van der Linde (zie blz. 
19) tegen, die nu mijn sponsor is geworden. 
Ik was in die tijd haar tolk!

De kracht van Vajra Academy is een school-
systeem dat voor Nepalese begrippen helemaal 

Tijdens het health camp van Vajra kwam ik 

nieuw is: creatief en milieubewust, de nadruk 
minder op boeken en meer op de praktijk. Ik 
heb de pech dat ik nooit op die school zal heb-
ben gezeten, want ik heb mijn schoolopleiding 
al af! Op dit moment ben ik bezig met een 
opleiding tot beëdigd accountant. Ik ben ervan 
overtuigd dat als dit soort onderwijs op alle 
scholen van Nepal wordt gegeven, ons land 
een ontwikkelde samenleving kan krijgen.

Vanaf het begin ben ik dus bij Vajra betrok-
ken geweest. Ik ken daardoor zo’n beetje 
iedereen in de organisatie. In het begin had 
onze Nepalese voorzitter de gewoonte om 
zelf met zakken vol zaaigoed rond te sjouwen. 
De volgende dag deelde hij die dan uit tijdens 
kitchen gardening, het eerste Vajra-project. In 
mijn dorp hebben veel mensen profi jt gehad 
van de inspanningen van Vajra. Ze zijn de stich-
ting erg dankbaar. Ik ben dat ook! De mensen 
in deze organisatie zijn een bron van inspiratie 
in mijn leven geworden.”

tweede leerling.

aanbeveling nodig van het gemeentebestuur Zó werkt het!

Zelf een leerling sponsoren?
Neem contact op met Cecile Sanders, zie bladzijde 16 en de achterkant van deze 
nieuwsbrief voor adresgegevens. Of kijk op www.vajra.nl.

Damodar Paudel

SPONSORLEERLINGEN: TALENT MET TOEKOMST
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18MEDISCHE KAMPEN: CIRCA 20.000 NEPALEZEN OP CONSULT

Medisch zorg voor moeder en kind:
grondslag van een gezonde leefgemeenschap

De bestrijding en preventie van ziekten maken samen een goede volks-
gezondheid mogelijk en vormen daarom de basisvoorwaarde voor een 
gemeenschap in ontwikkeling. Vanuit deze opvatting begeleidt Vajra al 
tien jaar lang medische projecten in Nepal. Daarbij kiest de stichting 
vaak voor een brede aanpak, van drinkwatervoorziening tot en met 
postoperatieve zorg. Ziektekiemen weten immers overal de weg! Vajra 
pakt waar mogelijk de oorzaak van ziekte aan door projecten rondom 
preventieve gezondheidszorg. 

Simavi, een bekende organisatie voor medisch ontwikkelingswerk, 
bezocht in 2002 verscheidene gezondheidszorgprojecten van Vajra en 
was onder de indruk ervan. Die kennismaking heeft in 2003 geleid tot 
een duurzame samenwerking op het gebied van medische zorg en ziek-
tepreventie. In 2005 is als eerste fase een tweejarig project afgesloten 
waarbij het opleiden van paramedici, kraamverzorgsters, vrijwilligers en 
onderwijzers vooropstond en 37 drinkwatervoorzieningen en 47 toilet-
ten werden gebouwd.

De samenwerking tussen Vajra en Simavi verliep zo goed, dat in 2006 een 
driejarig vervolgtraject is gestart: het Community Health Development 
Programme, primair gericht op medische zorg voor moeder en kind. 
Vajra heeft voor dit project twee verpleegkundigen fulltime in dienst 
genomen. Zij richten zich in het bijzonder op perinatale zorg: hygiëne 
rondom de bevalling. De coördinatie van het project vormt een dagtaak 
voor Bhupendra Thapa, bestuurslid van VFN, student management en 
afkomstig uit het projectgebied. In totaal hebben 35.000 mensen profi jt 
van dit project. 

Aanstaande moeders worden in hoofdzaak benaderd via ruim 70 
moedergroepen. Zij doen er kennis op over hygiëne, voeding, een vei-
lige bevalling en eerste hulp, maar ook over het nut en de noodzaak van 
zwangerschapsbegeleiding door verpleegkundigen van de health post. 
Kinderen worden er via scholen bereikt. Leerkrachten krijgen scholing 
over sanitaire voorzieningen, hygiëne en eerste hulp en duizenden kin-
deren worden ontwormd. Alle groepen die de training volgen, krijgen 
een ehbo-uitrusting.

Latrines redden levens
Bergbewoners die naar de medische kampen van Vajra komen, hebben 
vaak diarree en andere maag-darmklachten door aanhoudende infectie 
met parasieten of bacteriën. Vajra wil voorkomen dat zij een besmet-
tingsbron voor gezonde dorpsgenoten vormen en laat daarom volop 
latrines aanleggen.

In Nederland is diarree voor velen een incidenteel en meestal 
onschuldig ongemak dat wel met wat geduld, slappe thee en soms een 
pilletje voorbijgaat. In de Derde Wereld leidt onbehandelde diarree 
door uitdroging niet zelden tot de dood. Wereldwijd vormt buikloop de 
belangrijkste oorzaak van sterfte bij kinderen onder de vijf jaar. De oor-
zaak ervan is meestal vervuild drinkwater in combinatie met gebrekkige 
lichaamshygiëne. Vajra bestrijdt deze oorzaken door aanleg van drink-
watervoorzieningen en onderwijs over hygiëne. 

Het gebruik van een latrine is niet vertrouwd voor veel Nepalezen bui-
ten de steden. Zij zijn eraan gewend niet ‘naar het toilet’, maar ‘het veld 
in’ te gaan. Vajra zet latrines in de nabijheid van scholen neer, waardoor 
die onwennigheid afneemt. Kinderen komen nu al vroeg in aanraking 
met de latrine. De eenvoudige latrines worden naast een watervoorzie-
ning gebouwd, zodat de ruimte goed kan worden schoongehouden en 
men na het wc-bezoek de handen kan wassen.

PHCC Barhabise: ziekenhuis met voorbeeldfunctie
Het Primary Health Care Centre (phcc) in Barhabise vormde al lange 
tijd een bescheiden gezondheidspost voor een gebied met 125.000 
inwoners. De schamele faciliteiten van het eenvoudige ziekenhuisje 
schoten voor de zorgvraag tekort. In 2001 verbouwde Vajra dit zieken-
huisje daarom grondig. Er werd een verdieping bovenop geplaatst en 
er kwamen een ziekenzaal met tien bedden, een operatiekamer en een 
röntgenafdeling bij. Het gebouw werd nieuw ingericht en van binnen en 
buiten geschilderd. Nu vormt het phcc de trots van Barhabise en heeft 
het een voorbeeldfunctie voor menige middelgrote health post in het 
gehele district. 

De bouw werd begeleid door studenten van de tu Delft. Het leger 
hielp met de aanleg van het dak, wat op afstand werd gedoogd door 
hun aartsvijand, de maoïsten. Gelukkig zag toen even iedereen het nut 
van deze verbouwing in! Doordat Ramkaji Paudel, voorzitter van Vajra 
Foundation Nepal, in het bestuur van het ziekenhuis zit, kan Vajra ook 
invloed op het beleid uitoefenen. Eind 2007 is Vajra in onderhandeling 
om het ziekenhuis opnieuw uit te breiden.

Tweemaal per jaar ontvangen bergbewoners in Nepal kosteloze medi-
sche hulp in de health camps die Vajra in het district Sindhupalchowk 
organiseert. In groten getale trekken zij naar deze medische kampen 
voor lichamelijk onderzoek, medische (preventieve) adviezen, genees-
middelen, chirurgische verrichtingen, tandheelkundige zorg, oog- en 
ooroperaties en gynaecologische zorg. 

Nepal gaat gebukt onder een erbarmelijke medische infrastructuur. Het 
land is dan ook het meest gebaat bij preventieve voorlichting die zich 
richt op hygiëne rondom lichaam, huis en erf, waardoor infectieziekten 
minder kans krijgen. Enige elementaire kennis van hygiëne voorkomt 
in veel gevallen diarree, longontsteking en zelfs kraamvrouwensterfte. 
Voor Vajra vormen medische voorlichting aan leken en de opleiding van 
health workers dan ook de speerpunt van de medische activiteiten in 
Nepal. Grote operaties (hernia van een tussenwervelschijf, een verzakte 
baarmoeder e.d.) vinden plaats in het ziekenhuis van het Kathmandu 
Medical College. Aan elk medisch kamp nemen meer dan vijftig artsen 
en ruim honderd vrijwilligers uit Nepal en Nederland belangeloos deel. 
Wegens de politieke onrust is in 2006 – voor het eerst – een health camp 
niet doorgegaan. Het geld dat hiervoor was gereserveerd, is in dat jaar 
beschikbaar gesteld aan slachtoffers van onlusten in de Kathmandu-vallei, 
die zo kosteloos in het KMC-ziekenhuis konden worden geholpen. die zo kosteloos in het KMC-ziekenhuis konden worden geholpen. 
Oogtest met veel bekijks!
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dr. Sunil Kumar Sharma, medisch adviseur van VFN:

“Ik zet mij graag in voor zwakkere en minder 
bevoorrechte leden van onze gemeenschap.”
“Ik ben met Vajra in contact gekomen via een collega-arts die mij uitno-
digde aan een health camp deel te nemen. Toen ik zag wat daar allemaal 
werd gerealiseerd, was ik onder de indruk. Later kreeg ik het aanbod om 
medisch adviseur van de stichting te worden. Daarop heb ik natuurlijk 
‘ja’ gezegd! Ik houd mij in de kampen bezig met de medische bezetting, 
de organisatie en de chirurgische ingrepen.

Ik draag inmiddels tal van dankbare herinneringen met me mee, 
zoals die aan een vrouw die we aan een hernia opereerden. Na afl oop 
van haar herstel lachte ze mij dankbaar toe: dat beeld staat me nog 
steeds helder voor ogen. En de keer dat we de datum voor een health 
camp hadden vastgelegd… Juist op die dag werd onverwacht een sta-
king uitgeroepen. Ondanks het algemene straatverbod wisten wij als 
artsen het kamp te bereiken, de stakingsleiders te overtuigen van het 
nut ervan en het kamp succesvol te laten verlopen.

Met onze medische mensen bereiken we mooie resultaten, al reikt 
onze hulp niet verder dan de spreekwoordelijke top van de ijsberg. 
Uitbreiding en voortgang blijven beslist nodig!”

dr. Sunil Kumar Sharma, medisch adviseur van VFN:

“Ik zet mij graag in voor zwakkere en minder 
bevoorrechte leden van onze gemeenschap.”
“Ik zet mij graag in voor zwakkere en minder 
bevoorrechte leden van onze gemeenschap.”
“Ik zet mij graag in voor zwakkere en minder 

“Ik ben met Vajra in contact gekomen via een collega-arts die mij uitno-
digde aan een health camp deel te nemen. Toen ik zag wat daar allemaal 
werd gerealiseerd, was ik onder de indruk. Later kreeg ik het aanbod om 
medisch adviseur van de stichting te worden. Daarop heb ik natuurlijk 
‘ja’ gezegd! Ik houd mij in de kampen bezig met de medische bezetting, 
de organisatie en de chirurgische ingrepen.

Ik draag inmiddels tal van dankbare herinneringen met me mee, 
zoals die aan een vrouw die we aan een hernia opereerden. Na afl oop 
van haar herstel lachte ze mij dankbaar toe: dat beeld staat me nog 
steeds helder voor ogen. En de keer dat we de datum voor een health 
camp hadden vastgelegd… Juist op die dag werd onverwacht een sta-
king uitgeroepen. Ondanks het algemene straatverbod wisten wij als 
artsen het kamp te bereiken, de stakingsleiders te overtuigen van het 
nut ervan en het kamp succesvol te laten verlopen.

Met onze medische mensen bereiken we mooie resultaten, al reikt 
onze hulp niet verder dan de spreekwoordelijke top van de ijsberg. 
Uitbreiding en voortgang blijven beslist nodig!”

Tien jaar medische projecten heeft voor Vajra mooie resultaten opgele-
verd: meer bewustwording over gezondheid en ziektepreventie, je eigen 
rol daarbij, het belang van schoon water, latrines, hygiënisch koken, 
goede zorg rond zwangerschap en bevalling enzovoort. De faciliteiten 
in het health centre van Barhabise zijn verbeterd. Er worden diverse 
trainingen gegeven. 

Onze succesvolle samenwerking met belangeloos deelnemende 
medisch specialisten van het Kathmandu Medical College heeft de diag-
nostiek in de medische kampen op een hoger niveau getild. Anders dan 
in de beginjaren worden geneesmiddelen nu niet meer rijkelijk, maar 
spaarzaam en gericht verstrekt. Door deze samenwerking is ook specia-
listische zorg voor de bergbevolking toegankelijk geworden.

Er is veel bereikt, maar… we zijn er in Nepal nog niet. Ik wens Vajra 
voor de komende jaren toe dat de vrijwilligers in Nepal en in Nederland 
op dezelfde gedreven manier blijven samenwerken aan het bereiken 
van de millenniumdoelen, hopelijk in een politiek stabieler wordend 
Nepal.”

Heleen van der Linde, medisch vrijwilligster: 
“fi fty-fi fty!”

“Waar in Nepal nood heerst, moet de hulpvraag uit Nepal zelf komen. 
Wij moeten hun geen hulp opdringen of bepalen wat goed voor hen is. 
Belangrijk is dat er bij de lokale bevolking grote betrokkenheid bestaat. 
Het moeten hún projecten gaan worden. Wel kun je als hulp kennis, trai-
ning en microkredieten bieden, zodat zij projecten kunnen ontwikkelen. 
Ik benader als fysiotherapeute mijn patiënten ook op die manier: ik geef 
uitleg en reik oefeningen aan, waarmee zij actief aan hun herstel moeten 
werken. Zo zet je tot zelfredzaamheid aan. Vajra werkt op een duurzame 
wijze door niet alleen geld te geven, maar toe te werken naar projecten 
die onafhankelijk van Nederland kunnen draaien.

In de afgelopen zeven jaar ben ik voor Vajra jaarlijks naar Nepal 
gereisd. In de beginjaren heb ik de projecten samen met medisch advi-
seur Henk Becker begeleid. Zo hebben we de medische hulp vanaf het 
begin zien ontstaan: Nederlanders en Nepalezen samen op verkenning, 
trekkend van bergdorp naar bergdorp, daar de gezondheidsproble-
matiek inventariseren en bespreken, de mensen en hun (hygiënische) 
gewoonten leren kennen. Je ervaart dan de soberheid en zwaarte van 
hun bestaan, maar ook hun gastvrijheid en warmte.

Bij Vajra werk ik aan alle millenniumdoelen, vooral aan gelijkwaar-
digheid van man en vrouw. In het begin viel mij de geringe opkomst 
van vrouwen in de medische kampen op. In ons land maken juist meer 
vrouwen gebruik van de gezondheidszorg. Je verwacht dat dit in Nepal 
ook zo is gezien de hoge kraamvrouwen- en kindersterfte.

Ons motto werd ‘fi fty-fi fty!’: evenveel vrouwen als mannen helpen, 
want vrouwen hebben net zoveel recht op zorg. Door meer vrouwelijke 
artsen en tolken in te schakelen kwamen er meer vrouwen, en met hen 
kinderen, naar de medische kampen. Ook het vrijwilligersteam in de 
medische kampen telde meer vrouwen. Inmiddels komen er meer vrou-
wen dan mannen. Het motto werd overgenomen in het leerlingsponsor-
programma, want er gingen te weinig meisjes naar school. Niet alleen 
vrouwen, maar ook lagere kasten en gehandicapten worden achterge-
steld. In de bergen zagen wij hoe op een speelplaats twee dalitmeisjes 
als paria’s door klasgenootjes werden gemeden. Dat snijdt door je ziel. 
Bij de medische kampen in de bergen hebben we extra zorg voor de 
allerarmsten en achtergestelde groepen. 

Vanaf de eerste jaren hebben we aan infectieziektepreventie gewerkt 
door voorlichting over onder meer persoonlijke hygiëne, hygiëne 
rondom huis en school en bij de bevalling. Een schoon lijf, huis en erf 
houden al veel ziekten weg! De waterplaatsen en latrines van Vajra heb-
ben hygiëne in ‘onze’ bergdorpen duurzaam verbeterd. Dankzij onze 
introductie van schoorsteentjes koken vrouwen niet meer in een rokerig 
huis. Ook peuters, vaak spelend bij de moeder, ademen minder rook in. 
Dat scheelt een hoop luchtweginfecties!

Ook over gezinsplanning wordt voorlichting gegeven. Tijdens een 
nogal schoolse, niet-interactieve dorpsvoorlichting legde een Nepalese 
verpleegkundige het gemengde gehoor uit dat er tijdelijke en perma-
nente anticonceptie bestaat. Men luisterde braaf en had geen vragen. 
Om een discussie los te maken, vroegen wij de mensen of het denkbaar 
is dat de echtgenoot de sterilisatie voor zijn rekening neemt! Vrouwen 
dragen tenslotte de last van anticonceptie, menstruatie, zwangerschap, 
bevalling en soms een baarmoederverzakking… De hieropvolgende dis-
cussie toonde het gebrek aan kennis en de angsten rond dit onderwerp 
aan. Door trainingen interactief te maken, wordt duidelijk wat mensen 
denken en nog niet weten en waar je bij voorlichting dus extra aandacht 
aan moet besteden. 

dr. Sunil Kumar Sharma, medisch adviseur van VFN:

Heleen van der Linde
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TIEN JAAR VAJRA IN NEPAL – IN CIJFERS

1
Projecten rondom medische educatie 
in dorpen
Gebied: district Sindhupalchowk, nl. 
dorpsgemeenten Ramche, Mankha, 
Petku, Thumpakhar, Dhuskun, Barhabise, 
Ghumthang en Maneswara; ca. 35.000 
mensen hebben profi jt van dit project
opleiding/instructie aan:

8 ‘auxiliary health workers’

8 ‘village health workers’ (VHW)

7 ‘mother & children health workers’ 
(MCHW)
72 ‘female community health volunteers’ 
(FCHV)
72 moedergroepen met in totaal 
1500 vrouwen
1 man en 1 vrouw uit elke dorpswijk, 
in totaal 144 dorpelingen
actief op 48 scholen; 8000 leerlingen 
zijn ontwormd
levering van EHBO-uitrusting

aan 48 scholen, 72 FCHV’s, 7 MCHW’s 
en 8 VHW’s
144 brancards, voor elke dorpswijk één

ca. 1000 moeders hebben zaaigoed en 
teeltopleiding ontvangen; meer gevarieerde 
voeding en extra inkomsten door groente-
verkoop op markt; ca. 5000 mensen hebben 
indirect profi jt van dit project

2 Projecten rondom medische kampen

Gebied: district Sindhupalchowk, 
incl. patiënten uit aangrenzende districten 
en ca. 200 Tibetanen
Non-Surgical Medical Support Camp: 
ca. 20.000 mensen hebben een artsenconsult 
en evt. geneesmiddelen ontvangen
Minor/Major Surgical Camp: 
ca. 1500 mensen hebben een chirurgische 
ingreep ondergaan

3 Zonneovenproject

Gebied: zeven Bhutanese vluchtelingen-
kampen in districten Jhapa en Morang, 
Oost-Nepal; ca. 85.000 vluchtelingen hebben 
hiervan profi jt
6850 zonneovens zijn verstrekt

31.800 aluminium pannen zijn verstrekt

14.790 hooikisten zijn verstrekt

4 Project rondom verbeterd houtfornuis

Gebied: district Sindhupalchowk

ca. 220 fornuizen zijn gebouwd, incl. instruc-
tie voor bouw door overige belangstellenden
ca. 220 huisvrouwen leren hiermee koken; 
geen ontstoken ogen en luchtwegen meer; 
duizenden andere vrouwen volgen hun 
voorbeeld op en bouwen het fornuisje bij 
hen thuis na

5 Projecten rondom verbeterde foktechniek

in het dorp Ramche hebben 22 gezinnen 
een geit van een veredeld ras ontvangen 
en een trainingsprogramma gevolgd; 
hierdoor hebben zij een verbeterde bron van 
inkomsten; in Jharuwarasi hebben 25 gezin-
nen van de laagste kaste, de dalits, een 
zelfde programma ontvangen

6 Bouwprojecten

Gebied: district Sindhupalchowk

1 lagere school en 3 middelbare scholen 
zijn gebouwd, voorzien van goed onderwijs-
materiaal en materiaal voor sport en 
muziekonderwijs; hiervan hebben 
ca. 3000 scholieren profi jt
het Primary Healthcare Centre in Barhabise 
is uitgebreid met een verdieping, een opera-
tiekamer en diverse apparatuur; het gebouw 
kan hierdoor dagelijks vele extra patiënten 
ontvangen; het ziekenhuis bedient 125.000 
mensen

7
Project rondom waterleiding, dorpskranen 
en latrines
in negen dorpen in Sindhupalchowk en 
Lalitpur zijn in totaal 82 openbare toiletten 
en 55 drinkwatervoorzieningen aangelegd, 
waarvan in totaal meer dan 40.000 mensen 
profi jt hebben

8 Onderwijsprogramma

sponsoring van leerlingen:

ultimo 2007 zijn 150 leerlingen gesponsord

profi jt van dit sponsorprogramma hebben in 
totaal zo’n 150 gezinnen, inclusief gezinnen 
waarin het kind de opleiding inmiddels heeft 
afgerond; minimaal één ouder per gezin 
verleent hand- en spandiensten aan Vajra, 
wat minimaal ditzelfde aantal volwassen 
vrijwilligers oplevert
Vajra Academy:

-  bouw van eerste fase van Vajra Academy 
is uitgevoerd; de school is operationeel 
vanaf 15 april 2007; 
onderwijs op zes niveaus: drie kleuter-
klassen plus klas 1, 2 en 3

-  milieuvriendelijk gebouw en terrein, 
incl. zonneoven en biogasinstallatie

-  onderwijspersoneel: tien leerkrachten 
en schoolhoofd

kleermakersproject:

50 vrouwen en mannen in Sindhupalchowk 
van de laagste kaste, de Dalits, hebben een 
kleermakerstraining ontvangen waardoor zij 
extra inkomsten hebben

in totaal hebben ruim een derde miljoen 
Nepalezen profi jt van Vajra

project Nepalezen die 
direct profi jt 
hebben

Nepalezen die indirect profi jt hebben in totaal

zonneovenproject 85.000 85.000
medische kampen 20.000 20.000
sponsorprogramma 150 ca. 850 mensen (bij gem. gezinsgrootte 6 pers.) 1000
waterleiding, dorps-
kranen en latrines

40.000 40.000

moestuinproject 1000 ca. 5000 mensen 6000
microkredieten 250 ca. 1250 mensen 1.500
bouwprojecten:
scholen
healthcare centre 
Barhabise

2000
125.000 30 dorpsgemeenten profi teren, 

evenals aangrenzende districten

2000 
125.000

Vajra Academy 72 scholieren, 
57 in hostel, 
11 onderwijzers, 
6 personeels-
leden

ca. 750 mensen 900

geitenfok 50 ca. 450 mensen 500
medische educatie 
in dorpen

ca. 45.000 mensen 45.000

verbeterd 
houtfornuis

220 huizen ca. 9000 mensen, bij 1500 gezinnen; 
buren leren van hen zelf een fornuis te bouwen

9000

totaal 335.900
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In binnen- en buitenland hebben de activi-
teiten van Stichting Vajra in de afgelopen 
tien jaar de nodige onderscheidingen opge-
leverd. Op deze pagina treft u een collage 
van aanbevelingsbrieven en prijzen aan. De 
UNHCR, vluchtelingenorganisatie van de VN, 
complimenteerde ons in 2002 en opnieuw 
in 2007.

Stichting Vajra verkozen tot de beste
van 185 Nederlandse NGO’S!
Tijdens de landelijke jaardag van de Nationale 
Commissie voor Internationale samenwerking 
en Duurzame Ontwikkeling (ncdo) in mei 
2003 won Vajra een prijs van vijfduizend euro. 
Deze prijs gaat elk jaar naar een organisatie 
die met subsidie van de ncdo projecten in de 
Derde Wereld uitvoert. In totaal werken zo’n 
185 Nederlandse organisaties op deze manier 
met de ncdo samen.

De prijswinnaar werd gekozen door de 
bezoekers van de jaardag, vertegenwoordigers 
van deze organisaties en belangstellenden. Een 
week na de viering van het vijfjarig bestaan van 
Stichting Vajra was dit een fantastisch verjaars-
cadeau. ncdo heeft Vajra onder meer subsidie 
verstrekt voor de bouw van het ziekenhuis in 
Barhabise (2001), voor de school in Ramche 
(winter 2004) en voor de Vajra Academy.

‘Nepalese Nobelprijs’ voor 
Maarten Olthof 
Een onderscheiding vanwege social service 
voor Nepal kwam voor Maarten Olthof, oprich-
ter van Stichting Vajra, op 24 oktober 2003 in 
de vorm van de Himshikhar Foundation Award. 
Deze jaarlijkse onderscheiding wordt toege-
kend aan ‘personalities with an outstanding 
contribution to the Nepal society’. Voorwaarde 
is dat men minimaal vijf jaar in Nepal actief is 
geweest, bijzondere resultaten heeft behaald 
en daarbij enig persoonlijk belang heeft geme-
den. Het is een soort ‘Nepalese Nobelprijs’, met 
onderscheidingen in verschillende categorieën, 
zoals wetenschap, kunst, industrie, gezond-
heidszorg en dus ook social service.

Het Nepalese televisiejournaal besteedde 
uitgebreid aandacht aan de uitreiking van de 
prijs (koperen gravure en fraaie schouder-
doek) en aan de danktoespraak van Maarten. 
De prijs was op persoonlijke titel, maar de toe-
kenning ervan vormde natuurlijk een opsteker 
voor het gehele team in Nepal. Maarten: “Met 
ons hechte team hebben we deze prestatie 
geleverd. Iedereen is zo trots als een pauw 
om bij deze club te werken en te weten dat 
we dit zelf echt hebben verdiend. Daarom is 
de onderscheiding overgedragen aan Ramkaji 
Paudel, voorzitter van Vajra Foundation Nepal. 
De prijs hoort thuis hier in Nepal, waar ze er 
het meest aan hebben. Hij prijkt aan de muur 

van het Vajra-kantoortje in Kathmandu.” 

‘Nepalese Nobelprijs’ voor In binnen- en buitenland hebben de activi-

Ramkaji Paudel, in Nederland voor het eerste 
jubileum, ontvangt de prijs van NCDO-directeur 
Henny Helmich

Uitreiking van de Himshikhar Award
door de secretaris van de koning 

van het Vajra-kantoortje in Kathmandu.” 

Coverartikel over Maarten Olthof in Nepalees 
tijdschrift van zijn duizend kilometer lange 
 vredesmars van Bodhgaya naar Lumbini, waar-
van het laatste deel met monniken en Vajra-
leden uitgroeide tot een vredesdemonstratie. 
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD | ONZE SPONSORS

Bouwkundig ingenieur Geert de Letter blikt 
terug op zijn vrijwilligerswerk in 2004-
2005. Met studievriend Daniël Südkamp 
bereidde hij toen de bouw van de Vajra 
Academy voor.

“Goede ontwikkelingssamenwerking bestaat 
volgens mij uit ondersteuning door adviezen 
aan lokale initiatieven die hooguit in de begin-
fase fi nancieel worden ondersteund. Met een 
lokale opzet vergroot je het draagvlak ter plaatse 
en daarmee de slagingskans. Onderhoud een 
ontwikkelingsproject niet vanuit het buitenland, 
maar laat het zichzelf bedruipen. Dan bouw je 
iets duurzaams op. En laat het de samenleving 
dienen in aspecten als gelijkwaardigheid, ont-
wikkeling van kansarme mensen en behoud en 
herstel van milieuwaarden.

Ik zocht een project in Nepal waaraan ik 
met mijn bouwkundige kennis kan bijdragen. 
Via www.vajra.nl kwam ik met Maarten in 
contact. Mijn maandenlange verblijf in Nepal 
heeft mij in staat gesteld kwaliteitsonderwijs 

voor alle kinderen, ongeacht kaste of geslacht, 
in elk geval op deze school toegankelijk te 
maken. Onderwijs, basis van de meeste mil-
lenniumdoelen, biedt mensen de kans meer 
te bereiken, vooroordelen op te heffen en 
aan een positieve samenleving te werken. 
Duurzaamheid en milieu spelen in dit project 
een belangrijke rol.

Voor mij was het bijzonder onderzoek uit 
te voeren in Nepal, toch een totaal andere 
samenleving. We hebben met vfn scholen 
bezocht en diverse partijen in het bouwproces 
gesproken. Zo kregen we een beeld van duur-
zame bouwtechnische mogelijkheden en de 
gevolgen voor de bouwkosten. Het was boei-
end met Ram en anderen samen te werken, 
de beeldvorming bij te stellen en het project 
voortdurend te verbeteren.

Daniël en ik hebben met plezier in het hostel 
gewoond. We werden er in de Vajra-familie 
opgenomen: met 30 kids aan het avondmaal 
en met hen sporten en ravotten. Ik logeer nu 
voor de tweede keer in het hostel. De tika op 
mijn voorhoofd krijg ik niet als toerist ergens 
in een hotel, maar van Uma didi, die het hos-
tel leidt en in het vfn-bestuur zit. Fijn te mer-
ken dat ze mij hier graag terugziet! De Vajra 
Academy heeft een ambitieuze doelstelling 
met zijn meerjarenplan: verscheidene gebou-
wen, hoge onderwijs- en huisvestingskwaliteit 
en laagdrempeligheid voor alle sociale lagen. 
Ik heb het terrein en het eerste gebouw hel-
pen voorbereiden en ben nu met Nepalese 
bouwaspecten vertrouwd. Het project heeft 
nog jaren te gaan. Waar mogelijk help ik Vajra 
daar graag bij. Het huidige gebouw is een 
mooi resultaat. Vajra mag trots zijn op wat is 
gepresteerd! De Nepalese ad hoc-manier van 
werken is ongeschikt voor dit project, dat anti-
cipatie vergt. Vajra slaagt daar tot dusver in en 
moet dit volhouden.

Veel ngo’s in Nepal functioneren door bui-
tenlandse daadkracht en minder door lokale 
inzet. Hun eigenbelang gaat na verloop van 
tijd zwaar wegen. Vajra, een Nepalese stichting 
die zelfstandig functioneert, vormt een uitzon-
dering. Mijn wens is dat de Vajra Academy zich 
zo ontwikkelt, dat de school en Vajra een duur-
zame basis krijgen voor een toekomst waarin 
zij in balans zijn en aan de ontwikkeling van 
Nepal bijdragen.”

Dank aan onze sponsors!
Onderstaande sponsors hebben in belangrijke 
mate bijgedragen aan de fi nanciering van 
onze projecten. Vajra is hun hiervoor bijzonder 
erkentelijk. Wij hopen dat we de opgebouwde 
samenwerking in de komende jaren kunnen 
voortzetten. Ook wensen we dat dit goede 
voorbeeld anderen zal doen volgen!

Geert de Letter met sponsorleerlingen.
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FINANCIEEL VERSLAG

Peter en Monique de Rue nemen de taken over 
van penningmeester Erwin Derksen, die naar 
Frankrijk emigreert. Peter, penningmeester, 
neemt bestuurstaken en externe contacten 
voor zijn rekening. Monique, administratrice, 
verzorgt de fi nanciële administratie.

Peter (61) is lange tijd vennoot van een groot 
accountantskantoor geweest. In 1995 verliet 
hij het om met Monique thuis een belasting-
adviespraktijk op te zetten. Op 1 juli 2007 nam 
hij afscheid van de Rotaryclub Amsterdam-
Landsmeer, waarvan hij als medeoprichter 
dertien jaar lang penningmeester is geweest. 
“Het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Toen 
Maarten mij benaderde, hebben wij even moe-
ten nadenken hoe we deze functie willen invul-
len. Voorwaarde is dat ik niet met administratie 
bezig hoef te zijn. De tijd van boekhouding heb 
ik gehad! Onze taakverdeling vormt een prima 
oplossing: ik ben nu samen met mijn vrouw 
werkzaam voor Vajra. Wel zo gezellig!”

Monique (44) heeft de belastingaangifteprak-
tijk van een accountantskantoor opgezet en 
tot 1995 daaraan leiding gegeven. Daarvoor 
studeerde zij fi scaal recht en werkte zij als vrij-
willigster bij de Belastingwinkel, een stichting 
die minvermogenden bij belastingzaken helpt. 
“Sinds 1993 reizen wij veel. In 2001 maakten 
we een rondreis in Nepal en in 2007 namen 
we deel aan de reis ‘In de voetsporen van 
Boeddha’ van Maarten, door India en Nepal. 
Zo zijn wij in contact met Vajra gekomen.

Tijdens onze reizen hebben wij veel landen 
bezocht en daar mooie ervaringen opgedaan. 
Je komt dan ook in aanraking met schrijnende 
gevallen en ziet soms helaas hoe goedbedoelde 
hulp niet of zelfs averechts werkt. Grondige 
kennis van het land en zijn plaatselijke noden 
is wezenlijk. Zonder ondersteuning vanuit de 
bevolking is een project kansloos. Daarom zijn 

wij onder de 
indruk van wat 
Vajra in de afge-
lopen tien jaar 
heeft bereikt. 
Mooi om daar-
aan een bij-
drage te mogen 
leveren!”

Tien jaar oud! Tijd om eens terug te blikken 
op hoe het Stichting Vajra fi nancieel is vergaan. 
Vajra heeft in deze lange periode maar liefst 
ruim twee miljoen euro aan hulpprojecten in 
Nepal besteed! De twee grafi eken tonen hoe 
dit bedrag is opgebouwd. Het eerste overzicht 
geeft de ontwikkeling van de uitgaven over de 
afgelopen tien jaar aan. Het tweede overzicht 
geeft de bestedingen per project weer. Voor de 
beginjaren, 1997-1999, hebben we geen afzon-
derlijke cijfers per jaar meer en de cijfers voor 
2007 zijn voorlopig.

We zien dat Vajra van het begin af aan 
behoorlijke projecten heeft weten te realise-
ren. In de loop der jaren zijn de bestedingen 
geleidelijk aan toegenomen. Vanaf 2005 zien 
we een sterke stijging. In dat jaar begon de 
realisatie van de Vajra Academy, die in 2007 
in gebruik is genomen. Een absolute uitschie-
ter is 2006. In dat jaar is in samenwerking met 
Stichting Vluchteling het leeuwendeel gefi nan-
cierd van het zonneovenproject in de vluchte-
lingenkampen in Oost-Nepal, het grootste in 
zijn soort ter wereld. In 2007 zien we daardoor 
een terugval ten opzichte van 2006, maar we 
zien dat de groei er geenszins uit is ten opzichte 
van de jaren daarvoor.

Waaraan is al dit geld uitgegeven? De gra-
fi ek toont dat het zonneovenproject bijna de 
helft van de bestedingen betreft. Een goede 
tweede plaats nemen de onderwijsprojecten 
in, met bijna 40%. Deze post omvat de spon-
soring van leerlingen en de bouw van scholen, 
waaronder natuurlijk de Vajra Academy. Een 
derde groep wordt gevormd door de medische 
projecten.

Uw geld wordt in elk geval niet aan stich-
tingskosten uitgegeven. Deze zijn door de 
jaren heen uitzonderlijk laag gebleven: over 
alle jaren heen genomen bedragen ze amper 
1%! Dit komt onder meer door dat onze vrij-
willigers échte vrijwilligers zijn: zij betalen zelf 
hun onkosten. Een andere reden is dat Vajra 
vaak erin slaagt sponsors voor grote uitgaven 
te vinden, zoals voor het drukken en verzen-
den van de jaarlijkse nieuwsbrief, die door vrij-
willigers wordt geschreven.

Kortom, Vajra is een gezonde en nog 
volop groeiende stichting die effi ciënt met 
uw bijdrage omgaat en daarmee veel weet te 
bereiken. 

Erwin Derksen

wij onder de 
indruk van wat 
Vajra in de afge-
lopen tien jaar 
heeft bereikt. 
Mooi om daar-
aan een bij-
drage te mogen 
leveren!”

bouwactiviteiten  104.779 5%

diverse projecten  19.284 1%

drinkwater  23.308 1%

health  216.946 11%

onderwijs algemeen  15.737 1%

sponsoring kinderen  274.138 14%

scholenbouw  406.224 20%

zonneovens  931.675 46%

kosten  23.279 1%

totaal  2.015.370 100%

1997-1999  103.203 

2000  69.870 

2001  86.901 

2002  92.167 

2003  114.751 

2004  113.884 

2005  167.070 

2006  1.079.020 

2007  188.504 

totaal  2.015.370 

Nederlandse fi scus erkent Vajra opnieuw
De belastingdienst heeft in 2007 alle charitatieve instellingen doorge-
licht en merkt Stichting Vajra per 1 januari 2008 opnieuw als ’algemeen 
nut beogende instelling’ (anbi) aan. Was deze status komen te verval-
len, dan zouden wij belasting over donaties moeten betalen en zouden 
donateurs hun bijdrage niet meer in mindering op het belastbaar inko-
men kunnen brengen. Goed nieuws dus: voor Vajra en voor u!

Monique en Peter de Rue

Door Vajra 
Foundation Nepal 
is gedurende 
tien jaar ca. 
 185.000 boven 
op de vermelde 
bedragen 
bijgedragen.
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tekst
Maarten Olthof, Utrecht
Petra van Empelen, Maastricht
Arnoud van den Eerenbeemt, Utrecht 
vrijwilligers Stichting Vajra 

vertalingen, eindredactie en coördinatie
Arnoud van den Eerenbeemt, Utrecht

vormgeving en lay-out
studenten en medewerkers van het Grafi sch Lyceum, Utrecht:
• Sabrina Doornekamp, David Hummelen, vormgeving
• Guido Froijen, Bas van den Hout, dtp
• Johan van Wilsum, productiecoördinator
• Bert van Toor, drukwerkcoördinator
• Oscar van der Loo, stagebegeleider

oplage
1.250 exemplaren

foto’s
archief van Stichting Vajra; Ruben Meijerink

druk
PlantijnCasparie IJsselstein

Deze feestelijke jubileumuitgave is budgetneutraal geproduceerd en 
wordt niet uit donaties bekostigd. Teksten zijn belangeloos geschreven 
door Petra van Empelen, Tekst & Training, Maastricht. De vormgeving 
is mogelijk gemaakt door belangeloze medewerking van het Grafi sch 
Lyceum Utrecht. De kosten van vierkleurendruk zijn laag gebleven door 
de welwillende medewerking van drukkerij PlantijnCasparie IJsselstein. 
Het drukwerk wordt gesponsord door Weijntjes bv.

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 

van 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 donderkeil bij 

de Germaanse god Donar. Daarmee 
verbindt de vajra de Aziatische wereld met 

de westerse wereld. 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.


