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Comité van aanbeveling

prof. mr. Jenny Goldschmidt, 
hoogleraar rechten  

van de mens

“… enthousiaste, professionele 
vrijwilligers die de  

moeilijke leefomstandigheden 
van Nepalezen verbeteren 

John Lilipaly,
voormalig inspecteur voortgezet 

onderwijs, 12 jaar lid
van Tweede Kamer geweest

“… diepgaande  
leerervaringen op  

grensvlak culturen”

Ram Babu Nepal,
Nepalees, oprichter

van campus Kathmandu,
26 jaar lang financieel manager 

bij de Nepalese overheid

“… Vajra is een sociale 
organisatie die ik graag steun”

prof. dr. Niek Klazinga,
hoogleraar sociale

geneeskunde

“… veel aandacht 
voor duurzaamheid en 

zelfredzaamheid  
van de bevolking”

zolaNg ER aRmEN zIjN...

Rond de jaarwisseling van 2007-2008 vierde Stichting Vajra haar tienjarig 
bestaan. Een van de hoogtepunten op de jubileumdag, waarvan op deze 
pagina een aantal foto’s, was de toespraak van Eduard Nazarski, direc-
teur van Amnesty International. Hij ging in op het Bhutanese vluchte-
lingenvraagstuk in Nepal en het zonneovenproject van Vajra, inmiddels 
uitgegroeid tot het grootste ter wereld. Dagelijks overspoelen de media 
ons met een stroom van ellende, zo sprak hij, die veel mensen verdooft 
en in apathie doet wegzakken. Hij benadrukte daarop dat Vajra bewijst 
hoe een kleine groep wel degelijk een verschil kan maken en kreeg de 

handen van de 120 aanwe-
zigen op elkaar voor onze 
lage overhead: minder dan 
één procent. Dat roept zelfs 
bij Amnesty respect op. 

Vajra werkt al elf jaar 
lang vanuit de filosofie dat 
men, naast werk en privé-
leven, belangeloos aan de 
gemeenschap kan bijdra-
gen. Een onbezoldigde bij-
drage kan verrijkend zijn, 

voor de wereld en voor vrijwilligers zelf. In het afgelopen jaar waren, 
naast veel vrijwilligers in Nederland, zo’n tien vrijwilligers voor Vajra 
actief in Nepal. Hun bijdragen en de steun van alle donateurs houden 
Vajra springlevend, iets waarvoor ik als voorzitter erkentelijk ben.

Kende het afgelopen jaar alleen successen? Nee. Het project voor 
gehandicapten verliep moeizaam, een voorgenomen uitbreiding van het 
ziekenhuis in Barhabise verzandde in bureaucratie, brand verwoestte 
in Oost-Nepal niet alleen vluchtelingenhutten en huisraad, maar ook 
honderden Vajra-zonneovens, een innovatieonderzoek samen met TNO 
leverde niet het beoogde resultaat op en een corrupte opzichter van het 
zonneovenproject moest worden ontslagen. Deze nieuwsbrief toont u 
echter dat gelukkig ook ditmaal weer veel positiefs te melden valt.

Bij een dubbel lustrum is er alle reden om stil te staan bij wat is 
bereikt en wat zoal nog te doen staat. De Verenigde Naties hebben met 
hun acht millenniumdoelen de wereld heel wat huiswerk voor de jaren 
tot 2015 opgedragen (zie blz. 5). De mensen van Vajra blijken een vrucht-
baar team te vormen. Onze ervaring gaan we in de komende jaren met 
onverminderde energie inzetten voor een bijdrage aan het bereiken van 

deze millenniumdoelen in Nepal, met veel aandacht voor onderwijs. In 
ruim tachtig dorpen vraagt men ons een school te bouwen.

In 2009 willen wij verder gestalte geven aan onze relatie met de ont-
wikkelingsorganisatie Impulsis. Hun medewerker Martin Teunissen rap-
porteerde eind 2008 na zijn bezoek aan onze projecten enthousiast dat 
Vajra voortbouwt op – weliswaar gebrekkige – zorgstructuren vanuit de 

overheid. Impulsis geeft 
aan dat Vajra met deskun-
digheid en visie aan de 
verbetering daarvan kan 
bijdragen.

Wat Nepal als natie 
betreft: in één opzicht 
gaat het er in 2008 beter 
dan in de afgelopen tien 

jaar. De eerste schreden op het pad naar democratie zijn er gezet en er 
vallen beduidend minder doden door geweld. Dat is een stap vooruit, 
al is er nog geen reden tot feest. Terwijl India en China zich razendsnel 
ontwikkelen, ondanks de kredietcrisis, blijft Nepal achter. Dit land, met ’s 
werelds grootste voorraad ‘witte steenkool’, kan anno 2009 zijn burgers 
in de hoofdstad slechts een schamele vier tot acht uur elektriciteit per 
dag bieden. Dit brengt het openbare leven en vooral de economie min 
of meer tot stilstand. Kan de in 2008 aangetreden maoïstische regering 
de hoog gespannen verwachtingen bij het volk waarmaken? Er zal nog 
heel wat wijsheid en geduld nodig zijn – en geld… In december 2008 
gaf de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu een lezing in Amsterdam. 
Hij signaleerde onder meer: “De Europese Unie besteedt dagelijks twee 
euro aan elke koe in Europa, terwijl in grote delen van de wereld men-
sen van minder dan een dollar 
per dag [zoals in Nepal] moeten 
zien te overleven.” Deze bood-
schap aan het Amsterdamse 
gehoor – en hierbij aan u – is wel 
duidelijk.

Mogen wij op uw steun blijven 
rekenen – crisis of geen crisis? 

Maarten Olthof, 
voorzitter Stichting Vajra

Jubileumviering in Academiegebouw

Eduard Nazarski, 
directeur Amnesty International

Verschillende bestuursleden op 
hangbrug in Nepal
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drs. Shashi Paudyal,
vertegenwoordiger Nepal 

Tourism Board, oprichter Nepal 
Development Academy

“… de aanpak van Vajra 
sluit goed aan bij de 

armoedebestrijding in Nepal”

Nico Tydeman Sensei,
zenleraar, schrijver van boeken 

over boeddhisme

“… Vajra werkt aan  
de basis van een  
betere toekomst  

voor Nepal”

drs. Jos van Veldhoven,
artistiek leider  

Nederlandse Bachvereniging,  
docent aan conservatoria

“… een oproep om deze stichting 
te ondersteunen klinkt mij als 

muziek in de oren!”

drs. Cas de Stoppelaar,
hon. consul-generaal voor Nepal 

in Nederland, schrijver

“… onopvallend doch ijverig,  
niet sentimenteel,  

hart op de goede plek;  
bij Vajra voel ik mij thuis”

Twaalf jaar geleden besloot ik met Maarten 
Olthof een bijdrage te leveren aan de bestrijding 
van armoede in mijn land. Sindsdien hebben 
wij gezamenlijk vele projecten opgezet rondom 
educatie, gezondheidszorg, landbouw, milieu 
en de vluchtelingenproblematiek. 

In december 2007 waren vicevoorzitter 
Dor Bahadur Bhandari, medisch adviseur dr. 
Sunil Sharma en ik te gast in Utrecht bij de  
jubileumviering van Stichting Vajra. Nadat 
zoveel vrijwilligers op eigen kosten naar Nepal 
waren gekomen, besloten wij ons eigen vlieg-
ticket te bekostigen. Het geld dat de NCDO 
voor onze vliegreis beschikbaar had gesteld, 
hebben wij aan Vajra-projecten gedoneerd. In 
2008 konden wij in Nepal eveneens feestelijk 
een tienjarig bestaan herdenken: dat van Vajra 
Foundation Nepal. Dit jubileum vierden we op 
het terrein van de éénjarige Vajra Academy! Ik 
spreek mijn respect en dank uit voor de inhou-
delijke en financiële steun die wij in al deze 
jaren hebben mogen ontvangen van donateurs 
en vrijwilligers in Nederland en ook voor de 
inzet van onze eigen mensen in Nepal.

Na de opening in maart 2007 en de onvermij-
delijke kinderziektes draait de Vajra Academy 
nu op volle toeren dankzij een competent en 
gemotiveerd team met een gedreven school-
hoofd, kundige onderwijzers en overige mede-
werkers. In zijn tweede jaar telt deze ‘groene’ 
school nu al 133 leerlingen. Vajra heeft inmid-
dels aan zo’n 200 kinderen een studiebeurs 
verstrekt en in totaal vijf scholen gebouwd en 
ingericht. En we gaan door met het bouwen 
van nieuwe scholen: in 2008 zijn we begonnen 
met de bouw van weer twee nieuwe scholen 
in afgelegen bergdorpen. In totaal profiteren 
meer dan 3000 leerlingen van onze scholen. 
Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage 
aan de toekomst van ons land. Wat de inhou-
delijke kant van onderwijs betreft, werken we 
nauw samen met Stichting Vajra in Nederland. 

In de afgelopen tien jaar hebben we aan 
tienduizenden bergbewoners medische hulp 
verstrekt. Daarbij zijn we ons steeds meer 
gaan richten op moeder-kindzorg en de zorg 
voor vrouwen met een baarmoederverzakking, 
een aandoening die hen ernstig in hun werk, 

gezin en gemeenschap belemmert. 
We continueren onze gezondheids-
educatie door dorpsgemeenschappen 
het belang van ziektepreventie bij te 
brengen. Op plaatsen met drinkwater-
tekort hebben we watervoorzieningen 
gebouwd. Te veel water was er dit 
jaar in oostelijk Nepal door de catas-
trofale overstroming van de Koshi-
rivier. Daar hebben we aan noodhulp 
kunnen bijdragen. Ook zijn we weer 
actief geweest rondom geitenfok, 
landbouw en de aanleg van latrines als 
sanitatiemaatregel.

Zoals u ook dit jaar in de nieuwsbrief kunt 
lezen, laten wij ons in de sociale projecten voor 
de Nepalese gemeenschap leiden door de acht 
millenniumdoelen van de Verenigde Naties (zie 
blz. 5). Door de projectverscheidenheid in de 
afgelopen jaren hebben we veel ervaring opge-
bouwd. Die willen we in de komende tien jaar 
met extra daadkracht en geestdrift inzetten om 
zo verandering te brengen in dorpsgemeen-
schappen in afgelegen berggebieden.

Ons werk in Nepal is belangrijk, maar 
bepaald niet eenvoudig. De werkrelatie met 
Stichting Vajra ervaren wij als hecht, evenwich-
tig en duurzaam. Ons gastvrije verblijf tijdens de 
jubileumviering van Stichting Vajra in december 
2007 en het aansluitende maatschappelijke ori-
ëntatieprogramma in Nederland hebben onze 
samenwerking nog meer diepgang gegeven. 
Met vertrouwen en visie, waarbij ik mij gesteund 
weet door mensen van Vajra in Nepal en in 
Nederland, zal ik mijn team in de komende jaren 
doelgericht willen leiden en hen willen inspire-
ren in onze projecten. Wij hopen in de komende 
jaren op uw steun te mogen blijven rekenen.
 
Ramkaji Paudel, voorzitter Vajra Foundation Nepal 

Viering van tienjarig jubileum van Vajra Nepal

Ram, Sunil en Dor op ijs op de Hoge Veluwe

... zIjN dE RIjkEN dIEvEN
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4 Vajra-onderwijsprojecten in 2008 en de millenniumdoelen die zij dienen doel blz.

Dankzij grote belangstelling van Nederlandse sponsors is het aantal leerlingen en studenten met een beurs via Vajra gestegen tot 125. 1, 2 8

Het percentage meisjes met een beurs is verder toegenomen tot 59%. 3

Het percentage leerlingen uit de laagste kasten (dalits en janajati’s) is gestegen tot 38%. 1

De Vajra Academy telde in 2008 133 leerlingen. 2 6-7

Met geld van de Eureko-Achmea Foundation kon worden begonnen met de bouw van maar liefst 2 scholen  
in twee dorpen in Sindhupalchowk: Botshipa en Yamunadanda.

2 9

Vrijwilligsters Marie-José van Schaik en Selma Weerenbeck hebben twee maanden lang gewerkt op de Vajra Academy.  
Zij gaven trainingen aan leerkrachten en zorgden samen met hen voor meer creativiteit in het onderwijs. 

2 7

Gijs van Lennep, rector van de Stichtse Vrije School Zeist en lid van het onafhankelijke internationale evaluatieteam voor de Vajra Academy, 
bezocht de school om kennis uit te wisselen over onderwijsconcepten in Nepal en in Nederland.

2 6-7

Gezondheidszorg in 2008

De Nederlandse fysiotherapeutes Heleen van der Linde, Maddy Houx en Jeanet van Overhagen assisteerden  
bestuurslid Bhupendra Thapa van Vajra Nepal bij de selectie van 30 gehandicapte kinderen in Sindhupalchowk.  
Zeven kinderen werden voorgedragen voor correctieve behandeling of hulpmiddelen. Het project verloopt moeizaam.

13

In medische kampen zijn 1039 patiënten onderzocht en deels behandeld. Van hen zijn 50 vrouwen geopereerd aan een  
uterusprolaps (baarmoederverzakking) dankzij donaties van Rotary Rozendaal-Veluwezoom en Impulsis.

5 12

Marieke Goossens verzorgde met een team van Nederlandse tandartsen en vrijwilligers een dental camp op de Vajra Academy. 7

Verloskundige Laetitia van Wetten bezocht het gebied van het community health project om de zorg rond  
zwangeren en bevallingen in kaart te brengen.

4, 5 12

De samenwerking met Simavi in het community health programme is voortgezet. Nadruk op zorg voor moeder en kind.  
Onderstaand trainingsprogramma werd uitgevoerd. Edzo Ebbens, medisch adviseur/secretaris van Stichting Vajra,  
bezocht deze projecten in 2008 tweemaal.

4, 5, 6 12

48 onderwijzers ontvingen een achtdaagse training over hygiëne, sanitatie en ziektepreventie. 6 12

4450 leerlingen ontvingen ontwormingstabletten en lessen over hygiëne, sanitatie en ziektepreventie. 6 12

12 vroedvrouwen en health workers ontvingen een twaalfdaagse training over gezondheidszorg, met nadruk op moeder-kindzorg. 4, 5, 6 12

Leidsters van 72 moedergroepen ontvingen een achtdaagse training over voeding, EHBO, worminfecties, sanitatie en hygiëne, 
met veel aandacht voor zwangerschap, veilige bevalling en kindzorg.

4, 5, 6

Meer dan 2000 vrouwen uit 72 moedergroepen werden getraind in dezelfde gezondheidsonderwerpen. 4, 5, 6 12

40 traditionele genezers werden opgeleid ter verbetering van hun kennis van ziekteoorzaken en preventie. 6 12

Met geld van Simavi werd een aanvang gemaakt met de bouw van 11 toiletblokken en 5 drinkwatervoorzieningen bij 5 scholen,  
waarvan 500 leerlingen profijt hebben.

7 13

Zonneovens en diversen in 2008

Uit de laagste kasten van dalits en janajati’s werden 50 vrouwen in negen maanden tot kleermaakster opgeleid.  
Van hen hebben negen vrouwen al een eigen bedrijfje opgericht, waarbij soms anderen in dienst werden genomen.  
Drie vrouwen werden zelf kleermakerstrainer.

1, 3 13

Het zonneovenproject in Bhutanese vluchtelingenkampen is succesvol afgerond en uitgegroeid tot het grootste zonneovenproject ter wereld,  
waarvan ca. 85.000 vluchtelingen profijt hebben. Stichting Vluchteling, grote donor van dit project – met steun van de Postcodeloterij –  
maakte een fraai eindverslag, zie www.vajra.nl/zonneoven. Een brand in een van de kampen verwoestte honderden zonneovens,  
die dankzij een bijdrage van Stichting Vluchteling gedeeltelijk konden worden vervangen. Trainingshallen werden in 2008 ingericht  
als reparatiewerkplaatsen, defecte zonneovens werden gerepareerd, 21 vluchtelingen werden opgeleid tot reparateur van  
eenvoudige defecten, 340 leiders van vluchtelingengroepen werden getraind om kennis over onderhoud van zonneovens door te geven.  
Een werknemer in tijdelijke dienst werd ontslagen omdat hij geld had ontvreemd; het geld is geretourneerd.

7, 8 10-11

Eelke Bontekoe, student aan de TU Delft, liep stage bij Vajra in een onderzoek met TNO naar het met de zonneoven opladen van batterijen  
voor verlichting van vluchtelingenhutten. De beoogde resultaten bleven uit en leidden niet tot een vervolgproject.

7, 8 10-11

In Jharuwarasi werd een watervoorziening aangelegd, waarvan 500 mensen profiteren. 7 13

In Jharuwarasi hebben 75 gezinnen een geitenfokopleiding doorlopen.  
Van hen ontvingen 25 gezinnen een geit van een verbeterd ras.  
Het eerste lam geven zij door aan een volgend gezin, zodat het project zich langzaam uitbreidt.

1 13

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

gEREalISEERd dooR vajRa IN 2008 
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5
mIllENNIUmdoElEN EN vajRa

De gemiddelde Nepalees moet rondkomen van minder dan $1 per dag, 
het bedrag dat de Verenigde Naties als absolute armoedegrens beschou-
wen. Onder deze grens bevindt men zich in een neerwaartse armoede-
spiraal waaraan men zich zonder ontwikkelingshulp 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 pak-
ken. Deze afspraken zijn de ‘millenniumdoelen’. Zowel ontwikkelings-
landen 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 
organisatie, we blijken een bijdrage aan alle acht doelen te kunnen leve-
ren, zelfs al voordat deze waren bedacht.

... is de gezondheid van 
moeders verbeterd, inclusief 
het terugbrengen van de 
kraamvrouwensterfte met 

driekwart ten opzichte van 1990.

... is een duurzaam milieu 
gewaarborgd, is de afname 
van natuurlijke hulpbronnen 
gestopt, is het aantal men-

sen zonder veilig drinkwater en sanitatie 
gehalveerd t.o.v. 1990. 

... is er een halt toegeroe-
pen aan de verspreiding 
van hiv/aids, malaria en 
andere dodelijke infectie-

ziekten en is er toegang tot betaalbare 
geneesmiddelen.

... is er mondiaal partner-
schap voor ontwikkeling, 
overdracht van nieuwe 
technologie, afspraken 

over goed bestuur, handel en financieel 
systeem zijn open en eerlijk, bevordering 
van werkgelegenheid voor jongeren, 
oplossing schuldenvraagstuk.

Genereren van inkomen door voortzetting van 
jaarlijkse organisatie van moestuin-, veeteelt- en 
kleermakersprojecten, vooral voor armen, men-
sen uit de laagste kasten en vrouwen. Jaarlijks 
wil Vajra minimaal 25 leerlingen sponsoren.

Vajra ziet erop toe dat minstens evenveel 
meisjes als jongens via Vajra een studiebeurs 
krijgen. Voor vrouwen worden extra trainin-
gen georganiseerd (zie hierboven).

Jaarlijks minimaal één school bouwen in 
afgelegen berggebieden van Sindhupalchowk. 
De scholen zullen samenwerken met de Vajra 
Academy voor kwaliteitsonderwijs. Jaarlijks 
wil Vajra minimaal 25 leerlingen sponsoren.

Voortzetting van gezondheids-
projecten voor moeder-kindzorg, 
betere verloskundige zorg en 
kraamzorg, waardoor minder 
kinderen sterven.

Voortzetting van gezondheidsprojecten voor 
moeder-kindzorg en veilige geboorte, waar-
door minder kraamvrouwen overlijden.  
Ontworming, uitbreiding van voorlichting 
over risico’s en preventie van uterusprolaps 
(baarmoederverzakking); prolapsoperaties.

Uitdragen van gebruik van alternatieve 
energiebronnen, o.m. via Vajra Academy. 
Publiciteit over door Vajra gerealiseerde 
grootste zonneovenproject ter wereld. 
Stimuleren van ‘eco-bedrijvigheid’. Uitbreiding 
van drinkwatervoorzieningen en latrines.

Voortzetting van gezondheidsvoorlichting en 
bevordering van hygiëne, vooral op scholen. 
Ontwormen van leerlingen. Renovatie en 
herinrichting van health posts en uitbreiding 
van drinkwatervoorzieningen en latrines in 
noordelijk Sindhupalchowk.

Vajra wil afgestudeerde studenten in Nepal 
stimuleren bij starten van bedrijfjes, o.m. 
door microkredieten. Door samenwerking 
met Nederlandse 
universiteiten wil Vajra 
blijvend bijdragen aan 
kennisuitwisseling.

Raakt dit u? Draag dan bij aan projecten 
voor inkomstenwerving of sponsor een 
leerling. Word ambassadeur 
of fondswerver voor Vajra of 
werf een nieuwe donateur.

Spreekt dit u aan? Sponsor 
dan een leerling, zie blz. 8, of 
begeleid docenten op de Vajra Academy. 
Voer actie met school of bedrijf om de 
bouw van een school te financieren.

Bent u voor meer vrouwenrechten? 
Sponsor dan een beurs voor een meisje.
Word ambassadeur of fondswerver voor 
Vajra of vertel anderen over ons.

Word ambassadeur of fonds-
werver voor Vajra.
Werf een donateur voor
Vajra.

Wilt u onnodige moedersterfte 
tegengaan? Sponsor dan een 
operatie, zie blz. 8.
Word ambassadeur of fonds-
werver voor Vajra. Werf een 
donateur voor Vajra.

Sponsor een drinkwaterproject,  
de aanleg van latrines of  
de renovatie van health posts. Word 
ambassadeur of fondswerver voor Vajra 
en vertel anderen over Vajra.

Vindt u sanitatie belangrijk? Sponsor dan 
een drinkwaterproject of aanleg latrines.
Word ambassadeur of fondswerver voor 
Vajra. Werf een 
donateur voor
Vajra.

Wilt u jonge onder-
nemers een kans 
geven? Financier dan een microkrediet.
Word ambassadeur of fondswerver voor 
Vajra en vertel anderen over ons.

... is het aantal mensen met 
honger en mensen die van 
$ 1 per dag moeten leven 
met de helft gereduceerd 

ten opzichte van 1990.

... is er gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, onder 
meer door een gelijke 
participatie van jongens en 

meisjes in het onderwijs.

... volgen alle kinderen in 
alle landen 
basis-
onderwijs.

... is de sterfte van kinderen 
onder de vijf jaar in alle 
ontwikkelingslanden met 
tweederde teruggebracht ten 

opzichte van 1990.

Wat doEt vajRa hIERaaN? Wat kUNt ú doEN?mIllENNIUmdoEl: IN 2015...
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Schoolhoofd over Vajra Academy:  
‘We make a difference!’ 
“In de huidige, ontwrichtende energieschaarste 
in Nepal, met stroomonderbrekingen tot wel 
veertien uur per dag, zien wij hoe goed het 
is dat de Vajra Academy van duurzame ener-
giebronnen gebruikmaakt. Het schoolterrein 
beschikt namelijk over een zonnestoomkeuken 
en een biogasinstallatie, die keuken en was-
ruimten van het internaat van energie voor-
zien. De groene, milieuvriendelijke omgeving 
van de Vajra Academy ondersteunt bovendien 
lesprojecten als ‘Moestuinieren’ en ‘Wat doen 
we met gft-afval?’.

Ouders, maatschappelijke stromingen en 
ook leerlingen zelf stellen kritische eisen aan 
onderwijs. Ouders én hun kinderen verwach-
ten van ons dat het onderwijs vaardigheden, 
kennis en omgangsvormen bijbrengt die later 
een hogere levensstandaard en goede kansen 
op emplooi zullen bieden. Elke maatschappe-
lijke groepering in Nepal wil dat onderwijs hun 
taal en culturele identiteit veiligstelt. De over-
heid verwacht op haar beurt dat onderwijs 
democratische normen en waarden aan kinde-
ren bijbrengt, zodat zij zich later bewust zijn 
van de rechten en plichten van het individu in 
de Nepalese samenleving. Ten slotte houdt de 
overheid vast aan de doelstelling dat onderwijs 
tot economische groei en minder armoede 
dient te leiden.

Onze gekwalificeerde leraren staan borg 
voor kwaliteitsonderwijs aan deze nieuwe 
school. Zij ontvangen nascholing van zowel 
landelijke als buitenlandse deskundigen en 
worden gemonitord door het Vajra-bestuur 
in Kathmandu en hun onderwijskundige advi-
seurs. Zij weten dat zij moeten tegemoetko-
men aan de hooggespannen verwachtingen 
van ouders, leerlingen en overige belangheb-
benden. Ondersteuning van het lesprogramma 
door buitenlandse docenten op gezette tijden 
brengt de scholieren in aanraking met een 

leefwereld ver buiten Nepal en biedt onze 
Nepalese onderwijsstaf een verfrissende kijk 
op innovatieve lesmethoden. Dit komt niet in 
de laatste plaats de relatie tussen de leraren en 
de leerlingen ten goede! 

Onze medewerkers zijn gemotiveerd om 
de zeven onderwijsbeginselen van de Vajra 
Academy nauwgezet in de praktijk te brengen: 
heldere onderwijsdoelen, een concreet leer-
plan, een moderne didactische en pedagogi-
sche benadering, voortdurende nascholing, 
ontwikkelen van een sociale instelling, milieu-
besef en een zelfkritische kwaliteitsbewaking. 
Hiermee realiseren wij daadwerkelijk het motto 
van onze school: We make a difference!”
Achala Thapa,  
schoolhoofd van de Vajra Academy

Rector van Vrije School 
bezoekt Vajra Academy
“Nadat onze school, de Stichtse Vrije School 
in Zeist, in 2005 een succesvolle sponsorac-
tie voor de bouw van de Vajra Academy had 
gevoerd, ben ik gevraagd zitting te nemen in 
een onafhankelijke evaluatiecommissie voor 
de Vajra Academy. Samen met onderwijskun-
dige Boudewijn van Velzen en twee Nepalese 

hoogleraren volg ik nu de ontwikkeling van het 
onderwijs aan deze school. In november 2008 
ben ik ter plaatse de onderwijssituatie gaan 
beoordelen. 

De armoede van Nepal zet zich overduide-
lijk in de landelijke scholen voort. Het onder-
wijs is er verge-
lijkbaar met dat 
in het 19e-eeuwse 
Europa. Er zijn wel 
scholen, maar lang 
niet alle kinderen 
krijgen onderwijs. 
Voor veel leerlin-
gen is een school te 
ver weg of zij moe-
ten hun ouders op 
het land of in de 
werkplaats helpen. 
Schoolgebouwen zijn zonder uitzondering 
spartaans van opzet, met tochtige openingen 
in plaats van ramen en deuren. Leraren heb-
ben meestal slechts middelbare school achter 
de rug. De lesmethodiek is doorgaans simpel: 
flink stampen en zo alles uit je hoofd leren. 
Uiteindelijk haalt slechts één op de twintig 
leerlingen het eindexamen. 

De Vajra Academy, waar ik vijf dagen in het 
internaat heb doorgebracht, is hierop duidelijk 
een uitzondering. Het gebouw, weliswaar ook 
sober ingericht, is goed gebouwd, met deuren 
en grote ramen, en voorzien van duurzame 

Stichting Vajra heeft de bouw van de Vajra Academy meegefinan-
cierd, maar betaalt niet mee aan de exploitatie ervan. Aangezien 
ook de Nepalese overheid geen roepie bijdraagt, is het Nepalese 
bestuur verantwoordelijk voor de werving van inkomsten, afkom-
stig van het schoolgeld voor leerlingen. Bij elke startende onder-
neming zijn de beginjaren het spannendst. Dit is niet anders bij de 
Vajra Academy, die ernaar streeft een kwaliteitsopleiding te wor-
den. Daar is in Nepal immers veel behoefte aan. De komende jaren 
zullen spannend zijn, al zijn er nu al positieve tekenen. 

Het leerlingenaantal is na het eerste jaar nagenoeg verdubbeld 
tot 133 leerlingen. De onderwijskwaliteit is bovengemiddeld. De 
school telt naast ‘betalende’ leerlingen vooral gesponsorde leer-
lingen uit kansarme gezinnen, die in prestaties echter niet onder-
doen. Daarover leest u in bijdragen van het schoolhoofd van de 
Vajra Academy, van de rector van de Stichtse Vrije School, die de 
school als lid van een internationaal onderwijskundig team evalu-
eert, van vrijwilligers die aan deze school hebben lesgegeven en van 
de Vajra-coördinatrice voor leerlingsponsoring.

oNdERWIjSERvaRINg? WoRd  
vRIjWIllIgER op dE vajRa acadEmy! 

Schoolhoofd Achala Thapa

Lerarenteam

De zonnekeukeninstallatie op het  
dak van de Vajra Academy



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

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

energiebronnen, een goed verzorgd terrein en 
een biologische moestuin. De voertaal is voor-
namelijk Engels, zoals op veel privéscholen. 
Men streeft ernaar nieuwe onderwijswegen 
in te slaan. Onderricht is nog wel grotendeels 
traditioneel, maar in peuter- en kleuterklas-
sen wordt veel spelenderwijs onderwezen, er 
wordt niet geslagen en men probeert zo veel 
mogelijk leerlingen te stimuleren door peda-
gogische maatregelen en zinvolle sancties. De 
leraren zijn bereid nieuwe vaardigheden op te 
doen, wat ik ervoer toen ik workshops voor 
hen verzorgde tijdens de laatste twee dagen 
van mijn verblijf. Schoolhoofd Achala Thapa, 
schrijfster van schoolboeken, stimuleert 
nieuwe ontwikkelingen.

Opvallend zijn de 
leerlingen van de 
Vajra Academy! 
Ik ervoer bij hen 
een openheid en 
oprechte belang-
stelling die ik op 
andere scholen 
niet ben tegenge-
komen. Drie van 
de vijf leerlingen 
worden er van-
uit Nederland 

gesponsord, de overige hebben ouders die 
schoolgeld betalen. Vajra Foundation Nepal 
streeft naar meer ‘betalende’ leerlingen, van 
wie de ouders uiteindelijk het onderwijs aan 
kansarme klasgenootjes moeten bekostigen 
en de school zo onafhankelijk van het buiten-
land kunnen maken. Om dit te kunnen berei-
ken, moet de school eerst groeien en goede 
resultaten in de uitstroom laten zien. Er is nu al 
een toenemende belangstelling van ouders die 
merken dat hun kind vastloopt in het reguliere 
onderwijs door de slechte onderwijssituatie en 
stress van de gebruikte, verouderde metho-
diek. Vooralsnog is extra sponsoring nodig om 
ook kansarme kinderen scholing aan de Vajra 
Academy te bieden.”
Gijs van Lennep,  
rector van de Stichtse Vrije School, Zeist

Vrijwilligsters op de Vajra Academy
“Wanneer je de stinkende straten en de bruine 
smog van Kathmandu achter je laat en je via 
een drukke en bochtige uitvalsweg het dorpje 
Chapagaon bereikt, doemen vanachter de 

heuvels enorme zilverkleurige 
ufo’s op. Dichterbij gekomen 
kijk je uit over een weids dal, 
omzoomd door begroeide ber-
gen, en zie je dat de ‘ufo’s’ spie-
gelende reflectoren zijn van de 
zonnekeuken op het dak van 
de Vajra Academy, de groenste 
school van Nepal.

De keukenstaf zorgt ervoor 
dat het de leerlingen, nog volop 
in de groei, hier niet aan voed-
zaam eten ontbreekt. Er is gere-
geld vlees, kip of een ei en de 
maaltijden worden hoofdzake-
lijk gekookt met de energie van 
de zonnespiegels op het dak. 
De meeste groenten en krui-
den komen uit de biologische 
schoolmoestuin. De kinderen 
gaan gekleed in uniform: groene 
broek, vanwege de ‘groene’ school, geel 
overhemd, vanwege de zon waarmee wordt 
gekookt, en een warme trui in de kleur rood, 
de kleur van de compassie die Vajra uitdraagt.

Wij als vrijwilligsters hebben een vast dag-
programma. ’s Ochtends draaien we mee in de 
kleuterklassen. We zingen er liedjes, stampen 
met de voeten, klappen, oefenen ‘links en 
rechts’ en doen spelletjes met handgebaren of 
met een bal. Aan klas 1 tot en met 4 geven we 
een combinatieles van yoga, muziek en dans. 
Verder hebben we aan de leerkrachten work-
shops gegeven over hoe je met je vak omgaat 
en hoe je een pedagogisch verantwoorde 

oplossing kunt vinden wanneer het in de klas 
eens tegenzit. Dit motiveerde hen enthousiast 
ervaringen uit te wisselen, met ons en ook 
onderling. We hopen dat de diverse zaadjes 
die wij hier nu planten, zullen gaan kiemen.

De kinderen zijn leergierig en enthousiast. 
Moeilijk is het om rust − en daarmee verdie-
ping in de stof − voor elkaar te krijgen. Buiten 
de schooluren wordt er veel buiten gespeeld 

De zonnekeukeninstallatie op het  
dak van de Vajra Academy

Creatief met Marie-José en Selma

Reactie van sponsor Simone
“Vandaag hebben we een ontzettend leuke dag op de Vajra 
Academy gehad. Het was indrukwekkend: zo’n mooie, 
schone school op een mooie plek. En een warm thuis voor 
al de kinderen, vol wederzijds respect. Ik hoop het alle-
maal over te kunnen brengen op andere mensen.”

Reactie van sponsor/vrijwilligster Marieke
“We hebben met een groep tandartsen en vrijwilligers 
weer gebitscontroles op de Vajra Academy uitgevoerd. 
Alles ging voorspoedig. We zijn van plan ook volgend jaar 
naar de Academy te gaan, omdat het voor ons een goede 
school is om te volgen. De kinderen blijven op de school 
en alles loopt soepel. De sfeer was ook weer heel goed.”

Reactie van Boudewijn van Velzen, 
onderwijsadviseur van Vajra:
“Vajra is het schoolvoorbeeld van een professioneel ont-
wikkelde samenwerking tussen vrijwilligers hier en een 
stevige club daar. Aansprekende principes zijn: de excel-
lente overhead in Nederland, de gelijkwaardigheid van de 
partners Vajra Holland en Vajra Nepal, het principe van ‘wij 
helpen als je zelf ook helpt’, streng toezicht, resultaat defi-
nities op microniveau.”
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vajRa acadEmy

en gesport. Wat opvalt is dat de kinderen open 
zijn en elkaar met van alles helpen. Er wordt 
amper geruzied. 

We hebben de kinderen van het internaat 
iets over de Nederlandse cultuur willen leren 
door Sinterklaas en Kerstmis te vieren door 
‘schoentje te zetten’ en een kerstboom met 
beschilderde takjes te maken. Bij een groot 
vuur hebben we met zang en verhalen onze 
geweldige tijd hier op een mooie manier 
afgesloten.

De Vajra-school is een prachtig bloeiende 
school, op alle fronten enorm gegroeid in de 
korte tijd dat zij bestaat. We zijn enthousiast 
over het personeel, zoals over Udit, die het 
internaat met liefde en zorg leidt, klas drie 
onder zijn hoede heeft en tussendoor ook nog 
biologie studeert, en over Achala, het school-
hoofd. Haar hebben wij inmiddels tot ‘octopus’ 
omgedoopt, vanwege al haar armen die zij 
voor deze school uitsteekt. 

We hebben ons hier thuis gevoeld en zijn 
er met pijn in het hart vertrokken. Nieuwe vrij-
willigers zullen hier hopelijk ons werk kunnen 
gaan voortzetten.”
Marie-José van Schaik en Selma Weerenbeck

Vajra Academy in reisprogramma 
Sawadee, als een van weinig reisorganisa-
ties aangesloten bij het Nederlandse pro-
gramma voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO), biedt zijn reizigers naar 
Nepal een rondleiding op de Vajra Academy. 
Zij ontmoeten daar leerlingen. Deze krijgen 
zo gelegenheid in de praktijk te brengen wat 
hun tijdens muziek-, dans- en toneellessen is 
geleerd. Het bezoek wordt afgesloten met een 
maaltijd, tijdens goed weer bereid met de zon-
nestoominstallatie op het dak van de school en 
anders met brandstof uit de biogastank op het 
terrein.
 
‘Sponsor een Vajra-leerling!’ 
– zeg het voort
“De Vajra Academy wordt elk jaar met één 
nieuwe klas uitgebreid. In het schooljaar 2009-
2010 is het de beurt aan klas 5, vergelijkbaar 
met groep 7 in Nederland. De eerste lichting 
eindexamenkandidaten wordt pas in 2015 afge-
leverd, na klas 10. Veel Nepalese ouders laten 
de schoolkeuze voor hun kind afhangen van de 

resultaten van het School Leaving Certificate 
(SLC), het equivalent van het eindexamen van 
onze middelbare school. Betalende ouders 
in Kathmandu kiezen dan ook vaak voor een 
gevestigde school, wat ertoe leidt dat gespon-
sorde leerlingen nu nog tweederde deel van 
de schoolpopulatie uitmaken. Waarschijnlijk 
zal dit nog even zo blijven, totdat de reputatie 
van onze school definitief gevestigd is. Gelukkig 
zijn er altijd pioniers onder ouders, zo ook bij 
de Vajra Academy. Deze mensen laten hun 
schoolkeuze niet alleen afhangen van het SLC-
gemiddelde, maar ook van de kwaliteit die de 
school, hoe nieuw ook, nu al uitstraalt. 

De schoolprestaties van de gesponsorde 
leerlingen zijn met een gemiddelde van 7½ 
hoog, zeker wanneer men bedenkt dat een 
scholier in Nepal het SLC al met een 4 haalt. In 
2009 gaan twaalf Vajra-scholieren op voor het 
eindpapiertje. 

In 2008 zijn voor 20 sponsors maar liefst 34 
nieuwe leerlingen geselecteerd. Verscheidene 
sponsors meldden zich aan nadat zij tijdens 
een reis in Nepal de Vajra Academy hadden 
bezocht. Zij waren onder de indruk van de 
school, de kinderen en de leerkrachten. Er is 

goed werk verricht door onze beste ambas-
sadeurs: de sponsors zelf. Enthousiast overtui-
gen zij vrienden, familie en bekenden, wat tot 
nieuwe aanmeldingen leidt. Stichting Vajra is blij 
met hun betrokkenheid. Deze sponsors vormen 
het fundament van ons sponsorprogramma. In 
totaal kunnen inmiddels 125 leerlingen dankzij 
een Vajra-beurs naar school. Daarnaast hebben 
vier leerlingen na hun SLC een studiebeurs voor 
een beroepsopleiding of zelfs een universitaire 
studie toegekend gekregen. Sinds de oprichting 
heeft Stichting Vajra al zo'n tweehonderd leer-

lingen en studenten gesponsord.
Vajra-ambassadeurs: dank voor uw steun 

aan ons project. Zet uw goede werk voort, 
zodat nog meer kinderen uit kansarme gezin-
nen in Nepal hun capaciteiten tot bloei kunnen 
brengen.

De tekeningen rechts boven aan blz. 7 zijn 
van de winnaars van een tekenwedstrijd voor 
de laagste klassen van de Vajra Academy: 
Rejina Dahal (geheel rechts) en Lak Dorje 
Tamang (links daarnaast).” 
Cécile Sanders,  
coördinatrice leerlingsponsoring

Play it forward
Een groep jonge 
en idealistische 
mensen gaat in 
januari 2009 van 
start met het 
initiatief ‘Play it 
forward’ om op een ludieke en interactieve 
manier goede doelen te ondersteunen. Op de 
internationale, Engelstalige website van Play 
it forward kunnen bezoekers via een inter-
actieve aardbol een project vinden dat hen 
aanspreekt. Men kan dit project vervolgens 
financieel steunen en een aansporing hiertoe 
doorsturen naar familie, vrienden, klasgeno-
ten, collega’s enzovoort. Vandaar ‘play it for-
ward’ ofwel ‘geef het door’! Bezoekers kunnen 
er ook ideeën uitwisselen en suggesties doen.

De website brengt de projectvoortgang 
levendig in beeld. Bezoekers kunnen actief 
worden door als projectambassadeur een 
actie op touw te zetten. 

Vajra heeft twee projecten aangemeld: voor 
nieuwe leerlingen voor de Vajra Academy onder 
de titel ‘Give Nepali kids access to education’ 
en voor operaties voor vrouwen met een baar-
moederverzakking (zie blz. 12) onder de titel 
‘Nepali children need a healthy mother too’. 
Medewerkers van Vajra Nepal hebben twee 
korte introductiefilmpjes gemaakt, die door 
Nederlandse vrijwilligers zijn gemonteerd. 

Vajra verwacht veel van deze vernieuwende 
manier van fondsenwerving. Donateurs en 
belangstellenden van Stichting Vajra zijn 
onze beste ambassadeurs; met hen willen we 
deze mogelijkheid dus graag delen! Kijk op 
www.vajra.nl/playitforward en word donateur 
of zelfs ambassadeur. Alle donaties gaan voor 
100 procent naar het project.

Schoolbus van de Vajra Academy
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oNdERWIjS

Vajra bouwt voort: 
weer twee nieuwe scholen
Onderwijs, een van de speerpunten van Vajra, is 
het thema van het tweede VN-millenniumdoel, 
te weten ‘alle kinderen in 2015 naar school’. 
Daarom streven wij ernaar elk jaar een of meer 
nieuwe scholen te bouwen. Vertegenwoordigers 
uit wel tachtig dorpen hebben ons gevraagd 
een school in hun dorp te bouwen. In 2008 
zijn we gestart met de bouw van scholen in de 
bergdorpjes Bhotsipha en Yamunadanda voor 
500 resp. 700 leerlingen. Het onderwijs in deze 
afgelegen streek nabij de Tibetaanse grens 
kampt met een grote achterstand. Vajra kan 
deze scholen bouwen dankzij financiële onder-
steuning door de Eureko Achmea Foundation, 
in het leven geroepen door Achmea in het 
kader van maatschappelijk verantwoord onder-
nemen (MVO) en voor ons bemiddeld door 
Achmea-bedrijfsarts Jan-Albert Lantink.

Deze dorpen tellen veel mensen uit de laag-
ste kasten van dalits en janajati. In november 
2008 waren Maarten Olthof, Ramkaji Paudel 
en overige Nepalese bestuursleden aanwezig 
bij beide eerstesteenleggingen. 

Rameshwar Kharka (zie foto rechtsboven), 
boer in Yamunadanda, vertelt ons hoe geluk-

kig het vooruitzicht van een nieuwe school 
hem maakt. Hij zit, ofschoon ongeschoold, al 
zestien jaar lang in het bestuur van de dorps-
school. In 2008 is zijn zoon er geslaagd voor 
het SLC, nog wel in de categorie ‘uitmuntend’. 
Rameshwar laat óók zijn twee dochters leren: 
in Nepal geen vanzelfsprekendheid.

Dorpskinderen in Yamunadanda betreden 
niet graag de huidige school, waarvan de eer-
ste verdieping op instorten staat, en bedan-
ken Vajra: ‘Gelukkig breken jullie dit bouwval 
nu voor ons af. We waren bang op school 

nog eens door omvallende muren te worden 
bedolven…’

Na oplevering worden beide scholen 
overgedragen aan de overheid en de dorps-
gemeenschappen. De scholen tekenen een 
overeenkomst met de Vajra Academy voor 
kennisuitwisseling, zodat de onderwijskwali-
teit zal kunnen gaan toenemen. In het voor-
jaar van 2009 worden de scholen feestelijk 
geopend. Vajra heeft dan in totaal zeven scho-
len gebouwd. Daarvan hebben meer dan 3000 
leerlingen profijt. 

Bouw van een dorpsschool in Yamunadanda

Leerlingen in Yamunadanda

Leerlingen basisschool lopen 
afscheidsgeschenk bij elkaar 

Leerlingen van basisschool De Ynset in Rottum hebben 
door middel van een sponsorloop een fiks geschenk 
bij elkaar gelopen voor het afscheid van onderwijzeres 
Nienke Deelstra (zie foto linksboven), tot zomer 2008 
hoofd van de school. Maar liefst € 1943,45 konden 
de leerlingen tijdens een ludieke actie aan de vertrek-
kende juf aanbieden. Zij schonk daarop het gehele 
bedrag aan Stichting Vajra! Henk Becker, adviseur van 
Stichting Vajra, was bij het afscheidsfeest aanwezig 
om het bedrag symbolisch in ontvangst te nemen en 
Nienke namens de stichting als dank een echte vajra 
te overhandigen. 

Onderwijzeres Nicole van Slobbe, die in Nepal 
heeft gewoond en daar een eigen school heeft opge-
richt, had Stichting Vajra en basisschool De Ynset met 
elkaar in contact gebracht en leerkrachten, leerlingen 
en ouders enthousiast voor de actie gemaakt.
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Brand verwoest een van de 
vluchtelingenkampen
In Goldhap, een van de kampen voor Bhutanese 
vluchtelingen waar Vajra actief is, brak in 2008 
een brand uit die 95% van het kamp in de as 
legde. Meer dan 8000 vluchtelingen waren 
gedupeerd. Gelukkig waren er geen doden, 
maar helaas zijn, naast hutten en huisraad, 
vrijwel alle zonneovens vernietigd.

Oorzaak van de brand? Een kookvuur! Eens 
te meer blijkt het belang dat vluchtelingen zo 
veel mogelijk met zonneovens koken. Het is 
niet de eerste keer dat in deze kampen brand 
is uitgebroken. De hutten staan er dicht op 
elkaar, waardoor vuur snel om zich heen kan 
grijpen (zie bovenaan tweede foto van links).

Vajra is de vluchtelingen uit eigen reser-
ves onmiddellijk te hulp gekomen, mede op 
verzoek van de UNHCR. Omdat met de hut-
ten vrijwel alle kleding in rook was opgegaan, 
heeft Vajra 9000 meter textiel aan het kamp 
geschonken. Uw donatie om onze reserves 
weer aan te vullen, is van harte welkom.

Grootste zonneovenproject ter wereld 
wordt voortgezet
Het doel om zo’n 85.000 vluchtelingen met de 
zon te laten koken, is in februari 2008 gehaald. 
Lees het fraaie eindrapport van Stichting 
Vluchteling op www.vajra.nl/zonneoven. 

In mei 2009 
zal Maarten 
Olthof op een 
internationale 
conferentie 
in Duitsland 
verslag van dit 
project doen. 
Om het succes 
te bestendigen, 
financierde 

Stichting Vluchteling in 2008 een vervolg ervan. 
De werkplaatsen, gebouwd voor de productie 
van ovens, konden hierdoor worden toege-
rust voor onderhoud en reparatie. Groepen 
vluchtelingen konden worden opgeleid om 
dit onderhoud uit te voeren. Met het nieuwe 
budget kon tevens een deel van de door brand 
verwoeste zonneovens worden vervangen, 
waardoor 1500 vluchtelingen opnieuw toe-
gang krijgen tot koken met de zon. In 2009 
wordt het project langzaam afgebouwd.

Nu het thuisland Bhutan al zeventien jaar 
lang geen concessies wil doen, hebben ver-
schillende westerse landen, waaronder de 
V.S. en Nederland, hun grenzen opengesteld 
voor zo’n 70.000 van de 110.000 vluchtelingen. 
Begin 2009 komen er honderd naar Nederland 
(zie blz. 11). De hervestiging wereldwijd zal 
ruim zes jaar duren. Vajra zamelt zonneovens 
van vertrekkende gezinnen in, repareert ze en 
verspreidt ze onder de laatste vluchtelingen die 
nog niet in het bezit van een zonneoven zijn. 

Nepalees, geboren in Bhutan, 
werkt in zonneovenproject
“Mijn naam is Keshab Bhandari en ik ben 
geboren in het zuiden van Bhutan. Veel van 
de vluchtelingen hier in de kampen waren 

vroeger mijn buren. Iedereen werkte in die tijd 
trouw mee om Bhutan op te bouwen. De akker 
van mijn familie bracht weinig op en daarom 
besloot mijn vader, een handelaar, in 1984 ons 
geluk in Nepal te beproeven. Ik kreeg daar het 
Nepalese staatsburgerschap en ging er socio-
logie en Engels studeren. Begin jaren negen-
tig begonnen de problemen in Bhutan. Veel 
van mijn familieleden en vrienden, generaties 
terug vanuit Nepal naar Bhutan geëmigreerd, 
werden Bhutan uitgezet en kwamen hier in 
Nepal in vluchtelingenkampen terecht. 

Ik ben met mijn ouders vlak bij de kampen 
gaan wonen, waar ik familieleden kon helpen 

met registratie en het bouwen van hutten. Als 
geen ander ken ik de problemen van vluchte-
lingen en het leven in bamboehutten onder 
dekzeil. Ooit beschikten al deze mensen over 
een stenen huis en konden zij goed leven van 
de opbrengst van hun land. Mijn lichaam leeft 
in een Nepalees dorpje, maar mijn hart ligt in 
Bhutan en mijn sympathie gaat naar mijn ver-
wanten in de kampen uit.

Gelukkig kreeg ik de kans om via dit groot-
ste zonneovenproject ter wereld de vluchtelin-
gen van dienst te zijn. Ik ben er trots op dat ik 
hen via Vajra aan een waardevol toestel kan 
helpen, waarmee ze wel vijftien jaar lang gratis 
kunnen koken. 

Ik raad mijn familie aan naar het Westen 
te gaan als ze maar enigszins de kans krijgen, 
want hier hebben zij geen rechten. Terugkeer 
naar Bhutan is een illusie geworden, ook voor 
mijzelf. Na alle zorgen in de kampen zullen zij 
eindelijk weer in waardigheid kunnen leven. Al 
is mijn zorg of zij in de westerse geïndustriali-
seerde wereld zullen kunnen overleven.”
Keshab Bhandari, 
opzichter Vajra-zonneovenproject

Vajra en TNO verkennen 
nieuwe energiemogelijkheid 
In de zomer van 2008 heeft Vajra in de vluch-
telingenkampen samen met TNO onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid elektriciteit te 
maken met een zonneoven door middel van 
een zogeheten ‘warmtebatterij’, zodat de van 
elektriciteit verstoken vluchtelingen ’s avonds 

over licht kunnen beschikken. Stichting 
Vluchteling heeft hierbij bemiddeld. 
Student Eelke Bontekoe heeft voor zijn master-
opleiding duurzame-energietechnologie aan 
de TU Delft stage bij Vajra gelopen om de 
mogelijkheden van de warmtebatterij te ver-
kennen. Zijn vriendin Cora Schram verrichtte 
antropologisch onderzoek in de kampen (zie 

Stichting Vluchteling:
“Het zonneovenproject van Stichting Vajra in 
de Bhutanese vluchtelingenkampen is zeer 
succesvol verlopen. De genereuze bijdrage 
van de Nationale Postcode Loterij heeft ertoe 
geleid dat het oorspronkelijke proefproject 
zich heeft ontwikkeld tot het grootste zonne-
ovenproject ter wereld. Vajra Nepal is in staat 
gebleken een grote verantwoordelijkheid aan 
te kunnen. Ondanks de vele logistieke uitda-
gingen en politieke spanningen behaalde zij 
met succes de vooraf gestelde doelen.”

zoNNEovENpRojEct vaN WEREldFoRmaat

Eelke met warmtebatterij

Keshab (links) bij verwoeste oven

Jong geleerd is oud gedaan
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artikel hierna). Hoewel het concept technisch 
uitvoerbaar is, heeft het onderzoek helaas niet 
de gewenste resultaten opgeleverd: de ener-
gieopbrengst valt tegen, de kosten zijn hoog 
en het gebruik is gecompliceerd, wat gebruik 
door vluchtelingen bemoeilijkt. Vajra heeft 
moeten afzien van een grootschalig project, 
waarvoor Stichting Vluchteling een aanvraag 
bij de Postcode Loterij had kunnen indienen.

Eelke: “Nepalezen en vluchtelingen toon-
den zich gastvrij en nodigden ons regelmatig 
bij hen thuis uit. Leuk, al merk je spoedig dat 
een zesdaagse werkweek plus een dagje voor 
bezoekjes vermoeiend wordt – vooral wan-
neer ’s avonds na je werk weer mensen voor 
de deur staan die allemaal graag mee-eten en 
blijven slapen. Dat confronteert je met jezelf. 
Het IOM Guesthouse, een luxueuze westerse 
plaats waar medewerkers van de International 
Organization for Migration (IOM) en de UNHCR 
verblijven, is een plek die je gewoonlijk op reis 
zou vermijden. Plotseling blijkt het echter een 
welkome vrijplaats te zijn tussen hoge muren, 
met prikkeldraad en wachttorens, waar je met 
andere vreemdelingen ervaringen kunt uitwis-
selen onder het genot van een biertje.

Daardoor kun je je telkens met hernieuwde 
energie in het dagelijkse leven storten en geniet 
je van de hete, overvolle bussen met tetterende 
hindimuziek en een op de muziek mee claxon-
nerende zingende chauffeur. Terwijl je je best 
doet niet op de kippen van de buurvrouw te 
gaan staan, maak je de kaartjesverkoper duide-
lijk dat je écht niet gelooft dat de kaartjes door 
de olieprijs opeens twee keer zo duur zijn. Ik kijk 
terug op een geweldige tijd en kan iedereen een 
soortgelijke ervaring alleen maar aanraden.”

Thuis in verleden, heden of toekomst?
Cora Schram, cultureel antropologe in oplei-
ding, over haar onderzoek in Damak: “In mei 
2008 onderzocht ik in de Bhutanese vluchte-
lingenkampen voor mijn studie antropologie 
ruim drie maanden lang de invloed van onder-
wijs op het gevoel van ‘thuis’ en ‘thuishoren’ 
bij vluchtelingen daar in de leeftijdsgroep van 
12 tot 18 jaar. Omdat terugkeer naar Bhutan 
lange tijd als enige oplossing werd gezien, was 
onderwijs in de kampen opgezet als ‘educatie 
voor repatriatie’, waarin jongeren een gevoel 
van Bhutanees nationalisme moesten ontwik-
kelen. Bhutan werd daarbij verbeeld als het 
geïdealiseerde ‘thuis’ zoals ouders en docenten 
dat vroeger hebben gekend, oftewel: ‘een thuis 

uit het verleden’ (zie tekening bovenin rechts, 
met links het kamp en rechts Bhutan). 

Nu terugkeer naar Bhutan steeds onwaar-
schijnlijker is geworden, blijkt dat deze jongeren 
zijn voorbereid op een toekomst die niet gaat 
komen. Door een jarenlange focus op een ‘thuis 
uit het verleden’ heeft integratie in de Nepalese 
samenleving nauwelijks plaatsgevonden, 
ofschoon deze vluchtelingen – van oorsprong 
Nepalezen – fysiek en cultureel gezien ‘het-
zelfde’ zijn. De invoering van het Third Country 
Resettlement (hervestiging buiten Bhutan of 
Nepal, in ‘derde’ landen) heeft nieuwe dromen 
over een ‘thuis in de toekomst’ opgeroepen. 
Tijdens vrijwel elk bezoek aan de kampen werd 
ik onderworpen aan een spervuur van vragen 
door tientallen jongeren: “Moeten we nu wel 
of niet voor resettlement gaan? En welk land 
biedt ons daarbij dan de beste toekomst?” Hun 
aangeleerde, maar oprechte liefde voor Bhutan 
leidt duidelijk tot loyaliteitsproblemen, die nog 
eens worden aangewakkerd door conflicten 
tussen voor- en tegenstanders van resettlement. 
Want als je vóór resettlement bent, ben je dan 
niet tegen Bhutan?

Hoewel de meeste vluchtelingen nog steeds 
de voorkeur geven aan een ‘thuis uit het verle-
den’, kiezen ze steeds vaker voor de kansen die 
een toekomst in het Westen (aan hun kinderen) 
biedt. Maandelijks vertrekken bijna 1000 van 
de 110.000 vluchtelingen naar het Westen. Die 
toekomst zal moeten uitwijzen of loyaliteits- en 
identiteitsproblemen hun niet verhindert daar 
een nieuw ‘thuis’ op te bouwen.”

Help Bhutanese vluchtelingen met 
integratie in Nederland
Na hun achttien jaren van ballingschap in Nepal 
worden voorjaar 2009 zo’n honderd Bhutanese 
vluchtelingen in Nederland opgenomen. De 

eerste maanden brengen zij door in een asiel-
zoekerscentrum (AZC) in Amersfoort, waar zij 
door middel van uiteenlopende programma’s 
en taallessen op een leven in Nederland zullen 
worden voorbereid. Hierna worden zij in ver-
scheidene gemeentes ondergebracht.

Om deze vluchtelingen op weg te hel-
pen, wil Stichting Vajra in samenwerking met 
Vluchtelingenwerk Nederland een netwerk 
opzetten van vrijwilligers die om de maand een 
bijeenkomst voor deze Bhutanezen organiseren. 
Op bijeenkomsten kunnen zij vragen stellen en 
successen en moeilijkheden uitwisselen. Doel 
is hen in contact te brengen met Bhutanezen 
en Nepalezen die hun weg in de Nederlandse 
samenleving al hebben gevonden en die hun 
zo tot voorbeeld kunnen dienen. Contact met 
buren en vrienden wordt gestimuleerd en de 
vluchtelingen worden met het Nederlandse 
hulpaanbod vertrouwd gemaakt. Dit zal de 
integratie bevorderen en uiteindelijk de zelf-
redzaamheid vergroten. Ervaringsdeskundigen 
op het gebied van migrantenwerk maken deel 
van dit netwerk uit. 
Wilt u zich voor deze vluchtelingen inzetten? 
Neemt dan contact op met Cora Schram: 
cora.schram@vajra.nl

BhUtaNESE vlUchtElINgEN

Cora met Bhutaneesjes
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Hygiëne en gezondheid  
voor moeder en kind

“Al jarenlang werkt Vajra, gesteund door 
Simavi, in bergdorpen rondom Barhabise suc-
cesvol aan een community health develop-
ment programme, dat tot doel heeft mensen 
bewust te maken van gezondheidsrisico’s en 
hun kennis en middelen voor ziektepreven-
tie te bieden. Vajra richt zich daarbij vooral 
op verbetering van lichaamshygiëne, gebruik 
van latrines en schoon drinkwater, ziektepre-
ventie bij moeder en zuigeling en een veilige 
geboorte. Veel vrouwen bevallen thuis zonder 
verloskundige hulp. Een complicatie kan dan 
ernstige gevolgen hebben, vooral wanneer het 
kraambed een of meer dagen lopen verwijderd 
is van een health post of ziekenhuisje.

Een goede lichamelijke conditie en de 
juiste zorg tijdens zwangerschap en bevalling 
kunnen veel problemen bij (aanstaande) moe-
ders voorkomen. Het Vajra-project leert deze 
vrouwen dat hun conditie gebaat is bij goede 
voeding en voldoende hersteltijd na een zwan-
gerschap, reden waarom zij niet snel opnieuw 
zwanger mogen worden. Vajra moedigt zwan-
geren aan een vroedvrouw te bezoeken en 
wijst hun op voordelen van een bevalling in het 
ziekenhuis of thuis met verloskundige hulp.

Dit project, uitgevoerd door twee Nepalese 
verpleegkundigen, wordt gecoördineerd door 
Vajra-bestuurslid Bhupendra, afkomstig uit 
deze streek. De zorgstructuur is er zwak. Vajra 

verbetert die door scholing te bieden aan alle 
betrokkenen: vrouwelijke vrijwilligers in lokale 
moedergroepen, gezondheidswerkers voor 
moeder en kind, zelfs traditionele genezers en 
schoolonderwijzers. Gelukkig is er prima con-
tact met de lokale overheid via district health 
officer dr. Nandalal (zie kader).

De mogelijkheid van een vervolgproject in 
samenwerking met Simavi wordt onderzocht. 
Bhupendra wil het programma doelmatiger 
maken door wekelijkse voorlichting via de 
FM-radio, waardoor de betrokken 72 moeder-
groepen (zie foto links bovenaan) minder vaak 
hoeven te worden bezocht. Vaak is men een 
hele dag onderweg voor één enkel bezoekje.

Tijdens medische kampen in 2008 zijn vijf-
tig vrouwen met een ernstige baarmoederver-
zakking (uterusprolaps) geselecteerd. Zij zijn 
inmiddels geopereerd dankzij donaties van 
de Rotary Club Roozendaal Veluwezoom en 
Impulsis. Ook u kunt een operatie sponsoren. 
Zie Play it forward (blz. 8).”
Edzo Ebbens, medisch adviseur, 
bestuurssecretaris Stichting Vajra

Kraamvrouw de bus in…
“In oktober 2008 was ik in Barhabise om 
als vroedvrouw de zorg rond zwangeren en 
bevallingen in kaart te brengen. Met de ver-
pleegkundigen van het Simavi-project heb ik 
dorpen bezocht om er met vrouwen te praten 
(zie vierde foto van links, bovenaan). Ik sliep 
bij mensen thuis en at op de grond bij een 
vuurtje, met geiten naast me. Veel vrouwen 
bevallen thuis, soms helemaal alleen. Na de 
bevalling moeten ze dan alles zelf opruimen: 
ondenkbaar voor een Nederlandse vroed-
vrouw! Alleen als het fout gaat, haalt men hulp, 
maar dan is het soms te laat. Zo hoorde ik over 
bevallingen waarbij het kind voor de bevalling 
of kort erna was overleden.

Ik bezocht vroedvrouwen, mother and child 
health workers en moedergroepen en sprak 
met vrouwen over zorg in de zwangerschap, 
bevallen en de kraamzorg, na de bevalling. Het 
was vanwege de taal en cultuur niet gemak-
kelijk om achter hun verhalen te komen. Dus 
op een gegeven moment was ik op de grond 
allerlei standen om in te bevallen aan het voor-
doen. De meeste bleken ze wel te kennen. We 
hebben uitbundig gelachen. Er is veel kennis, 
maar die is wel elementair.

De vrouwen zijn zich in de laatste jaren wel 
bewuster van anticonceptie geworden. Veel 

vrouwen halen elke drie maanden de gratis 
anticonceptieprik. Nu zie je dat vrouwen vaak 
maar twee tot drie kinderen willen en daar een 
jaar of drie tussen plannen. Voor herstel is dit 
hard nodig, vanwege het zware werk dat deze 
vrouwen vaak verrichten en een voedings-
patroon dat sneller tot tekorten leidt. 

In het ‘ziekenhuis’ van Barhabise heb ik 
enkele dagen met de vroedvrouwen spreek-
uur gedaan. In Nepal krijgen vrouwen een 
financiële vergoeding als ze hun eerste beval-
ling in een ziekenhuis doen. Dit is een goede 
keus, want daar is meer hulp voor handen als 
er iets misgaat. Maar in noodgevallen kan men 
in Barhabise weinig uitrichten. Een vrouw die 
‘s nachts uit de bergen aan was komen lopen 
omdat de placenta niet geboren werd, moest 
naar Kathmandu worden doorverwezen voor 
operatieve verwijdering. Het grootste gevaar is 
dan dat de placenta gedeeltelijk loslaat en de 
vrouw veel bloed verliest. In Nederland wordt 
zo’n vrouw met spoed per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd. Maar haar man kwam 
binnen met kaartjes voor een bus die over 
twee uur zou vertrekken en die er meer dan 
twee uur over doet.”
Laetitia van Wetten, verloskundige

Opknappen van health posts
In 2008 is gewerkt aan renovatie en uitbreiding 
van het ziekenhuisje van Barhabise, in 2001 al 
door Vajra verbouwd. Voorwaarde was een 
samenwerkingsovereenkomst tussen dit zie-
kenhuisje en het Kathmandu Medical College 
(KMC), waarmee Vajra al lang samenwerkt. 
Door alle onrust in Nepal is die overeenkomst 
echter uitgebleven, reden waarom we onze 
aandacht naar gezondheidsposten in de ber-
gen hebben verlegd.

Een aantal health posts verkeert in slechte 
staat. Daar ontbreken bijvoorbeeld een onder-
zoeksruimte en soms zelfs tafels en stoelen. 
Er is een algeheel gebrek aan weegschalen, 
bloeddrukmeters en eenvoudige instrumenten 
voor een bevalling.

Verloskundige Laetitia van Wetten (zie hier-
voor) was onder de indruk van de inzet van de 
verloskundigen, ondanks de barre voorzieningen 
in de gezondheidsposten. Verbetert Vajra die, 
dan kan de kwaliteit van hun werk toenemen. 

De posten spelen een belangrijke rol in het 
door Vajra en Simavi opgezette community 
health development programme (zie hier-
voor) en vormen een onmisbare schakel in het 

Moeders en baby's wachten in ziekenhuis

Dr. Nandalal, district health officer in 
Sindhupalchowk:
“De bijdrage die Vajra heeft geleverd aan 
de verbetering van de gezondheid in dor-
pen van deze provincie is opmerkelijk. Ik 
nodig Vajra uit in een samenwerkingsver-
band met de overheid verder te werken 
aan de millenniumdoelen 4 en 5 voor een 
betere zorg rondom zwangerschap, verlos-
sing, kraambed en voor jonge kinderen.”
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regionale gezondheidszorgsysteem. Wij zijn in 
contact met een aantal sponsors in Nederland. 
Natuurlijk draagt ook de gemeenschap zelf bij.

Sanitatie is winnaar!
Sanitatie, onderdeel van millenniumdoel 7, blijkt 
een lastig te realiseren doelstelling. Omdat dage-
lijks bijna 5000 kinderen sterven aan diarree 
door gebrek aan een toilet, schoon drinkwater 
en persoonlijke hygiëne, richtte Simavi in 2008, 
immers het ‘Internationale Jaar van de Sanitatie’, 
het Hoge Nood-fonds op. Deze Haarlemse orga-
nisatie riep niet-gouvernementele organisaties 
(NGO’s) in de gehele wereld op met ideeën 
te komen en kondigde aan de beste ervan 
te ondersteunen. Vajra is hierbij in de prijzen 
gevallen: vijf scholen worden uitgerust met toi-
letblokken en watervoorzieningen en er worden 
lessen over toilethygiëne gegeven. Dit zal leiden 
tot minder schoolverzuim door darmklachten. 
Effectief onderwijs aan gezonde scholieren 
vormt de basis voor een betere toekomst. 

Sanitatie is niet voor niets aangewezen door lezers 
wereldwijd van het British Medical Journal als 
de ‘grootste medische vooruitgang sinds 1840’! 
Het antibioticum, zoals penicilline, kwam pas op 
een tweede plaats. Volgens een onderzoek van 
de VN-universiteit is sanitatie (het geheel van 
maatregelen ten behoeve van riolering, toiletten, 
wasruimtes en schoon drinkwater) zelfs belang-
rijker in de strijd tegen armoede dan investering 
in onderwijs en infrastructuur. Een investering in 
verbetering van drinkwater en sanitaire voorzie-
ningen wordt zo’n negen maal terugverdiend. 
Juist deze voorzieningen zijn voor vrouwen van 
groot belang. In veel ontwikkelingslanden gaan 
veel meisjes zodra zij gaan menstrueren niet lan-
ger naar school omdat goede toiletten daar ont-
breken. Het vinden van geschikt drinkwater voor 
het huishouden kost vrouwen onevenredig veel 
tijd. In 2008 legde Vajra een drinkwatervoorzie-
ning aan in Jharuwarasi, nabij de Vajra Academy. 
Daarvan profiteren zo’n 500 mensen.

Vajra-vrijwilliger omschrijft ‘sanitatie’ 
voor kroonprins
In november 2007 riep Z.K.H. de Prins van 
Oranje in New York 2008 namens de Verenigde 
Naties tot ‘Internationaal Jaar van de Sanitatie’ 
uit. In ons land pleitte hij kort daarna voor 
het gebruik van ‘sanitatie’ als vertaling van de 
Engelse vakterm sanitation. Hem was namelijk 
opgevallen dat dit woord in Nederlandstalige 
woordenboeken en spellcheckers ontbrak. Voor 

Vajra-vrijwilliger Arnoud van den Eerenbeemt, 
woordenboekredacteur bij een medische uit-
geverij, was dit aanleiding het begrip op te 
nemen in de door hem samengestelde uitga-
ven Pinkhof Geneeskundig woordenboek en 
Pinkhof Medische spellingcontrole. 

Een jaar later, op 21 november 2008, was 
Arnoud als een van drie Vajra-vrijwilligers 
te gast tijdens de officiële afsluiting van het 
sanitatiejaar in het Amsterdamse Koninklijk 
Instituut voor de Tropen. Bij die terugblik-
kende gelegenheid bood hij, voor het oog van 
pers en televisie, Prins Willem-Alexander het 
trefwoord ‘sanitatie’, met een lexicografisch 
verantwoorde definitie, aan als onderdeel van 
nieuwe edities van beide medische naslagwer-
ken, en wel in de vorm van een vorstelijke, tot 
A1 uitvergrote afdruk van de vakterm.

“U mag mijn gehandicapte kind hebben!”
De Nederlandse fysiotherapeutes Maddy Houx 
(zie bovenaan, derde foto van rechts), Jeanet 
van Overhagen en Heleen van der Linde heb-
ben in het voorjaar van 2008 een maandlang 
in bergdorpen rondom Barhabise invalide kin-
deren beoordeeld op een medische indicatie 
voor een operatieve ingreep of orthopedische 
hulpmiddelen. Vajra-bestuurslid Bhupendra, 
mediator voor het Liliane Fonds, was hun 
begeleider. Zij kwamen deze kinderen op het 
spoor door contact met health workers in ver-
scheidene bergdorpen en aansluitend hun bij-
drage aan een medisch kamp van Vajra. 

Tijdens dit kamp werden onder meer kinde-
ren onderzocht door een orthopedisch chi-
rurg en een Nepalese fysiotherapeut van het 
Kathmandu Medical College (KMC). Zij stellen 
het behandelplan op, daarna voor te leggen 
aan het Liliane Fonds, en zijn verantwoorde-
lijk voor de uitvoering indien de behandeling 
wordt goedgekeurd. 

Van ruim dertig kinderen uit hooggelegen 
bergdorpen kwamen er zeven in aanmerking 
voor een operatieve ingreep. Eind 2008 is er 
helaas nog geen zicht op behandeling van 
deze kinderen. De specialisten van het KMC 
houden Vajra aan het lijntje. Mogelijk schrik-
ken de vele voorwaarden die het Liliane Fonds 
stelt hen af. Ouders blijken weinig gemotiveerd 
om hun kind te helpen en bieden het soms 
zelfs aan Vajra aan als ‘een last waar ze vanaf 
willen’. Het begrip ‘handicap’ heeft in Nepal de 
fatalistische bijbetekenis van ‘lotsbeschikking’ 
of ‘vloek’. Men is er goeddeels onbekend met 
mogelijkheden van ingrepen, oefeningen en 
hulpmiddelen. In 2009 besluit Vajra of we met 
dit project voortgaan en zo ja, op welke wijze.

Overige projecten
Deze nieuwsbrief biedt onvoldoende plaats om 
alle in 2008 uitgevoerde projecten te beschrij-
ven. In het kort: Vajra heeft bijgedragen aan 
noodhulp voor 
de slachtoffers 
van de over-
stroming in 
Oost-Nepal 
(zie foto rechts 
bovenaan). Er 
lopen verschei-
dene projecten 
voor bevordering van ondernemerschap en het 
genereren van inkomen. Zo hebben we in 
Jharuwarasi een geiten fok programma voor 
mensen uit de laagste kasten (zie bovenaan, 
tweede foto van rechts), de dalits en de janaja-
ti’s. In 2008 is in Sindhupalchowk succesvol het 
tweede kleermakersproject afgesloten voor 
tientallen vrouwen uit de laagste kasten. Drie 

van hen zijn 
inmiddels zelf 
opleidster 
geworden en 
negen vrouwen 
hebben een kle-
dingatelier 
geopend!

ovERIgE pRojEctEN

Succesvolle cursiste met 
eigen naaiatelier

Dorpsvrouw bij Vajra-latrine

Koning, keizer, admiraal...

Drinkwatertank in Jharuwarasi
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vRIjWIllIgERSactIES EN pRojEctlocatIES

Wandelen voor Vajra
“Na een veelzijdige, door Maarten Olthof jaarlijks georganiseerde 
reis ‘In het voetspoor van de Boeddha’ door India en Nepal bezocht 
ik in 2007 de Vajra Academy. Daar raakte ik onder de indruk van 
enerzijds de Nepalezen die onder moeilijke omstandigheden dit 

succesvolle project hebben neergezet en het willen uitbreiden, 
anderzijds de leerlingen met hun enthousiasme, creativiteit en 
uitstraling. Na een maandlang armoede en kansarme kinderen 
gezien te hebben, ervoer ik weer hoop. Het belangrijkste ‘middel’ 
om leerlingen meer kansen te geven, vormen de mensen zelf, hun 
lokale inzet en hun organisatie. Deze school vind ik hier een tref-
fend voorbeeld van, reden waarom ik dit project steun en een leer-
ling sponsor. Om extra geld te genereren, vatte ik het plan op voor 
dit project maandelijks een wandeling te organiseren onder het 
motto ‘voor elke gelopen kilometer een euro’. 

Eind 2008 hebben negen wandeletappes plaatsgevonden. 
Tijdens de rustpauzes vertel ik iets over de Vajra Academy. Vaak 
komt er dan een levendige discussie over ontwikkelingshulp op 
gang. Er is een enthousiast groepje ontstaan van mensen die vaker 
meelopen en ook vaker een bedrag storten. De totale opbrengst 
van de negen etappes is ruim € 1400, bijeengebracht door 112 
wandelaars: goed voor vijf schooljaren voor één leerling! Alle wan-
delaars wil ik hiervoor hartelijk bedanken.

Het wandelproject ging op 23 december 2007 van start. Ramkaji 
Paudel, Dor Bahadur Bhandari en Sunil Sharma, alledrie van Vajra 
Nepal, waren toen vanwege het jubileum nog in Nederland. Tijdens 
de aftrap van deze eerste wandeletappe zetten zij samen met 17 
medewandelaars de eerste stappen door de Kennemerduinen en 
langs het Bloemendaalse strand, met uitzicht op de zonsondergang 
boven de Noordzee. Tijdens deze wandeling konden deelnemers 
uit de eerste hand nieuws van hen over de school en de stichting 
horen. Andere etappes voerden ons bijvoorbeeld rond het IJ, langs 
polderdijken bij Breukelen en langs de Belmonte-route bij Ede-
Wageningen.

Hebt u belangstelling en/of wilt u anderen inspireren, dan bent u van 
harte welkom om mee te wandelen. In 2009 zijn de eerste wandelingen 
op 8 februari, 8 maart en 5 april. 

Alle wandelingen worden bekendgemaakt op www.vajra.nl/wandeling 
en worden afgedrukt in het tweemaandelijkse blad van de Wandelpool 
(www.wandelpool.nl), een organisatie met zo’n vijfduizend leden, ver-
zameld in een ‘pool’, die zelf wandelingen organiseren. U kunt ook een 
e-mail sturen naar cewaller@orange.nl.”
Liesbeth Waller, organisatrice Vajra-wandelingen

www.vajra.nl vernieuwd
Vrijwilligers Carsten Engel en Michiel Noordanus hebben in 2008 
www.vajra.nl grondig opnieuw geprogrammeerd en gerestyled. 
Bezoekers van de website kunnen zich nu eenvoudig opgeven voor 
toezending van een nieuwsbrief per post en/of e-mail. Ook kan men 
aan enquêtes deelnemen. In een digitaal archief kunt u alle nieuws-
brieven sinds de oprichting van Stichting Vajra nog eens nalezen. Laat 
ons vooral weten wat u van de website vindt: webmaster@vajra.nl. 
Wilt u zelf een actie voor Vajra op touw zetten, dan kunnen wij die op 
onze website plaatsen.

Stichting Vajra: actief in drie gebieden in Nepal
In bergdorpen rondom Barhabise, dicht bij de Tibetaanse grens in het 
district Sindhupalchowk, bouwen wij scholen, latrines en drinkwater-
voorzieningen en hebben we landbouwprojecten. In 2001 hebben we 
het ziekenhuisje in Barhabise opgeknapt en uitgebreid. Jaarlijks orga-
niseren we medische kampen in deze omgeving, waarbij Nepalese 
artsen belangeloos vele 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. 12 en 13).

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 inwo-
nend zijn (zie blz. 6-9).

In Oost-Nepal bevinden zich nabij Damak kampen met politieke vluch-
telingen uit Bhutan. In deze gemeenschap voert Vajra een zonneoven-
project uit, dat is uitgegroeid tot het grootste zonneovenproject ter wereld  
(zie blz. 10-11).

Liesbeth (links) met groep Vajra-wandelaars

zonneovenproject

Vajra Academy

gezondheidsprojecten
en scholenbouw
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‘Lage overhead’: wat betekent dat?
Een ‘lage overhead’ houdt in dat Stichting Vajra 
zelf amper kosten maakt en dat uw giften ook in 
2008 voor vrijwel 100 procent naar onze projecten 
in Nepal zijn gegaan. Hoe dit kan? Vajra heeft in 
de afgelopen elf jaren uitsluitend met vrijwilligers 
gewerkt, huurt of bezit geen kantoor en werkt met 
vrijwilligers die eigen onkosten, vnl. van reis en ver-
blijf voor werk in Nepal, dragen. Wij geven slechts 
geld uit aan kleinigheden als het lidmaatschap van 
de Kamer van Koophandel, hosting van de web-
site en porti voor de gedrukte nieuwsbrief. Zo was 
onze overhead ook in 2008 weer vrijwel nihil, zoals 
u in de tweede grafiek kunt zien. Wij zijn hier wel 
trots op! Op de openingspagina van www.vajra.nl 
kunt u in een enquête aangeven hoeveel waarde 
u aan een lage overhead hecht. Overigens zijn wij 
in 2008 gaan betalen voor controle van onze jaar-
rekening door een registeraccountant: een extra 
waarborg voor onze donateurs. 

Hieronder ziet u de voorlopige cijfers van 
inkomsten en uitgaven over 2008, die in de 
loop van 2009 nog door de registeraccountant 
moeten worden goedgekeurd. Van het bedrag 
dat in 2008 voor scholenbouw is ontvangen, is 
in dat jaar 50% overgemaakt naar Nepal. Het 
resterende bedrag wordt in 2009 gestort. Op 
www.vajra.nl/jaarrekening vindt u de finan-
ciële verslagen van de afgelopen jaren, vanaf 
2007 inclusief een accountantsverklaring.

Vajra houdt de overhead mede laag door bewust 
te kiezen voor minimale kosten voor fondswerving 
door advertenties en mailings. Hierin verschillen 
wij van veel organisaties met het CBF-keurmerk, 
die 25% van hun ingezamelde geld aan fondswer-
ving mogen besteden, terwijl geen beperkingen 
worden opgelegd aan de kosten voor realisatie 
van de doelen. Onze afwijkende keuze betekent 
dat wij minder mensen bereiken en grotendeels 
aangewezen zijn op onze eigen Vajra-‘familie’ van 

zo’n 200 dona-
teurs en 100 
sponsorouders. 

Ook zon-
der het voor 
kleine organi-
saties kostbare 
CBF-keurmerk 
genieten wij 
het volste ver-
trouwen van 
grote organisa-
ties als Stichting 

Vluchteling, Wilde Ganzen, NCDO, Simavi en 
Impulsis. De Nederlandse belastingdienst erkent 
Stichting Vajra als een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI). Daardoor kunt u uw gift van uw 
belastbare inkomen aftrekken en betaalt Stichting 
Vajra geen belasting over inkomsten uit giften.

Onze keuze betekent tevens dat onze organi-
satie afhankelijk is van de persoonlijke inzet van 
veel betrokkenen. Gelukkig wordt dit goed opge-
pakt door onze vrijwilligers en zoeken zij mee 
naar nieuwe bronnen – zoals Liesbeth Waller, die 
voor Vajra maandelijks een wandeling organiseert 
(zie blz. 14). Een trouwe groep donateurs draagt 
bovengemiddeld bij. Speciale gelegenheden, bij-
voorbeeld een bedrijfsjubileum of huwelijk, wor-
den aangegrepen om genodigden een schenking 
aan Vajra te laten doen. Bedenkt u ons bij een jubi-
leum of moedigt u anderen op andere wijze aan 
tot donaties aan Vajra? Noteert u dan hun e-mail-
adres en geeft u deze adressen aan ons door, 
dan ontvangen zij onze (digitale) nieuwsbrief. 
Dat levert wellicht nieuwe duurzame donateurs 
op! Zij kunnen zich ook eenvoudig aanmelden 
via onze website. En als elke donateur slechts één 
andere donateur aanbrengt, kunnen wij tweemaal 
zoveel werk verrichten. Zeg het voort, oftewel:  
play it forward!
Peter de Rue, 
penningmeester Stichting Vajra

Belangrijke sponsors en organisaties 
waarmee Stichting Vajra in 2008 heeft 
samengewerkt:
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Stichting Vajra
postadres: Oudegracht 246bis, 3511 NV Utrecht
telefoon: (030) 231 62 66
KvK Utrecht nr. 30146196
ING Bank 3237025 t.n.v. Stichting Vajra, Amsterdam
e-mail: info@vajra.nl
www.vajra.nl

contactpersonen
voorzitter: Maarten Olthof 
Oudegracht 246bis, 3511 NV Utrecht 
telefoon (030) 231 62 66 – e-mail: olthof@vajra.nl

secretaris/medisch adviseur: Edzo Ebbens 
Hollywoodlaan 85, 1325 HP Almere 
telefoon (036) 537 52 42 – e-mail: ebbens@vajra.nl

penningmeester: Peter de Rue 
Hamontstraat 4, 1066 NA Amsterdam 
telefoon (020) 669 24 70 – e-mail: derue@vajra.nl

sponsoring leerlingen: Cecile Sanders 
Kribbestraat 47-II, 1079 WN Amsterdam 
telefoon (020) 442 00 50 – e-mail: sanders@vajra.nl

onderwijskundig adviseur: Boudewijn van Velzen 
Vlasstraat 38, 3572 TT Utrecht 
telefoon (030) 273 19 45 – e-mail: vanvelzen@aps.nl

medisch adviseur: Henk Becker 
Eikenweg 3, 1092 BW Amsterdam 
telefoon (020) 600 02 49 – e-mail: becker@vajra.nl
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De vajra (uit te  
spreken als ‘vazj-raa’),  

een diamanten scepter met aan  
beide kanten vijf spaken, is een  

belangrijk symbool in het hindoeïsme en  
het boeddhisme. De vajra is het symbool  
van licht en ook van de onverwoestbare  

kracht van mededogen, dat net als  
de diamant onverstoorbaar, onsplijtbaar  

en transparant is. In het boeddhisme  
is de vajra voorts symbool  

van het pad met  
daden voor het welzijn  

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.

Door fiscus erkend:


