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“The earth provides enough to
satisfy every man’s need...
In 2009 schudde de Zambiaanse econome Dambysa Moyo,
gepromoveerd aan de Harvard University, de wereld op
met Dead aid, haar geruchtmakende boek over ‘doodlopende hulp’ in ontwikkelingssamenwerking. In januari 2010
kwam in Nederland de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) met een langverwacht advies over
ontwikkelingssamenwerking. De raad stelt dat de invloed
van hulp op ontwikkeling niet moet worden overschat,
al mag hieruit niet de conclusie worden getrokken dat
ontwikkelingshulp zou moeten stoppen – zoals sommige
partijen in deze tijden van crisis direct propageren. De
WRR benadrukt dat wereldburgers zich meer dan ooit
verbonden zien door complexe en grensoverschrijdende
problemen. Ontwikkelingshulp is hierdoor nu een bijdrage
aan mondiale overleving.
Hoeveel geeft Nederland eigenlijk aan ontwikkelingssamenwerking uit? In 2009 was dit 4,7 miljard euro.
Aan defensie besteedde ons land ongeveer tweemaal
zoveel. De overheidssteun aan banken, die amper ter
discussie wordt gesteld, was zelfs ruim viermaal zo hoog.
Ontwikkelingssteun vormt voor de meeste ontwikkelingslanden slechts een fractie van de geldstroom die het land
binnenkomt. Deze steun is veelal aanzienlijk lager dan het
bedrag dat zo’n land verliest door internationale handelsbarrières, opgezet om de landbouw en de industrie in rijke
landen te beschermen.
Nepal, dat tot de ‘fragiele landen’ wordt gerekend, staat
in de komende decennia voor een vrijwel onmogelijke
opgave. Dit bergachtige en slecht toegankelijke land heeft
een uitdagend klimaat en bezit geen mineralen. Van de
ruim 29 miljoen inwoners kan de helft zijn (en vooral haar)
naam niet schrijven. De armoede is er vergelijkbaar met die
in Sierra Leone: drie op de vijf inwoners moet rondkomen
van nog geen euro per dag, de door de VN gehanteerde
absolute armoedegrens. Seismologen voorspellen een
zware aardbeving in Nepal binnen enkele decennia en
klimaatexperts wijzen erop dat de gletsjers in de Himalaya

prof. mr. Jenny Goldschmidt,
hoogleraar rechten
van de mens

prof. dr. Niek Klazinga,
hoogleraar sociale
geneeskunde

“… enthousiaste, professionele
vrijwilligers die de
moeilijke leefomstandigheden
van Nepalezen verbeteren”

“… veel aandacht
voor duurzaamheid en
zelfredzaamheid
van de bevolking”

binnen afzienbare tijd weggesmolten zullen zijn. Een stad
als Kathmandu zal dan zonder water komen te zitten. Om
wereldwijd aandacht voor deze dreigende ecologische
rampspoed te vragen, hield het kabinet van de Nepalese
overheid vlak voor de recente klimaattop in Denemarken
een mediagenieke vergadering op 5500 meter hoogte, aan
de voet van Mount Everest (zie foto op achtergrond).
Met of zonder ontwikkelingshulp: Nepal zal zich pas
echt kunnen ontplooien als het land een stabiele regering
krijgt die nationale ontwikkeling boven eigenbelang stelt.
Zover is het nog niet: van de pas twee jaar oude democratie in Nepal kunnen geen wonderen worden verwacht.
Ontwikkelde, mondige Nepalese burgers moeten hun
overheid op gedrag en resultaten aanspreken, maar ook
zelf de handen uit de mouwen steken. Stichting Vajra heeft
een beperkt aantal van hen kunnen ondersteunen en wil
dat ook blijven doen.
In deze nieuwsbrief brengen we het uitstralende effect
van het Vajra-werk met foto’s en tekst in beeld, waaronder
het resultaat van onze projecten in 2009. U ziet daarnaast
de hoopgevende ontwikkeling die mensen van Vajra Nepal
in het afgelopen decennium hebben doorgemaakt. Zij
hebben niet alleen met Stichting Vajra projecten uitgevoerd,
maar ook zelfstandig projecten opgezet én gefinancierd.
Ten slotte vragen wij uw aandacht voor projecten die
voor 2010 op stapel staan. Er zijn plannen genoeg: uitbreiding van de Vajra Academy met een internaat, sponsoring
van leerlingen, aanschaf van een milieuvriendelijke schoolbus, ontwikkeling van een modeldorp, trainingen voor
inkomstenwerving en de bouw van scholen in de bergen.
Help ons te investeren in onderwijs en economische activiteiten, samen met bekwame, energieke en gemotiveerde
Nepalezen!
Maarten Olthof,
voorzitter Stichting Vajra

John Lilipaly,
voormalig inspecteur voortgezet
onderwijs, 12 jaar lid
van Tweede Kamer geweest
“… diepgaande
leerervaringen op
grensvlak van 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”

meer informatie op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie

... but not every man’s greed.”
Mahatma Gandhi

Vajra heeft mij in staat gesteld mensen uit allerlei lagen
van mijn eigen samenleving te ontmoeten en inzicht in hun
levensomstandigheden te krijgen. In de afgelopen twaalf
jaar heeft mijn samenwerking met kansarmen, kastelozen,
wezen, landlozen en vluchtelingen de bestemming van mijn
leven bepaald. Als Nepalese boerenzoon ontving ik indertijd
van Vajra een studiebeurs voor mijn studie sociologie.
Met voldoening heb ik nu een derde deel van mijn leven
besteed aan werk voor de Nepalese maatschappij.
Bij Vajra heb ik het belang en succes van teamwerk
ervaren. Door ons teamwerk koken nu meer dan 80.000
Bhutanese vluchtelingen met de zon, zijn meer dan 20.000
zieken behandeld, zijn zeven scholen en een ziekenhuis
gebouwd, hebben meer dan tweehonderd kansarme
leerlingen een studiebeurs ontvangen, hebben honderden
vrouwen uit lage kasten een inkomen door een vaktraining en heeft Nepal nu de eerste ‘groene school’, de Vajra
Academy.
Ook buiten Vajra om heb ik aan de ontwikkeling van
mijn land bijgedragen. Samen met oud-leerlingen van mijn
vroegere dorpsschool heb ik geld ingezameld en de bouw
begeleid van een college voor voortgezet onderwijs. Zoals
Nederlandse sponsors leerlingen aan de Vajra Academy
sponsoren, ondersteun ik zelf ook financieel leerlingen van
mijn oude school. Van de Merryland School, waarop de
oudste sponsorleerlingen van Vajra zitten, ben ik inmiddels
directeur geworden.
In mijn nu twaalf jaren bij Vajra heb ik geleerd dat goede
resultaten kunnen worden bereikt door te netwerken met verschillende partijen in onze maatschappij. Met een grote groep
bewoners in de buurt van mijn geboortedorp, vlak bij de
Tibetaanse grens, heb ik geld ingezameld om te investeren in
een middelgrote waterkrachtcentrale bij de waterval hiernaast,
met de capaciteit van enkele moderne windmolens. Vanwege
de goede naam van Vajra en ons sociale gezicht in dit
gebied hebben bewoners mij tot projectleider gekozen. Alle
bestuursleden van Vajra Nepal zijn nu bij dit programma
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betrokken, samen met honderden investeerders. Niet alleen
hebben we de overheid en een bank weten te interesseren, maar we zien erop toe dat kleine investeerders een
kans krijgen om in het project te participeren. Hierdoor
raken bewoners veel meer betrokken bij dit project dan bij
een gemiddeld overheidsproject. Bovendien hebben we
aandeelhouders ervan weten te overtuigen drie procent
van het budget te besteden aan sociale activiteiten in het
gebied, zoals renovatie van scholen en gezondheidsposten,
wegaanleg en boomaanplant. Het inkomen dat we vooral
in projecten buiten Vajra verdienen, stelt ons in staat op
persoonlijke titel te investeren in de ontwikkeling van de
Vajra Academy, ons droomproject.
Al deze projecten hebben ons duidelijk gemaakt dat wij
aan Nepal kunnen bijdragen als wij Nepalezen dit werkelijk
willen. Naast financiële middelen zijn daarbij vooral wilskracht, inspiratie en toewijding belangrijk. De toestand van
ons land en de politieke stabiliteit bepalen echter of het
succes van projecten duurzaam is. Ik hoop dan ook, en vele
Nepalezen doen dit met mij, dat de politieke impasse in
Nepal spoedig wordt doorbroken, dat een nieuwe grondwet
wordt opgesteld en dat een nieuw Nepal eindelijk werkelijkheid kan worden.
Ramkaji Paudel,
voorzitter Vajra Nepal

Comité van aanbeveling

drs. Shashi Paudyal,
vertegenwoordiger Nepal
Tourism Board, oprichter Nepal
Development Academy
“… de aanpak van Vajra
sluit goed aan bij de
armoedebestrijding in Nepal”

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

Nico Tydeman Sensei,
zenleraar, schrijver van boeken
over boeddhisme

“… onopvallend doch ijverig,
niet sentimenteel,
hart op de goede plek;
bij Vajra voel ik mij thuis”

“… 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!”

op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie op www.vajra.nl
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millenniumdoelen en vajra
De millenniumdoelen van de Verenigde Naties

De gemiddelde Nepalees moet rondkomen van minder dan A1 per
dag, het bedrag dat de Verenigde Naties als de absolute armoedegrens
hanteren. Onder deze grens bevindt men zich in een neerwaartse
armoedespiraal 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

Millenniumdoel: in 2015...
… is het aantal mensen met
honger en mensen die van
$ 1 per dag moeten leve
met de helft gereduceerd
ten opzichte van 1990.

Nederland, afgesproken vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen
aan te pakken. Deze afspraken vormen de ‘millenniumdoelen’. 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 organisatie, we blijken een bijdrage aan alle acht doelen te
kunnen leveren, zelfs al voordat deze waren bedacht.

wat doet vajra hieraan?

wat kunt ú doen?

Genereren van inkomen door voortzetting van
jaarlijkse organisatie van moestuin, veeteelt- en
kleermakersprojecten, vooral voor armen, mensen
uit de laagste kasten en vrouwen. Vajra wil het
aantal beurzen voor leerlingen verder laten groeien.

Raakt dit u? Draag dan bij aan projecten voor
inkomstenwerving of sponsor een
leerling vanaf (a 0,79) per dag. Word
ambassadeur of fondswerver voor
Vajra of werf een nieuwe donateur.

Jaarlijks een school bouwen in afgelegen
berggebieden van Sindhupalchowk. De
scholen zullen samenwerken met de Vajra
Academy voor kwaliteitsonderwijs. Jaarlijks
extra leerlingen sponsoren uit armste milieus.

Spreekt u dit aan? Sponsor dan een
leerling vanaf (a 0,79) per dag of
begeleid docenten op de Vajra Academy.
Voer actie met school of bedrijf voor de
uitbreiding van de Vajra Academy in 2010.

… is er gelijkheid tussen
mannen en vrouwen, onder
meer door een gelijke
participatie van jongens en
meisjes in het onderwijs.

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

Bent u voor meer vrouwenrechten?
Sponsor dan een beurs voor een meisje
vanaf (a 0,79) per dag of doneer aan
een inkomstenproject voor vrouwen.

… is de sterfte van kinderen
onder de vijf jaar in alle
ontwikkelingslanden met
tweederde teruggebracht ten
opzichte van 1990.

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

… is de gezondheid van
moeders verbeterd, inclusief
het terugbrengen van de
kraamvrouwensterfte met
driekwart ten opzichte van 1990.

Voortzetting van gezondheidsprojecten voor
moeder/kind en veilige bevalling,
waardoor minder kraamvrouwen overlijden.
Ontworming, uitbreiding van voorlichting over
risico’s en preventie van prolaps
(baarmoederverzakking) en prolapsoperaties.

Wilt u onnodige moedersterfte
tegengaan? Sponsor dan een
prolapsoperatie.
Word ambassadeur of
fondswerver voor Vajra.

… is er een halt
toegeroepen aan de
verspreiding van hiv/aids,
malaria en andere
dodelijke infectieziekten en is er toegang
tot betaalbare geneesmiddelen.

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.

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

… is duurzaam milieu
gewaarborgd, is de afname
van natuurlijke hulpbronnen
gestopt, is het aantal
mensen zonder veilig drinkwater en
sanitatie gehalveerd t.o.v. 1990.

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.

Ondersteun de aanschaf van een milieuvriendelijke schoolbus voor de Vajra
Academy of de uitbreiding van deze
school met een internaat.

…is er mondiaal partnerschap 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.

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.

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

… volgen alle kinderen in
alle landen
basisonderwijs.
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Ondersteun de gezondheidsprojecten van Vajra.
Werf een donateur en vertel
anderen over Vajra.

op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie op www.vajra.nl

6

Vajra Academy: de eerste
“Groene School” in Nepal

Vajra op www.youtube.com
Bekijk het filmpje over sponsoring
van een leerling op Youtube. Zoek
naar “Vajra Project Video” of naar
“Vajra scholen”.

Sponsor een leerling
Cecile Sanders, coördinatrice
leerlingsponsoring, bekijkt de
zonnestoomkeuken op het dak
van de school, samen met voorzitter Ramkaji en bestuurslid
Tika Dhoj. Om ook een leerling
te sponsoren neemt u contact
op met cecile.sanders@vajra.nl
Lees het verslag van Cecile's
bezoek aan de school op
www.vajra.nl

meer informatie op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie

Winnende tekeningen
van leerlingen, door
vrijwilligster Selma
Weerenbeck op de buitenkant van de school
nageschilderd.

Help de school in 2010 uit te
breiden met een internaat
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Bouwplannen voor internaat
De bekende Nederlandse stichting
Net4kids wil Vajra gaan ondersteunen
bij de uitbreiding van de Vajra Academy.
De redactie van Samsam, het veel gelezen wereldtijdschrift voor scholieren,
bezoekt in februari 2010 de school. Wilt
u ook meedenken, steunen of een actie
organiseren? Neem dan contact met ons
op via info@vajra.nl

Ronald Stones: “Het is prijzenswaardig
wat Vajra in korte tijd heeft bereikt!”

Milieuvriendelijke
schoolbus
Behalve een zonnestoomkeuken, een biogasinstallatie,
biologische moestuinen en een
eigen melkstal heeft de Vajra
Academy graag een bus die op
gas rijdt. Voor € 10.000 helpt u
ons daaraan.

Kwaliteit van onderwijs
Onderwijsadviseur Boudewijn van Velzen (rechts) traint Vajraleerkrachten. Zij ontvingen in 2009 ook een training van Ronald
Stones (links), directeur van de Green School op Bali, waarmee Vajra
samenwerkt. Op de Vajra Academy worden ook trainingen verzorgd
voor leerkrachten van scholen die Vajra in de bergen bouwt en heeft
gebouwd.

Conferenties en trainingen
Op de Vajra Academy worden regelmatig conferenties en trainingen georganiseerd. Ter gelegenheid van
Wereldmilieudag werd een goed bezochte climate
workshop georganiseerd in samenwerking met het
WNF. Verschillende ministers hebben de school al
bezocht. Geprobeerd wordt de Jeugd Milieuconferentie
2010 op de school door de president van Nepal te laten
openen.

op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie op www.vajra.nl

In totaal zeven scholen
Vajra heeft nu zeven scholen gebouwd, goed voor zo’n 3300 leerlingen.

8

Bouw van twee nieuwe scholen

De oude scholen ▼ ►

Nieuwe school in Yamunadanda,
met zo’n 700 leerlingen. ▼

◄▲ Leerlingen in de
omgeving van de scholen.

meer informatie op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie
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▲ De bouw
Feestelijke opening ▲ ►
in november 2009

Vajra bouwt alleen nog maar
aardbevingsbestendige
gebouwen. In de komende
decennia wacht Nepal immers
een grote aardbeving, zo geven
wetenschappers aan.

◄De nieuwe school in Botshipa,
met zo’n 450 leerlingen.

 ajra Nepal bouwt
V
►
ook zelfstandig scholen
Zonder hulp van Stichting Vajra
zamelde Ramkaji Paudel met een
groep oud-leerlingen
E 50.000 in om hun vroegere
basisschool uit te breiden met een
college voor voortgezet onderwijs.
Plannen voor een volgende school
staan al op stapel.

op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie op www.vajra.nl
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Medische zorg voor moeders,
kinderen – en vaders
◄ Gezondheidstraining
en right to health
Duizenden volwassenen en kinderen
zijn in 2009 voorgelicht over gezondheidsonderwerpen. Daarbij heeft
Vajra veel aandacht besteed aan de
taak van de overheid en het recht
op gezondheidszorg. De meeste
mensen wisten niet welke voorzieningen de overheid hoort te treffen.
Nu gaat men na hoeveel geld de
gezondheidspost krijgt, wat daarmee
wordt gedaan, wat de taak van de
medewerkers is enzovoort. Dit project is zeven jaar lang door Simavi
gesubsidieerd geweest. Of Simavi de
sponsoring in 2010 zal voortzetten, is
nog onzeker.

▲ Vajra-radioprogramma
groot succes
Op eigen initiatief heeft Vajra Nepal
een eigen radioprogramma opgezet.
Elke zondag wordt daarin een ziekte
behandeld, wordt een deskundige
uitgenodigd en worden lezersvragen
beantwoord. Het programma wordt
goed beluisterd, waardoor het bereik
van Vajra aanzienlijk is uitgebreid.

◄ Moedergroepen ook bezocht door mannen
Het aantal moedergroepen is verder gestegen naar 80,
met zo’n 3000 leden. Op verzoek van de vrouwen
kwamen in 2009 ook mannen naar de bijeenkomsten.
Dit werkte verrassend goed: nadat de mannen de
gezondheidsproblematiek van zowel vrouw als gezin
hadden begrepen, nam hun bereidheid toe om mee te
werken aan preventie of behandeling.

► Operaties

Vajra heeft al meer dan 2000
gesponsorde operaties laten uitvoeren bij mensen die deze medische
zorg niet kunnen betalen. Vajra richt
zich steeds meer op de verhelping
van baarmoederverzakkingen,
hierin gesteund door onder meer
Impulsis. In 2009 organiseerde
Vajra Nepal ook niet-gesponsorde
operaties. Bergbewoners met wat
meer geld konden zo profiteren van
de samenwerkingskorting die Vajra
heeft kunnen bedingen in een universiteitsziekenhuis in Kathmandu.
Op deze manier heeft Vajra ook de
NGO ISARD, een partnerorganisatie
van de Nederlandse stichting Icfon,
kunnen helpen.

meer informatie op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie
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► Goed voorbeeld doet volgen

In 2000 heeft Vajra in het dorp Ramche
improved cooking stoves geïntroduceerd.
Deze voeren de rook af en besparen 25%
op hout. Sindsdien is het aantal huishoudens met zo'n oventje op eigen kracht
vertienvoudigd, tot nu 2000. De meeste
gezinnen maken er nu gebruik van.

◄ Bouw van nieuwe
gezondheidspost
In november 2009 legde Edzo
Ebbens, secretaris en medisch
adviseur van Stichting Vajra, de
eerste steen van een nieuwe
gezondheidspost in Sanusirubari,
waarvan 30.000 bergbewoners
gaan profiteren. De Stichting voor
Christelijke Ziekenverzorging in
Nederland sponsort 75% van
de bouw. De rest komt van de
Nepalese overheid, die ook voor
personeel zorgt. De post wordt
aardbevingsbestendig gebouwd.

► Kerstgeschenk Vodafone aan Vajra
In 2009 hebben medewerkers van Vodafone
hun kerstgeschenk aan Vajra gedoneerd,
waardoor twintig vrouwen aan een
baarmoederverzakking kunnen worden
geopereerd. Een mooie kerstgedachte.

▲ Opnieuw drinkwater bij scholen

Ook in 2009 heeft Vajra weer drinkwatervoorzieningen gebouwd bij scholen, gezondheidsvoorlichting
op scholen gegeven en kinderen laten ontwormen.

▲ Niet meer in het veld poepen

Voor een betere sanitatie bouwde Vajra in de
afgelopen tien jaren als voorbeeld latrines bij nagenoeg 100
scholen en gezondheidsposten. De gedachte hierachter is dat
leerlingen zo hun ouders gaan overtuigen van het nu daarvan. Dat heeft gewerkt: meer dan 4000 huishoudens hebben
nu toegang tot een latrine.

op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie op www.vajra.nl
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Zonneovenproject:
meer dan 80.000 vluchtelingen
koken met de zon!

Bossen beschermd en opwarming tegengegaan
De zonneovens besparen zo’n 15 miljoen kilo brandhout
en de uitstoot van 20.000 ton CO 2.

Vertrek naar Verenigde Staten
In 2009 is het vertrek van vluchtelingen op gang gekomen – niet naar
Bhutan, maar voornamelijk naar de VS. Nederland heeft 122 vluchtelingen
opgenomen. De kampen tellen nog altijd 87.000 van de oorspronkelijke
112.000 vluchtelingen.

Jong geleerd, oud gedaan...

Groot succes: UNHCR neemt sponsoring over
In 2010 neemt de United Nations High Commissioner for
the Refugees (UNHCR) de financiering van het zonneovenproject van Stichting Vluchteling over. Daarmee is dit
grootste zonneovenproject ter wereld een internationaal
succes geworden. Vajra Nepal kan het project nu zelfstandig voortzetten en doorgaan met opleiden, motiveren en
repareren. Een belangrijke, nieuwe taak is de herverdeling van ovens die vrijkomen bij vluchtelingen die naar
het buitenland vertrekken.

meer informatie op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie
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Team van het zonneovenproject

Nepalees televisiejournaal
Ramkaji Paudel geeft voor de Nepalese televisiecamera uitleg over het zonneovenproject.

Uche-uche
Als brandstofalternatief
om te koken gebruiken
vluchtelingen illegaal
kaphout en ballen van
steenkoolgruis. Veel mensen krijgen luchtwegproblemen door het stoken
hiervan. Vooral mensen
met astma hebben veel
baat bij het koken met
een zonneoven.

op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie op www.vajra.nl
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Hoe Maarten Olthof indertijd tot
de oprichting van Stichting Vajra is
gekomen, komt aan bod in zijn literaire
relaas van een duizend kilometer lange
voettocht in 2003 langs boeddhistische
pelgrimsplaatsen in India en Nepal. Zijn
verhaal verschijnt najaar 2010 als fraai
geïllustreerd boek bij uitgeverij Ten Have.
Op 2 oktober 2010 wordt het in Utrecht
feestelijk aan pers en publiek gepresenteerd, daarbij spiritueel ingeleid door
Nico Tydeman Sensei. Meer informatie:
www.vajra.nl | www.snp.nl
www.uitgeverijtenhave.nl

boek | reis

In 2010 organiseert Maarten Olthof in
samenwerking met de reisorganisatie
SNP in het voor- en najaar verscheidene
reizen langs boeddhistische pelgrimsplaatsen in India en Nepal. Een bezoek
aan de Vajra Academy in de Kathmanduvallei is daarbij mogelijk.
Zie www.snp.nl/boeddha

Inkomstenwerving

Kleermakersproject succesvol
Vajra heeft 75 vrouwen uit de kaste van dalits (kastelozen),
met succes tot kleermaakster opgeleid. De meesten verdienen nu goed met het naaldvak. Bhupendra Thapa, bestuurslid van Vajra Nepal, heeft een groep vrouwen geholpen een
coöperatie op te richten: Kalika Tailoring Centre. De moedergroepen van Vajra hebben de vrouwen het benodigde geld
hiervoor geleend. De coöperatie geeft haar vakkennis door:
elk jaar worden vijf nieuwe dalitvrouwen opgeleid. Veel echtgenoten maakten aanvankelijk bezwaar dat hun vrouw dit
werk ging doen. Ze werden bij de training betrokken en toen
de eerste roepies binnenrolden, verdween hun weerstand als
sneeuw voor de zon.

Sponsor een wortel !
Het moestuinproject, waarbij Vajra meer dan 700
vrouwen uit moedergroepen heeft geleerd grond
rondom het huis voor groenteteelt te benutten,
werpt nog steeds vruchten af. Samen hebben
de vrouwen al meer dan € 15.000 opzijgezet
in een fonds, waaruit zij om beurten kunnen
lenen. Sommigen hebben met de verkoop van
groenten nu een prima inkomen. In 2010 wil
Vajra een nieuw moestuinproject opzetten. Het
plan bestaat zelfs om van het dorp Ramche een
modeldorp te maken. Sponsors zijn welkom.

meer informatie op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie

Totale inkomsten 2009: € 172.277

financiën

€ 60.000
€ 50.000

15

€ 40.000

Vajra zoekt een nieuwe penningmeester
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Totale uitgaven 2009: € 163.570
€ 60.000

In oktober 2010, na drie jaar gewaardeerde dienst, gaat onze huidige
penningmeester, Peter de Rue, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Vajra
zoekt daarom naar een waardige opvolg(st)er. Hoe eerder deze zich
aandient, des te meer tijd heeft Peter om hem of haar in te werken. Vajra
bedankt Peter en zijn vrouw Monique van harte voor hun beider inzet. Zij
laten een professioneel georganiseerde administratie achter en zijn bereid
achter de schermen nog wel eens een klusje voor Vajra te doen. Hiernaast
een overzicht van de inkomsten en uitgaven van Vajra in 2009. Voor het
fianciële jaarverslag kunt u kijken op www.vajra.nl/jaarrekening
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Door de fiscus erkend:
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mINDER SUCCESVOLLE PROJECTEN

Gehandicaptenproject
Het is Vajra niet gelukt een
succesvol programma op
te zetten voor gehandicapte kinderen. Met name
vrijwilligster Heleen van der
Linde heeft veel energie
hierin gestoken. Nepalese
orthopeden liepen niet
warm voor dit project. Ook
de ouders van de kinderen
waren soms ronduit ongeïnteresseerd, mede vanuit
vooroordeel en bijgeloof.
De gehoopte samenwerking met het Lilianefonds
kwam niet van de grond.
Vajra heeft helaas moeten
besluiten dit project voorlopig te laten rusten.

Geitenproject

Ook het programma om met geiten inkomsten te generen voor een
groep dalits is maar ten dele geslaagd. Door de infectieziektmond en
klauwzeer stierf de helft van de geiten. Ook wordt met een beschuldigende vinger gewezen in de richting van de steenfabriekjes, die met
hun rook in deze uithoek van de Kathmandu-vallei het voedsel voor
de geiten soms oneetbaar maken. Het project wordt verplaatst naar
Phulpingdanda, in Sindhupalchowk, waar 25 dalitgezinnen wachten
op voortzetting van dit project.

op www.vajra.nl - ING 323 70 25 - meer informatie op www.vajra.nl
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Door fiscus erkend:

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.

