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Cecile Sanders, coördinator sponsorleerlingen
Al jaren is Cecile de drijvende kracht achter het 
Vajra-studieproject voor sponsorleerlingen. Zij 
onderhoudt mailcontact met sponsors en menig-
een heeft haar wel eens aan de telefoon gehad. 
Cecile: “Met sponsoring van een leerling is Nepal 
op meer dan één manier geholpen. Allereerst 
krijgt een Nepalees kind uit een kansarme 
omgeving de mogelijkheid om goed onderwijs 
te volgen, waarmee ook  de toekomst van het 

gezin waaruit de leerling komt wordt veiliggesteld. 
De meeste leerlingen doen het uitstekend op 
de Vajra Academy. Veel sponsorleerlingen doen 
bovendien ervaring op in Vajra-projecten. Met het 
einddiploma op zak zijn zij goed toegerust om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van hun land. Van 
die wederkerigheid bestaan inmiddels sprekende 
voorbeelden. Dit programma vormt echt een 
speerpunt van het werk van Vajra.” 

Millennium Ontwikkelingsdoelen 
In 2015...
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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 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”

prof. dr. Niek Klazinga,
hoogleraar sociale

geneeskunde

“… veel aandacht 
voor duurzaamheid en 

zelfredzaamheid  
van de bevolking”

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”

Tonia Star, nieuwe penningmeester van Vajra
“Mijn werkervaring in de gezondheidszorg, onderwijs en financiën 
stel ik graag ten dienste van Vajra. Ik reis regelmatig naar Nepal en 
Tibet en lees en spreek Tibetaans, net als medebestuurslid Edzo 
Ebbens. Door de jaren heen heeft Vajra getoond een inspirerende, 
goed lopende stichting te zijn die gestelde doelen ook verwerkelijkt. 
Door zich aan de millenniumdoelen te verbinden geeft Vajra aan 
de ontwikkeling van Nepal hoog in het vaandel te dragen. Ik ben 
optimistisch en meen dat een einde aan de armoede mogelijk is!”

Maarten OlthofEdzo Ebbens Tonia Star

Ram Kaji Dor Bahadur Tika Doj

Everest-beklimmer Erik Ravenstijn
Erik is de jongste Nederlandse beklimmer ooit van 
de Mount Everest, 8848 meter hoog en gelegen op 
de grens van Nepal en Tibet. Hij biedt lezingen aan 
over zijn grootse avontuur en schenkt de opbrengst 
daarvan aan Stichting Vajra.  
Iets voor op school, het werk  
of de vereniging?  
Mail dan naar ravenstijn@vajra.nl

Damodar Paudel Laxman Thapa Bhimala Pandit

Nepalees bestuur

Nederlands bestuur

Middeleeuwen in de hoofdstad van Nepal
Dagelijks verzamelen arm lastige vrouwen in de Kathmandu-vallei 
poep van koeien en buffels om deze ‘vlaaien’ op het veld te dro-
gen. De droge poepkoeken worden vervolgens gebruikt als brand-
stof om mee te koken. Zo gaat kostbare mest voor de landbouw 
verloren. Aan de Vajra Academy leren kinderen spelenderwijs dat 
die poep in een biogastank gas als brandstof voor een fornuis kan 
opleveren, waarna je de mest alsnog op het land kunt gebruiken. 
De zonnekeuken laat hun zien dat vele maanden per jaar met 
de zon gekookt kan worden. De leerlingen werken met plezier in 
de schooltuin en hebben hiermee in 2010 zelfs de eerste prijs in 
een landelijke wedstrijd opgestreken. Het vernieuwende onder-
wijsconcept van de Vajra Academy brengt het beste van Nepal en 
Nederland samen. Vajra-scholieren zijn spontaan, leergierig en 
communicatief en leren prima Engels spreken.
Lees in deze nieuwsbrief meer over dit unieke onderwijsproject 
en help ons de faam van deze school te verspreiden. Dat kan van 
mond tot mond, maar ook per mail, via Facebook en Twitter. 
Lees ook het laatste nieuws over onze gezondheids projecten en 
het zonneovenproject in en om de Bhutanese vluchtelingen- 
 kampen.

Comité van aanbEvEling 
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Vind de school in Google Maps met een iPhone of 
Android-mobieltje.
Scan met de QR-app de code, waarna Google 
Maps direct de locatie van Vajra Academy toont.

plaats waar het nieuwe hostel 
wordt gebouwd (zie p. 7)

Winnende tekeningen van leerlingen,  
buiten op de schoolmuur nageschilderd.

lerarenteam 

Zonnekeuken  
op het dak 
Deze installatie maakt stoom 
waarmee beneden in de 
keuken zonder brandstof per 
dag honderden maaltijden 
kunnen worden gekookt.  
foto: © Samsam

Biogasinstallatie 
De toiletten lozen hun inhoud in een deels in de 
grond verzonken tank. De mest uit de koeienstal 
wordt hier in biogas omgezet. Wanneer de zon 
niet schijnt en de zonnekeuken daardoor niet kan 
worden gebruikt, bereidt de keukenploeg school-
maaltijden op fornuizen met dit biogas.
foto: © Samsam  

Het huidige  
schoolgebouw 
In 2007 geopend, toen  
65 leerlingen herbergend,  
al na drie jaar uitgegroeid  
tot een school met maar  
liefst 211 leerlingen.

speeltuin 

Vajra-koeien 
Zij leveren melk voor het 
internaat en mest voor de 
biogasinstallatie.  
foto: © Samsam

de prize-winning  
kruidentuin (zie p. 8)

biologische schooltuinen  
foto: © Samsam  amfitheater 

sportvelden 

De Vajra acaDemy
Vanuit De lucht gezien

schooluniform in Vajra-kleuren
 groen duurzaamheid
 geel de energie van de zon
 rood compassie
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Udit: “Ik word gerecycled!”
“Mijn naam is Udit Bhatta. Ik kom uit een arm deel van Nepal, vlak 
bij Gorkha. Ik noem mijzelf wel eens ‘gerecycled’. Waarom? Omdat 
ik ooit via Vajra werd gesponsord en ik nu zelf op de Vajra Academy 
lesgeef! Bovendien studeer ik in mijn vrije tijd biologie aan de 

universiteit. Onderwijs geven op de Vajra Academy is een verrijkende 
ervaring, want deze school verschilt nogal van veel andere in Nepal.  

Zo wordt er niet geslagen en zijn de lessen interactief opgezet. Met zijn 
milieusparende voorzieningen is de Academy een modelschool 

voor ons land. Daarom vraag ik u de school te steunen.  
Dat kan direct, door aan de gebouwuitbreiding bij te 

dragen, of indirect, door een leerling te sponsoren. 
Of allebei! Ik heb zelf mogen ervaren welk 
verschil een goede school kan maken en gun 

nu andere jongeren in mijn land deze bui-
tenkans. Bekijk mijn filmpje eens! Zoek op 
www.youtube.com naar ‘Vajra project’ 
of scan de QR-codes met een 
iPhone of Android-mobieltje.”

De Vajra acaDemy: innoVatief!
Wat maakt de Vajra Academy tot een bijzondere school?
• De school wordt volledig door Nepalezen 

geleid en geëxploiteerd.

• Stichting Vajra draagt alleen aan de bouwkos-
ten bij. Vajra Nepal betaalt daar zelf aan mee.

• Ten minste dertig procent van de leerlin-
gen komt uit arme gezinnen. Zij worden 
gespon sord uit de winst van de school. Ook 
Nederlanders sponsoren er leerlingen. Zo 
krijgen arme kinderen uit afgelegen gebieden 
kans op een goede opleiding. Meisjes en 
kinderen uit lage kasten hebben voorrang.

• Vanwege de hoge kwaliteit van het onderwijs 
trekt de school kinderen uit de Nepalese 
middenklasse aan. Met de inkomsten van hun 
schoolgeld kunnen exploitatie en onderhoud 
volledig worden bekostigd. Zo is de school 
niet langer afhankelijk van een buiten-
landse geldstroom en betalen bemiddelde 
Nepalezen voor het onderwijs aan hun armere 
landgenoten. 

• De school streeft ernaar een inspirerend 
voorbeeld te zijn op het gebied van kwaliteits-
onderwijs en duurzame ontwikkeling.

• Kinderen leren er spelenderwijs de mogelijk-
heden van duurzame energiebronnen kennen 
en worden aangemoedigd op een creatieve 
manier naar oplossingen te zoeken en zo 
inzichten op te doen. 

• De Vajra Academy geeft les aan kinderen uit 
verscheidene maatschappelijke klassen én 
kasten, afkomstig uit maar liefst 26 landsdis-
tricten. Zo leren kinderen er om te gaan met 
leeftijdgenoten uit alle lagen van de Nepalese 
samenleving: een van de sociaal innovatieve 
prestaties van de Vajra Academy.

• Doordat de school aan de Vajra Foundation 
is gelieerd, raken leerlingen vertrouwd met 
sociale projecten die door Vajra worden uitge-
voerd en ontwikkelen zij al vroeg een sociale 
levensinstelling.

Filmpjes op YouTube
Zoek op YouTube naar ‘Vajra Academy’ of scan de codes hiernaast met een 
iPhone of Android-mobieltje met QR-app. De bovenste video is gemaakt in 
het jaar van opening, 2007. De onderste code leidt naar een boeiende video, 
gemaakt eind 2010 door Hilke van Nassau en Michiel van Dorsselaer.  
Zij gaven toen op de school les in technische vakken.
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Help deze scHool aan uitbreiding  
in 2011 met een internaat

In 2007 opende de Vajra Academy de 
deuren van zijn peuterspeelzaal en vijf 
basisschoolklassen. Elk jaar is er sindsdien 
een klas bij gekomen. Enkele klaslokalen 
waren tot nu toe ingericht als slaapzaal voor 
kinderen van wie de ouders ver weg in de 
Himalaya wonen. Inmiddels telt het gebouw 
negen klassen en… is het vol! Daarom 

spaart Stichting Vajra nu voor de bouw 
van een internaat  (hostel), met slaapzalen 

voor honderd ‘interne’ leerlingen en een 
gemeenschappelijke ruimte. In 2011 moet dit 
internaat van de grond komen.  
ASN Bank, Net4Kids, Wilde Ganzen en 
Happinez hebben al bijgedragen, samen 
met vele donateurs. Helpen? Voer actie 
met school, club of werk of geef anderszins 
bekendheid aan Vajra. Kijk op www.vajra.nl/
academy hoe Vajra te steunen.

Happinez kiest Stichting Vajra als ‘goed doel’
Het veelgelezen tijdschrift Happinez heeft in 2010 Stichting 
Vajra tot ‘goed doel’ uitgeroepen (decembernummer 
blz. 161). Happinez heeft Vajra een volle bladzijde beschik
baar gesteld voor een wervende beschrijving van de Vajra 
Academy en zal financieel bijdragen aan de uitbreiding van 
het schoolgebouw.

In 2010 bracht Liesbeth 
Schouten van het scholieren
blad Samsam een bezoek 
aan de Vajra Academy.  
Zij schreef hierover een 
uitgebreid artikel in het 
september nummer.  
www.vajra.nl/samsam toont 
geslaagde foto’s en video’s 
hiervan.
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http://www.wildeganzen.nl/
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25 Nepalezen op bezoek bij Vajra in Nederland 
voor uitwisseling van onderwijskennis

DorpsonDerwijzers volgen training 
aan vajra acaDemy 

Vajra Academy geaffilieerd met 
de Vrije School in Zeist
In maart 2010 ontving Stichting Vajra 
een gezelschap van 25 Nepalezen onder 
leiding van Ramkaji Paudel, voorzitter van 
Vajra Nepal. De groep was in Nederland 
om te kijken hoe het onderwijs op de 
Vajra Academy kan worden verbeterd. 
Verscheidene scholen werden bezocht, 
waaronder de Stichtse Vrije School Zeist. 
Bij deze gelegenheid ontving Ramkaji van 
schoolhoofd Gijs van Lennep het certi-
ficaat van de samenwerking tussen de 
Vajra Academy en de Vrije School Zeist. 
Gijs zit in het internationale team dat de 
Vajra Academy jaarlijks evalueert. In 2008 
heeft hij de school bezocht.

Thuis bij sponsorleerlinge Sonu 
Sonu Nepali komt uit de laagste 
kaste in Nepal, die van de dalits. 
Bij haar thuis bezit het gezin niet 
veel, want haar vader is een een-
voudige kleermaker. Huiswerk 
maakt Sonu aan een klein tafeltje, 

zittend op haar bed. Sommige 
Nepalezen zien dalits als onrein 
en minderwaardig, maar aan 
de Vajra Academy wordt Sonu 
helemaal geaccepteerd. En ze is 
een van de beste leerlingen!

Linda Bezemer, reisleidster bij Sawadee:
“Ik heb de Vajra Academy 
regelmatig als reisbegeleid-
ster bezocht, samen met mijn 
reisgroep. Wat ik bijzonder 
aan de Vajra Academy vind, is 
dat de leerlingen uit alle lagen 
van de Nepalese samenleving 
komen. Arme gezinnen worden 
gesponsord door donateurs en 
rijke gezinnen sturen zelf hun 
kinderen naar deze school. Die 
mix vind je niet vaak in Nepal! 

Aan het eind van het bezoek 
hebben de leerlingen ons hun 
danskunst laten zien. Liefhebbers 
konden meedoen. Iedereen in de 
groep was erg enthousiast over 
het bezoek!”

sponsor een leerling 

Cecile omringd door sponsorleerlingen
Cecile Sanders coördineert het Vajra-sponsorprogramma voor 
leerlingen. Sponsor worden? Neem dan per mail contact met 
haar op (sanders@vajra.nl). Meer informatie over  sponsoren 
van een leerling: www.vajra.nl/leerling

Met Liesbeth wandelen voor sponsorleerlingen
Sinds 2007 organiseert Liesbeth 
Waller wandelingen voor 
Stichting Vajra. Deelneemster 
Annemieke Pauwels: “De meer-
waarde van een wandeling met 
Liesbeth is haar belangeloze ini-
tiatief dat iedere deelnemer per 
gelopen kilometer een bedrag 
naar Vajra overmaakt. Voor die 
organisatie loop ik mij graag 
warm!” Birgit Matser: “Liesbeth 
doet dit met hart en ziel. Haar 
mooie reis naar Nepal heeft ze 

naderhand gekoppeld aan de 
wens iets te kunnen betekenen 
voor de nood die ze in dat land 
met eigen ogen heeft gezien.”  
In de afgelopen jaren is school-
geld voor tientallen leerlingjaren 
bijeengelopen.  
Meelopen? Begin 2011 zijn 
er wandelingen gepland op 
6 maart, 3 april en 8 mei. 
Informatie, inschrijving en wan-
delingen later in het jaar:  
www.vajra.nl/wandeling

Veel sponsorleerlingen komen uit bergdorpen

Dorpsonderwijzers volgen training  
aan Vajra Academy
Leerkrachten van zes scholen die Vajra in bergdorpen in de 
Himalaya heeft gebouwd, hebben aan hun didactische vaardig-
heden kunnen werken tijdens een cursus aan de Vajra Academy.
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om te kijken hoe het onderwijs op de 
Vajra Academy kan worden verbeterd. 
Verscheidene scholen werden bezocht, 
waaronder de Stichtse Vrije School Zeist. 
Bij deze gelegenheid ontving Ramkaji van 
schoolhoofd Gijs van Lennep het certi-
ficaat van de samenwerking tussen de 
Vajra Academy en de Vrije School Zeist. 
Gijs zit in het internationale team dat de 
Vajra Academy jaarlijks evalueert. In 2008 
heeft hij de school bezocht.

Thuis bij sponsorleerlinge Sonu 
Sonu Nepali komt uit de laagste 
kaste in Nepal, die van de dalits. 
Bij haar thuis bezit het gezin niet 
veel, want haar vader is een een-
voudige kleermaker. Huiswerk 
maakt Sonu aan een klein tafeltje, 

zittend op haar bed. Sommige 
Nepalezen zien dalits als onrein 
en minderwaardig, maar aan 
de Vajra Academy wordt Sonu 
helemaal geaccepteerd. En ze is 
een van de beste leerlingen!

Linda Bezemer, reisleidster bij Sawadee:
“Ik heb de Vajra Academy 
regelmatig als reisbegeleid-
ster bezocht, samen met mijn 
reisgroep. Wat ik bijzonder 
aan de Vajra Academy vind, is 
dat de leerlingen uit alle lagen 
van de Nepalese samenleving 
komen. Arme gezinnen worden 
gesponsord door donateurs en 
rijke gezinnen sturen zelf hun 
kinderen naar deze school. Die 
mix vind je niet vaak in Nepal! 

Aan het eind van het bezoek 
hebben de leerlingen ons hun 
danskunst laten zien. Liefhebbers 
konden meedoen. Iedereen in de 
groep was erg enthousiast over 
het bezoek!”

sponsor een leerling 

Cecile omringd door sponsorleerlingen
Cecile Sanders coördineert het Vajra-sponsorprogramma voor 
leerlingen. Sponsor worden? Neem dan per mail contact met 
haar op (sanders@vajra.nl). Meer informatie over  sponsoren 
van een leerling: www.vajra.nl/leerling

Met Liesbeth wandelen voor sponsorleerlingen
Sinds 2007 organiseert Liesbeth 
Waller wandelingen voor 
Stichting Vajra. Deelneemster 
Annemieke Pauwels: “De meer-
waarde van een wandeling met 
Liesbeth is haar belangeloze ini-
tiatief dat iedere deelnemer per 
gelopen kilometer een bedrag 
naar Vajra overmaakt. Voor die 
organisatie loop ik mij graag 
warm!” Birgit Matser: “Liesbeth 
doet dit met hart en ziel. Haar 
mooie reis naar Nepal heeft ze 

naderhand gekoppeld aan de 
wens iets te kunnen betekenen 
voor de nood die ze in dat land 
met eigen ogen heeft gezien.”  
In de afgelopen jaren is school-
geld voor tientallen leerlingjaren 
bijeengelopen.  
Meelopen? Begin 2011 zijn 
er wandelingen gepland op 
6 maart, 3 april en 8 mei. 
Informatie, inschrijving en wan-
delingen later in het jaar:  
www.vajra.nl/wandeling

Veel sponsorleerlingen komen uit bergdorpen

Dorpsonderwijzers volgen training  
aan Vajra Academy
Leerkrachten van zes scholen die Vajra in bergdorpen in de 
Himalaya heeft gebouwd, hebben aan hun didactische vaardig-
heden kunnen werken tijdens een cursus aan de Vajra Academy.
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Drie nieuwe gezonDheiDscentra en  
ruim honDerD prolapsoperaties

◄  Bestuursleden Bhupendra Thapa en Edzo Ebbens op werkbezoek 
In 2010 is Vajra begonnen met de bouw van een 
nieuw gezondheidscentrum in Sanusirubari (foto 
linksboven). De lokale bevolking draagt in een 
kwart van de kosten bij. De medische post wordt 
overgedragen aan de overheid, die zich garant 
stelt voor personeel en onderhoud. Een trainings-
programma leidt lokale gezondheidswerkers op 

en ondersteunt moedergroepen. Vajra heeft in de 
afgelopen jaren veel ervaring op dit gebied opge-
bouwd. Gezondheidswerker Surya Prasad Ghoraine 
(foto hierboven) voorziet dat duizenden mensen van 
deze post zullen gebruikmaken. In 2011 bouwt Vajra 
nog eens twee gezondheidscentra, in Dhuksum en 
Ramche.

Vele kleintjes maken één grote... 
Vajra was in 2010 actief in de nieuwe media! Twee door Pifworld 
(www.pifworld.com) ondersteunde projecten zijn met succes voltooid. 
Het speelse internetinitiatief ‘Play It Forward’ heeft met veel kleine 

bijdragen een respectabele donatie opgeleverd. Twintig vrouwen kon-
den hierdoor aan de baarmoeder worden geopereerd en de kinderen 
Sabina en Nirasha kunnen vijf jaar lang naar de Vajra Academy. 

Vrouwen wachten op onderzoek voor operatie ►
Door hulp van Vajra kunnen ruim honderd 
vrouwen worden geopereerd aan een baar-
moederverzakking (uterusprolaps), een inva-
liderende en stigmatiserende aandoening die 
in bergdorpen in Nepal veel voorkomt. In het 
ziekenhuisje in Barhabise, in 2001 gebouwd 
door Vajra, selecteren artsen de vrouwen die 
in aanmerking komen. De eigenlijke ingreep 

vindt plaats in het Kathmandu Medical 
College, het universiteitsziekenhuis waarmee 
Vajra al jarenlang samenwerkt. 
Geld voor dit alles is bijeengebracht door 
Impulsis, Vodafone en Pifworld. Bekijk de 
video op YouTube: zoek naar “Vajra women” 
of scan de QR-code hiernaast met een geschikt 
mobieltje.
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Vajra-zonneoVenproject 
zichtbaar Vanuit de ruimte

Stichting Vajra ook op Facebook
Vanaf 2011 heeft Stichting Vajra een eigen Facebook-pagina! Voeg Vajra toe aan je vrienden, blijf 
zo op de hoogte van het laatste Vajra-nieuws en deel dit met vrienden op Facebook. Gebruik de 
icoontjes en url’s op www.vajra.nl om via Facebook en Twitter Vajra-nieuws met anderen te delen.

40% van het aankoopbedrag gaat naar Stichting Vajra
Bestelt u het boek Lopen in het voetspoor van de Boeddha via www.boeddhavoetspoor.nl, dan 
gaat maar liefst 40 procent van de verkoopprijs (€ 34,90) als donatie naar Stichting Vajra! In dit 
boek combineert Vajra-voorzitter Maarten Olthof het verhaal van zijn avontuurlijke, duizend kilo-
meter lange voettocht langs boeddhistische pelgrimsplaatsen in India en Nepal met geschiedenis, 
archeologie en de filosofie van het boeddhisme. In persoonlijke reflecties vertelt hij onder meer 
hoe hij tot de oprichting van Stichting Vajra is gekomen.

Lezingen en reizen
Op 25 juni en 24 september 2011 geeft Maarten Olthof in Den Haag lezingen met als thema 
‘cultuur en religies van de Himalaya’. Speelse lezingen met beelden over India en Nepal en over 
hoe hindoeïsme en boeddhisme daar een plaats hebben gevonden. Kijk op www.vajra.nl/lezingen 
om u op te geven of bel SNP: 024-3277000.
Bezoek www.vajra.nl/reizen voor informatie over groepsreizen met Maarten Olthof, waarbij een 
bezoek aan de Vajra Academy mogelijk is.

Jaarverslagen van  
Stichting Vajra staan op 
www.vajra.nl/jaarverslag

Erkend door de 
Nederlandse fiscus!

Zonneovenproject buiten de kampen
Het zonneovenproject wordt nu zelfstandig uitgevoerd door Vajra 
Nepal, financieel gesteund door de UNHCR. Eind 2010 was ongeveer 
een derde van alle Bhutanese vluchtelingen overgebracht naar Noord-
Amerika, Europa en Oceanië. Hierdoor zijn zonneovens beschikbaar 
gekomen. Met hulp van de UNHCR is nu een zonneovenprogramma 
gestart in dorpjes rondom de kampen. Deze hebben vaak te lijden 
gehad van de aanwezigheid van de vluchtelingen, onder meer door 
illegale houtkap. De gemoederen zijn daarbij soms hoog opgelopen, 
er zijn zelfs doden gevallen. De eerste gebruikersgroepen zijn inmid-
dels getraind en honderden zonneovens zijn al verspreid.

Het zonneovenproject van Stichting Vajra in de Bhutanese vluchtelingenkampen in Oost-Nepal is met Google 
maps duidelijk zichtbaar. Als je op een van de zeven kampen inzoomt, worden de duizenden zonneovens 
die Vajra er verspreid heeft zichtbaar als twinkelende sterren! Scan de QR-code met een iPhone of Android-
mobieltje. Google toont dan direct de locatie van het kamp Beldangi-II. Ook vandaag zijn met deze zonneovens 
weer ruim vijftigduizend liter water gekookt, gratis met de zon!

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

Deze nieuwsbrief is 
gesponsord door:

http://nl-nl.facebook.com/pages/Stichting-Vajra/175909202431777
http://www.anraad.nl/
http://www.anbi.nl/index.php?id=485&let=V
http://www.weijntjes.nl/
http://www.glu.nl/studenten/stage-lopen/
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