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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.
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Millennium Ontwikkelingsdoelen 
In 2015...

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,
dirigent, 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”

Comité van aanbeveling 

Ramkaji Paudel Dor Bahadur Tika Doj Damodar Paudel Laxman Thapa Bhimala Pandit

Nepalees bestuur

Investeren in duurzaam ondernemerschap 
In onze eeuw verwacht men van ontwikkelings samen
werking steeds meer ‘gerichte steun, gekoppeld aan 
kennisoverdracht en investeren in economische bedrij
vigheid en behoud van schone lucht en bossen’*). Voor 
Stichting Vajra is vanaf het eerste uur de overdraagbaar
heid van projecten wezenlijk geweest. In 1997 werd 
na Stichting Vajra al spoedig Vajra Foundation Nepal 
opgericht, een onafhankelijke Nepalese organisatie 
waarmee de Nederlandse stichting is gaan samenwer
ken. Vajra Nepal heeft steeds aan projecten meebetaald, 
soms zelfs tot aan 25 procent van het budget.

Een voorwaarde voor onze duurzame hulp aan Nepal 
is het bereikte ownership: projecten worden ter plaatse 
als ‘eigen projecten’ ervaren en de activiteiten komen 
er overeen met de eigen ideeën en wensen. De eigen 
bijdrage vanuit Nepal maakt dat de dorpsgemeen
schappen waarmee wij werken extra betrokken zijn bij 
projecten van Vajra Nepal. Het ziekenhuis in Barhabise, 
de zes scholen in Sindhupalchowk en de drie klinieken 
die Vajra gebouwd heeft, zijn alle  overgedragen aan 
de gemeenschap. Die heeft samen met de autoriteiten 
de verantwoordelijkheid genomen voor onderhoud en 
personeel. Ook het zonneovenproject, waarin bijna 1,5 
miljoen euro is omgegaan, is door onze beide organi
saties in goede banen geleid. In 2010 heeft Vajra Nepal 
de eindverantwoordelijkheid voor dit project volledig 
kunnen overnemen. 
 
De Nepalese stichting heeft door dit project veel over 
ondernemerschap geleerd, wat goed van pas is 

gekomen bij het leiden van de Vajra Academy, de eerste 
‘groene school’ in Nepal. Dit is de enige school die Vajra 
Nepal zelf beheert, om zo ook te kunnen bijdragen aan 
de kwaliteit van onderwijs in Nepal. Stichting Vajra heeft 
driekwart van de bouwkosten ervan bekostigd, maar de 
school wordt door Vajra Nepal als een onderneming 
geëxploiteerd en met eigen inkomsten gefinancierd.  
De school is hierdoor financieel onafhankelijk van 
Stichting Vajra.
 
Bestuursleden van Vajra Nepal hebben ook zelfstandig 
projecten opgezet en uitgevoerd met geld dat volledig 
in Nepal is geworven. Hun nieuwste initiatief is het Vajra 
EcoResort. Voorzitter Ramkaji Paudel schrijft hierover 
op de volgende pagina. 
 
Lees in deze nieuwsbrief over de projecten die wij in het 
afgelopen jaar voltooid hebben: de bouw van het hostel 
bij de Vajra Academy en van drie gezondheidsposten, 
health camps en gezondheidsvoorlichting, beurzen voor 
studenten en het zonneovenproject. Verder: nieuwe 
projecten, berichten van vrijwilligers en ondersteuning 
door bedrijven en vrijwilligerswerk. Veel leesplezier 
en dank aan iedereen die ons ondersteunt of ons een 
warm hart toedraagt!
 
Maarten Olthof, voorzitter van Stichting Vajra
 
*)prof. dr. Peter van Lieshout, hoogleraar theorie van de zorg en 
voorheen voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR), in OneWorld, maart 2012

investeren in duurzaam ondernemersChap

Al veertien uitdagende, maar succesvolle jaren lang wer
ken Vajra Foundation Nepal en Stichting Vajra nu samen. 
We naderen ons derde lustrum. Veel van onze plannen 
hebben wij kunnen verwerkelijken doordat onze projecten 
zich richten op de levensbehoeften van mensen met wie 
wij direct samenwerken – op het zogeheten grass-root 
level. Onze bijdrage aan de Nepalese samenleving willen 
we op verschillende manieren voortzetten: projecten in 
samenwerking met Stichting Vajra, nieuwe eigen projecten 
die zich richten op ondernemerschap en projecten 
die wij financieren met winst uit door ons opgezette 
ondernemingen.
 
We werken niet alleen samen met Stichting Vajra, maar 
ondernemen ook zelf tal van activiteiten bij de bestrijding 
van armoede in ons land. Zo hebben we verscheidene 
scholen gebouwd met geld dat we in Nepal onder 
oudklasgenoten hebben ingezameld. Daarnaast ben ik 
gevraagd projectleider te worden van de aanleg van een 
waterkrachtcentrale. Alle bestuursleden van Vajra Nepal 
zijn nu bij dit project betrokken, samen met honderden 
Nepalese investeerders. Niet alleen hebben wij de over
heid 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 bij 
dit project veel meer betrokken dan bij een gemiddeld 
overheidsproject. Bovendien hebben wij 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. De nu gebouwde centrale voor ‘schone 
stroom’ (zie de foto hier op de achtergrond) wordt eind 
2012 opgeleverd en kan dan elektriciteit gaan leveren, 
waaraan in Nepal voortdurend gebrek is. Plannen voor 
een volgende centrale staan al op stapel. 
 
Ons jongste plan is het Vajra EcoResort, waarin onder
nemers uit Nepal, India en Nederland participeren. De 
Indiase ondernemer Deepak Gadhia heeft zich aan het 

project verbonden. Hij is door de VN met een International 
Award onderscheiden vanwege zijn vele toepassingen 
van groene technologie. In Nepal wordt ons resort het 
eerste hotelcomplex in zijn soort. Je vindt er duurzame 
technologie, waarmee wij veel ervaring hebben opgedaan: 
een zonnekeuken, een biogasinstallatie en zonnecellen, 
maar ook een windmolen en overige toepassingen. Op 
ons terrein, ruim twee hectare groot, gaan we biologisch 
voedsel verbouwen. Het resort zal als een maatschappelijk 
verantwoorde onderneming worden gerund en aan veel 
mensen inkomen verschaffen. Een deel van de winst gaat 
naar sociale projecten. Leerlingen van de Vajra Academy 
die een opleiding volgen in bedrijfskunde, boekhouding, 
hotellerie of landbouw, kunnen er stage lopen, waarna 
zij zelf een bedrijf kunnen opzetten. Het Vajra EcoResort 
wordt in het najaar van 2012 geopend.
 
De Vajra Academy en het Vajra Ecoresort maken Vajra 
Nepal financieel onafhankelijk, zodat we onze projecten 
in de dorpen van Sindhupalchowk zelfstandig kunnen 
voortzetten. Misschien hebt u wel belangstelling om in dit 
project te participeren. Neem dan contact op met Maarten 
Olthof. Hoe dan ook, graag verwelkom ik u nog eens in 
ons resort, mooi gelegen nabij de Tibetaanse grens en de 
warme bronnen van Tatopani. Het hotel is geschikt voor 
groepen en heeft zalen voor trainingen, vergaderingen 
en voorstellingen. Voor toeristen vormt het een geschikte 
uitvalsbasis voor trektochten naar de ongerepte Himalaya
bergmeren Panch Pokhari en Bhajrab Kundh. Er komt een 
health club met een ruimte voor meditatie – en wat dacht 
u van een biologische cappuccino?
 
Tot slot hopen wij hier in Nepal op een succesvolle afron
ding van het vredesproces en zien wij uit naar een verdere 
versterking van de NepaleesNederlandse vriendschap. 
Van harte bedank ik iedereen die Vajra heeft geholpen te 
worden tot wat onze organisatie nu is!
 
Ramkaji Paudel, voorzitter van Vajra Foundation Nepal

vajra eCo-resort
Leerlingen van de Vajra 

Academy vieren Holi.
foto’s: © Samsamq

Maarten OlthofEdzo Ebbens Tonia Star
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Oudere scholieren helpen jongere
Aitaman komt uit het afgelegen en arme 

dorpje Chulti, in de bergen nabij Tibet. 
Hij heeft inmiddels zijn eindexamen 

gehaald. Hij was een van Vajra’s beste 
sponsorleerlingen. Daarom mag hij 
met een beurs van Vajra bedrijfs-
kunde gaan studeren. Als vrijwilliger 
helpt Aitaman leerlingen van de Vajra 
Academy met hun huiswerk.

Geen plastic meer
Leraar Udit Bhatta riep in maart 2011 het schoolterrein 
uit tot ‘Poly[ethylene]bag Free Zone’ ter gelegenheid van 
de vierde verjaardag van de Vajra Academy. Hij is sinds 
dit jaar conrector en studeert in zijn vrije uren ecologie 

aan de universiteit in Kathmandu. Udit: “Wegwerpplastic is een groot probleem, want ons land kent 
geen installaties voor afvalverwerking. Daarom zijn plastic zakjes niet meer welkom op onze school! 
Zelfs leerkrachten sturen we met hun ‘boete’ naar de schoolspaarpot als ze op het gebruik van weg-
werpplastic worden betrapt!”

Filmpje van de opening
Scan deze code met een iPhone of Android-
mobieltje met QR-app om een video van de 
opening van het hostel te bekijken. Of zoek met 
Google naar ‘YouTube Vajra hostel’.

Scan de QR-codes om de filmpjes op je 
mobiel te starten. De bovenste film gaat over 
de Vajra Academy, de onderste over het 
sponsoren van een leerling. Je kunt ook met 
Google zoeken naar ‘YouTube groene school 
Nepal’ en ‘YouTube Vajra project’.

  Winnende tekeningen 
van leerlingen, nageschilderd 

buiten op de schoolmuur.

de Vajra academy:
de eerste ‘groene school’ Van nepal

het nieuwe hostel

Vajra Academy
Na haar opening in 2007 telde de school 65 
leerlingen, een aantal dat in 2012 tot ruim 250 is 
toegenomen. Op het dak prijken tien paraboli-
sche zonneschotels, geplaatst langs een buizen-
stelsel dat stoom voor de schoolkeuken levert. 
De buffels in de schoolboerderij geven melk 
voor de kinderen en mest voor de biogasinstal-
latie, die gas produceert voor het fornuis wan-
neer de zon niet schijnt. Vajra Academy betaalt 
salarissen en onderhoud uit eigen inkomsten en 
is hiermee financieel onafhankelijk van Stichting 
Vajra. Bovendien sponsort de school leerlingen 
uit arme gezinnen met eigen middelen.
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Opening
De moesson was in 2011 uitzonder-
lijk nat, waardoor de bouw van het 
hostel niet in dat jaar kon worden 
voltooid. Toch vond op 7 november 
een opening plaats, zoals gepland. 
Aanwezig hierbij waren alle 
leerlingen, veel ouders en zowel 
het Nepalese als het Nederlandse 
stichtingsbestuur. Tot groot enthou-
siasme van de leerlingen voerden 
de leraressen een dansnummer 
op. De leerlingen verbeeldden in 
een fantasierijk toneelstuk hoe een 
oerwoud met wild en een water-
val nog juist kon worden behoed 
voor vernietiging door de mens. 
Maar het was de muziekleraar die 
met zijn kolderieke dans voor de 
meeste hilariteit zorgde.

Bouw
Zoals gepland is in 2011 begonnen met de bouw van een 
hostel vanwege het toenemende aantal leerlingen. Nog 
voor het moessonseizoen in 2012 wordt het in gebruik 
genomen. De huidige slaapzalen in het hoofdgebouw 
worden dan omgebouwd tot klaslokalen. 

Youp van ’t Hek bouwt mee
De Nederlandse cabaretier Youp van ’t Hek draagt met 
zijn stichting bij aan de bekostiging van de inrichting van 
zowel de speelplaats als de bibliotheek.

Geef een leerling een kans
Vajra Nepal sponsort zelf leerlingen, maar 
ook vanuit Nederland kunt u een kind uit 
een arm gezin aan een studiebeurs helpen. 
Zo kan het een goede opleiding volgen. 
Cecile Sanders coördineert het Vajra-
sponsorprogramma voor leerlingen. Neem 
contact met haar op via sanders@vajra.nl 
of kijk op www.vajra.nl/leerling

Meiden op de Vajra Academy
Onderwijs aan meisjes wordt op de 
Vajra Academy gestimuleerd.  
Ruim de helft van de leerlingen 
bestaat dan ook uit meisjes.

‘An eco-friendly hostel’
Het hostel is gebouwd met milieuvriendelijke 
materialen. Zo branden er uitsluitend ledlam-
pen, die heel weinig stroom gebruiken. De 
zonnecelpanelen op het dak wekken genoeg 
elektriciteit op voor verlichting en computers. 
Handig, want in Kathmandu valt in bepaalde 
maanden de stroom dagelijks urenlang uit. 
Uiteraard wordt het spoelwater van de toilet-
ten opgevangen in de biogastank.

Huiswerk
Namrata heeft het niet altijd gemakkelijk. Haar schoolwerk valt 
soms tegen en als tienermeisje vindt ze het vreselijk dat ze dik 
wordt van de medicijnen die ze moet slikken. Maar iedereen 
wil graag dat ze op school blijft, omdat ze zoveel kinderen 
helpt. Daardoor is ze ‘de grote zus’ van de school geworden.  
Ze hoopt dat ze na het eindexamen een opleiding in de zorg 
kan gaan doen.

Vernieuwende leeromgeving 
De Vajra Academy wil richtinggevend zijn 
voor het kwaliteitsonderwijs in Nepal, 
milieusparende oplossingen ontwikkelen 
en deze zelf toepassen. De school heeft 
hiertoe ‘seven key points’ opgesteld 
rondom onder meer vernieuwend 
onderwijs, studenten laten ontdekken wat 
zij aan de Nepalese samenleving kunnen 
bijdragen, milieuvriendelijke innovatie en 
een leeromgeving zonder discriminatie. 
Leerlingen en leraren uit allerlei kasten, 
sociale klassen en religies en afkomstig 
uit geheel Nepal vormen er zo een 
dwarsdoorsnede van het land.
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Oudere scholieren helpen jongere
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Bestuurslid Edzo Ebbens:
“Door bijdragen van onze trouwe donateurs, van Impulsis en 
van een stichting voor ziekenzorg heeft Vajra in 2011 veel kun-
nen bereiken op het gebied van de gezondheidszorg. In 2011 
zijn gezondheidsposten gereedgekomen in de bergdorpjes 
Sanosirubaru, Dhuskun en Ramche, dicht bij de Tibetaanse grens. 
Alle posten zijn overgedragen aan de lokale gemeenschappen, die 
er ook financieel aan hebben bijgedragen. De Nepalese overheid 
zorgt voor onderhoud en personeel. 
Nog belangrijker, maar minder zichtbaar, is ons regionale gezond-
heidsprogramma voor de opleiding van gezondheidswerkers en 
vrijwilligers die de al bestaande moedergroepen coördineren. 
Deze groepen spelen een essentiële rol bij veilige zwangerschap-
pen en bevallingen in de bergen. Steeds meer leggen we de 

nadruk op het aspect van ‘right to health’. Hierbij maken we 
dorpsbewoners ervan bewust welke gezondheidszorg zij 
volgens de Nepalese regelgeving behoren te krijgen. Ze 
kunnen de overheid er dan op aanspreken als deze hulp 
hun dorp niet bereikt, wat helaas vaak het geval is.
De directe medische hulp door Vajra richt zich op vrou-
wen met een verzakking van de baarmoeder, een handi-
cap die hen ernstig in het dagelijkse leven belemmert. In 
de afgelopen twee jaar zijn 91 vrouwen hieraan geopereerd. 
TravelAlert heeft financieel aan deze operaties bijgedragen. 
Vajra heeft met deze organisatie in 2010 een studiereis 
voor artsen naar Nepal georganiseerd en gaat dit in 
2012 opnieuw doen.”

Nephele de Bruin:
“Vijf weken lang heb ik aan de Vajra Academy, vooral buiten schooltijd, lesgegeven in sporten 
als handbal, voetbal, basketbal en volleybal. Samen met de hoogste klassen heb ik de laatste 
twee weken een volleybaltoernooi voorbereid. Omdat het sportveld 
tijdelijk diende voor opslag van bouwmateriaal voor het hostel, hebben we 
eerst een nieuw volleybalveld gemaakt. De scholieren waren erg gemo-
tiveerd en hadden duidelijk plezier in het sporten. Daardoor waren de 
wedstrijden van het toernooi niet alleen spannend en leuk voor de spelers, 
maar ook voor het publiek. Bekijk mijn filmpje maar via de QR-code! 
Er waren nog meer programma’s. De scholieren hadden avondenlang 
enthousiast geoefend voor dansen, zingen en toneelspelen en haalden 
voor het publiek alles uit de kast. Ik heb erg genoten van alle lieve en 
enthousiaste kinderen en medewerkers.”

Lizzy en Lau Haanen
Lizzy en Lau hebben in het voorjaar van 2011 de Vajra 
Academy bezocht tijdens de reis ‘In het voetspoor van de 
Boeddha’ met Maarten Olthof. Beiden zijn in het onder-
wijs met vervroegd pensioen gegaan. In oktober keerden 
zij terug naar de Vajra Academy om zeven weken lang de 
leerkrachten te coachen. Hun werkzaamheden beston-
den uit klassenbezoek en -observatie, workshops, video-
trainingen en gesprekken met leerkrachten, directieleden, 
ouders en leerlingen. Lau en Lizzy: “In deze periode heeft 

men ons de leerkrachten laten coachen om hen meer 
leervormen in hun onderwijs te laten toepassen. Vooral 
over de resultaten van het rekenonderwijs was men niet 
tevreden. Samen met de leerkrachten hebben we 
onderzocht hoe dit te verbeteren is. Het team is jong 
en enthousiast. In onze laatste week konden we con-
stateren dat onze inspanningen vruchten begonnen 
af te werpen: meerdere leerstijlen waren ingebouwd 
en de leerlingen volgden zeer actief de les.”

Bestuurslid Tonia Star
Tonia werkt al jarenlang in het onderwijs. Voor haar vervolgstudie pedagogiek voert zij een afstudeeronderzoek uit 
aan de Vajra Academy onder kinderen van de zesde klas met als onderwerp ‘hoe kunnen leerlingen met uiteenlo-
pende achtergronden in harmonie samenwerken?’, ook in Nederland een belangrijk vraagstuk.
Tonia: “In de ‘seven key points’ van de school staat dat er geen discriminatie mag zijn op grond van kaste, sekse 
of religie. Mijn onderzoeksvraag is of dit in de dagelijkse praktijk werkelijk zo is. Ik heb mij ondergedompeld in het 

leven op de school. Ik heb er geslapen, samen met de leerlingen gegeten en een aantal dagen op 
een stoeltje achter in hun klaslokalen zitten observeren. Verder heb ik alle zesdeklasleerlingen een 
cameraatje gegeven met de vraag of zij hun leefomgeving wilden fotograferen. In een schriftje dat 
ze bij de camera kregen, hebben ze genoteerd wat ze allemaal gefotografeerd hebben. Ook heb 

ik korte video-interviews met kinderen gehouden, stafmede-
werkers geïnterviewd en zo’n 500 foto’s gemaakt. Het resultaat 
vormt prachtig onderzoeksmateriaal. 
Op de school heerst een prettige sfeer. Iedereen heeft er iets 
voor elkaar over en velen bekommerden zich er om mijn welbe-
vinden. De onderlinge zorgzaamheid maakt diepe indruk op mij. 
De leraren zijn betrokken bij de kinderen. Tegelijkertijd ervaar ik 
ze als streng. In 2012 hoop ik de resultaten van het onderzoek 
met de kinderen en met de staf te kunnen bespreken en natuur-
lijk de kinderen met een ‘eigen’ fotoboek te verrassen.”

Boudewijn van Velzen, onderwijsadviseur:
“De ambities van de Vajra Academy zijn niet gering. Het bouwen van 
een nieuwe en duurzame school met modern onderwijs, gefinancierd uit 

eigen inkomsten en toegankelijk voor de 
allerarmsten, is in een land als Nederland 
al een hele opgave. In Nepal is het een 
uitermate spannende, maar daarom niet 
minder noodzakelijke onderneming. Als het 
in Kathmandu kan, waarom dan niet elders 
in dat land? Deze voorbeeldfunctie maakt 
de Vajra Academy meer dan simpelweg ‘een 
interessant onderwijskundig experiment’. 
Het is van groot belang dat deze school 

vanaf het begin gestuurd is geweest door de ‘seven key points’.  
Deze uitgangspunten leggen vast hoe het onderwijs er uiteindelijk uit moet 
zien: doelgericht, met een goed ontwikkeld leerplan, leerlinggericht.  
Maar ook met aandacht voor ontwikkeling van vakbekwame leerkrachten, 
die weten dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijk 
vorming van de leerlingen, waarbij aandacht voor samenleving en milieu 
cruciaal is. Zij werken in een team dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft 
staan en daarbij graag geholpen wordt door expertise uit Nederland.
Lizzy en Lau laten zien dat de kritische betrokkenheid van Vajra Holland 
wordt gewaardeerd en ongetwijfeld invloed heeft. De koers is helder. 
Natuurlijk maken ze daar in Nepal dan wel uit hoe en wat er gerealiseerd 
wordt en in welk tempo.”

Bestuurslid Bhupendra Thapa:
“Ik ben coördinator van Vajra’s gezondheidsprojecten, zoals de bouw van drie gezondheidsposten 
in Sindhupalchowk. Ik kom uit een boerenfamilie. Mijn vader is negen jaar geleden omgekomen 
door de bliksem. Omdat ik de oudste ben van vijf broers en drie zussen, werd ik verantwoordelijk 
voor het gezin. Gelukkig had ik toen net mijn master’s degree in de bedrijfskunde gehaald aan de 
Tribhuvan-universiteit in Kathmandu. In die tijd sponsorde Vajra de opleiding van een van mijn broers. 
Familieleden van gesponsorde kinderen werken mee als vrijwilliger in Vajra-projecten. Daarom hielp 
ik mee met projecten rondom Barhabise, zoals bij 
het organiseren van health camps, scholenbouw 
en constructie van toiletten. Zes jaar geleden werd 
ik gevraagd om bestuurslid van Vajra te worden. 
Werken voor Vajra heeft mij gestimuleerd om sociaal 
actief te worden, ook buiten de stichting om. Zo heb 
ik de aanleg van een weg naar Ramche gecoördi-
neerd en heb ik samen met anderen een landbouw-
coöperatie opgezet, met nu al negenhonderd deelne-
mers. Mijn doel is om van Ramche een modeldorp te 
maken, gericht op biologische landbouw.”

  Scan de 
QR-code om 

het filmpje op 
je mobiel te 

starten of zoek 
met Google naar 
‘Youtube Vajra 

Nephele’.

vrijwilligers aan het woord...

  Nephele met 
scholieren tijdens toernooi

  tonia Star 
te midden van 

sponsorleerlingen

Leerlingen  
fotograferen elkaar

drie nieuwe gezondheidsposten

  Gezondheidspost in Sanosirubaru   Gezondheidspost in Dhuskun   Gezondheidspost in Ramche

Dringen geblazen bij openingsfeestelijkheden
De dorpen in de omgeving leken te zijn leeggelopen, 
zo veel belangstelling was er voor de opening van 
de gezondheidsposten. Er klonken korte toespraken,  
maar de nadruk lag op muziek en zang.  

Kinderen speelden er de hoofdrol. Ze verzorgden 
toneelstukjes over gezondheid en over hoe belangrijk 
het is om naar de gezondheidspost te gaan als je ziek 
bent!  

  Gezondheidspost in Dhuskun
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ze bij de camera kregen, hebben ze genoteerd wat ze allemaal gefotografeerd hebben. Ook heb 

ik korte video-interviews met kinderen gehouden, stafmede-
werkers geïnterviewd en zo’n 500 foto’s gemaakt. Het resultaat 
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ik gevraagd om bestuurslid van Vajra te worden. 
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  Scan de 
QR-code om 

het filmpje op 
je mobiel te 

starten of zoek 
met Google naar 
‘Youtube Vajra 

Nephele’.

vrijwilligers aan het woord...

  Nephele met 
scholieren tijdens toernooi

  tonia Star 
te midden van 

sponsorleerlingen

Leerlingen  
fotograferen elkaar

drie nieuwe gezondheidsposten

  Gezondheidspost in Sanosirubaru   Gezondheidspost in Dhuskun   Gezondheidspost in Ramche

Dringen geblazen bij openingsfeestelijkheden
De dorpen in de omgeving leken te zijn leeggelopen, 
zo veel belangstelling was er voor de opening van 
de gezondheidsposten. Er klonken korte toespraken,  
maar de nadruk lag op muziek en zang.  

Kinderen speelden er de hoofdrol. Ze verzorgden 
toneelstukjes over gezondheid en over hoe belangrijk 
het is om naar de gezondheidspost te gaan als je ziek 
bent!  

  Gezondheidspost in Dhuskun
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Doneer via iDeal
Bezoek de donatiepagina  
www.vajra.nl/doneren of scan 
de QR-code met je mobieltje.  
Of maak meteen een bijdrage 
over naar bankrekening 
3237025 ten name van 
Stichting Vajra in Amsterdam. 

Zonneovenproject

Verantwoordelijkheid overgedragen
In 1997 plaatste Stichting Vajra de eerste zonneoven in een Bhutanees 
vluchtelingenkamp in Jhapa, Oost-Nepal. Tien jaar later kookten daar 
85.000 vluchtelingen hun dagelijkse kostje met de zon, waarmee onze 
hulp tot het grootste zonneovenproject ter wereld is uitgegroeid. Met 
dit resultaat zijn we blij. Belangrijker is de leerschool die de mensen 
van Vajra Nepal er hebben doorlopen – zo succesvol, dat zij in 2010 de 
eindverantwoordelijkheid van dit omvangrijke project van ons heb-
ben kunnen overnemen. Inmiddels regelen zij zelf de financiering met 
de UNHCR en andere hulporganisaties. Het spreekt voor zich dat het 
ondernemerschap dat zij zich door dit project eigen hebben gemaakt, 
uitstraalt op de andere activiteiten die Vajra Nepal onderneemt. 

Projectleider Dor Bahadur Bhandari: 
“Verschillende landen, waaronder Nederland, bieden 
Bhutanese vluchtelingen een nieuw thuis aan. 
Hierdoor komen in de vluchtelingenkampen zonne-
ovens vrij. Die kunnen we inzetten in de omliggende 
dorpen. De mensen daar hebben vaak hinder van 
de immense aantallen vluchtelingen ondervonden. 
Bij ruzie om gesprokkeld brandhout zijn zelfs doden 
gevallen. In veel dorpen zijn de leefomstandigheden 
slechter dan in de vluchtelingenkampen.” 

Een inwoonster van Garamani:
“Ik ben geboren in een arm gezin hier in deze uithoek 
van Nepal. Voor koken gebruikten we vroeger hakhout 
uit het bos. Kijk, ik zit nog onder de littekens van al het 
houthakken. Maar het bos werd in de afgelopen twin-
tig jaar gekapt zodat er Bhutanese vluchtelingenkam-
pen konden wonen. Daardoor is het voor ons steeds 
lastiger geworden om aan brandhout te komen. We 
hebben geen geld voor petroleum of andere brand-
stof. Daarom moesten we uiteindelijk gaan koken op 
vuur van gedroogde koeienpoep. 
Lange tijd hebben wij hier in het dorp vanaf een 
afstandje kunnen zien dat de vluchtelingen plezier 
hebben van de zonneovens, die al die tijd voor ons 
jammer genoeg niet beschikbaar waren.  

Maar inmiddels worden veel vluchtelingen in het 
buitenland opgevangen, waardoor er zonneovens 
vrijkomen. Tot ons geluk heeft Vajra afspraken met 
de overheid en de UNHCR kunnen maken om ze 
hier in de omgeving beschikbaar te stellen. Ik bof nu 
met een eigen zonneoven, zwarte pannen en een 
hooikist! Ze hebben me precies geleerd hoe ik ermee 
kan koken en nu kook ik alles wat ik wil in de open-
luchtkeuken voor mijn huis. Ik bespaar niet alleen 
bergen brandhout, maar ook veel tijd die ik vroeger 
kwijt was aan hout zoeken en sprokkelen. Mijn leven 
is hierdoor flink verbeterd. Heel erg bedankt, Vajra!”
 
Devi Maya Kadariya, moeder van drie kinderen 

Een ‘dankdicht’: “Best wishes to Vajra”
Vajra, you’re well-wished, you are magic like, 
that cooks food without fire on presence of sunlight. 
Vajra, you’re clever, like the Moon twinkling with fun, 
by snatching the brightness, or begging it from the Sun. 
Vajra, you have saved our time and health, 
money has been saved to buy clothes. 
Vajra, your solar cooker wasn’t in our dream, 
this has method of cooking by steam. 
Memories of solar cooking always remain in mind, 
the Bhutanese refugees never forget this help and kind. 
 
Mr. Anuragh, 
Bhutanese Refugee Camp, Sanishare, Sector-D/4, Hut 35

Scan de QR-code 
om het filmpje over 
het zonneovenpro-
ject op je mobiel 
te starten, of zoek  
met Google naar 
‘YouTube Vajra solar’

 nieuwe projecten | doneren

Vuilstort naast Vajra Academy wordt Vajra Park
Op veel plaatsen in Nepal vormt vuilnis een probleem, vooral als 
er plastic in zit. Het tempelbos naast de Vajra Academy heeft een 
beschermde status. Maar het smalle terrein tussen de school en 
dat bos in wordt helaas door zowel tempelbezoekers als dorpelin-
gen als vuilnisbelt gebruikt. Vuilnis wordt in Nepal niet opgehaald 
en blijft dus ook hier liggen of wordt door de wind verspreid. Vajra 
wil van juist dit terrein een voorbeeldgebied maken. Want als het 
rondom een tempel en een eco-friendly school al niet schoon is, 
waar dan nog wel? 
Vajra gaat van dit gebied een park maken en gaat het dorpsbe-
stuur en omwonenden leren hoe met afval om te gaan. Elk huis-
houden mag één persoon sturen naar de cursus over afvalschei-
ding, minder gebruik van plastic en compostering van organisch 
afval voor gebruik in de moestuin. Het weinige afval dat daarna 
overblijft, zal worden ingezameld.
Het terrein naast het tempelbos zal door het dorpsbestuur tot 
officiële picknickplaats worden bestemd. Gebruikers zullen een 
geringe vergoeding gaan betalen om in het Vajra Park te mogen 
picknicken. Daaruit wordt een beheerder betaald, die ook een 
functie krijgt bij de vuilverwerking.

Gezondheidspost, wc’s en operaties
In 2012 wil Vajra een nieuwe gezondheidspost (‘health post’) 
gaan bouwen in Tatopani, vlak bij de grens met Tibet. Net als 
in de afgelopen jaren gaat de bouw vergezeld van uitgebreide 
medische voorlichting. Bijna duizend vrouwen leren hoe zij 
gezondheidsrisico’s tijdens de zwangerschap en de bevalling 
kunnen verkleinen. Bovendien willen we ook dit jaar weer 
vrouwen opereren aan hun ernstige baarmoederverzakking. 
Ten slotte worden in afgelegen bergdorpen rondom Tatopani 
tweehonderd eenvoudige toiletten gebouwd. Die maatregel 
vormt een belangrijke stap bij het voorkomen van darminfec-
ties, waaraan in Nepal nog jaarlijks mensen overlijden. 

vajra helpen? info@vajra.nl
Steun ons – van alles is mogelijk:
•  een leerling of student sponsoren,  

zie www.vajra.nl/leerling
•  een bijdrage storten voor de Vajra Academy, het Vajra 

Park of het gezondheidsproject in Tatopani
•  uitwisseling tussen klassen van de Vajra Academy en 

schoolklassen in Nederland 
•  land kopen voor de Vajra Academy
•  Vajra in contact brengen met bedrijven of vermogenden 

die een duurzaam contact met een goed doel zoeken 
•  aandelen kopen voor het Vajra Eco-Resort (zie pagina 3)
•  vrijwilligerswerk: 
 •  coachen van stafmedewerkers van de 

Vajra Academy
 •  Vajra aan bekendheid helpen via Facebook en 

andere social media
 •  helpen met fondswerving 

Zonneovens in het dorp Garamani q

Voorlichting in Garamani 

Ook 
mannen 

hebben de 
zonne oven 
ontdekt... 

Erkend door de 
Nederlandse 

fiscus
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Wandelen voor Vajra met Liesbeth Waller
“Ik organiseer alweer voor het vijfde jaar wandelingen 
voor Stichting Vajra. Mijn motto is: ‘Stap voor stap, ver weg 
is dichtbij. Geef een leerling in Nepal een kans. Stort een 
bedrag en wandel mee!’ Deelnemers betalen een euro voor 
elke kilometer die we te voet afleggen. Met de kilometers 

van het afgelopen jaar kunnen vijf kinderen een jaar lang naar de Vajra 
Academy! Wil je meelopen? De wandelzondagen voor de komende maan-
den in 2012 zijn 1 april, 6 mei, 10 juni, 1 juli en 5 augustus.  
Kijk op www.vajra.nl/wandeling voor meer informatie, inschrijving en 
wandelingen later in het jaar.”

Vrijwilligerswerk voor de 
stichtingsdatabase
Invicta is de organisatie 
die enkele jaren geleden 
bij wijze van bijdrage 
in natura een database 
voor Stichting Vajra 
heeft ontworpen voor 
het adressenbestand 
en alle transacties die 
plaatsvinden. Ook is dit bedrijf stand-by 
wanneer er problemen zijn met de database 
of wanneer er aanpassingen moeten worden 
aangebracht. Invicta is actief op het gebied 
van databasemarketing, data-analyse en  
marketing intelligence. Derek Willemsen heeft 
hard aan de database gewerkt en in 2012 
neemt een collega het werk voor ons over.

Boek, genomineerd voor ‘het 
mooiste spirituele boek van 2011’, 
doneert aan 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 
kilometer lange voettocht langs boeddhistische 
pelgrimsplaatsen in India en Nepal met een boei-
end overzicht van de geschiedenis, archeologie 
en filosofie van het boeddhisme. In persoonlijke reflecties 
vertelt hij onder meer hoe hij tot de oprichting van Stichting 
Vajra is gekomen.

Sponsoring van onze 
nieuwsbrief
Al jaren wordt de nieuwsbrief 
gesponsord door de firma Weijntjes, 
toonaangevend in monumentaal 
hang- en sluitwerk. Hierdoor kunnen 
wij een nieuwsbrief 
laten drukken en 
verspreiden zonder 
dat dit het budget van 
Vajra belast. Zo helpt 
Weijntjes mee elke 
aan Vajra gedoneerde 
euro aan projecten in Nepal ten goede 
te laten komen. Weijntjes heeft vesti-
gingen in Amsterdam, Bussum, Utrecht 
en Den Bosch.

Stichting Vajra op Facebook:  
link via www.vajra.nl/facebook
Voeg deze pagina toe aan je Facebook-favorieten. Zo 
blijf je op de hoogte van het laatste nieuws over onze 
projecten en kun je gegevens over Vajra gemakkelijk 

met je vrienden delen. 
Op onze website vind je 
icoontjes waarmee je onze 
informatie kunt delen via 
Facebook en Twitter.

Lezingen en reizen
Op 23 juni en 15 september 2012 
geeft Maarten Olthof in Den Haag 
lezingen over culturen en religies 
van de Himalaya: muziek en 
afwisselende dia’s en 
videobeelden over India, Nepal 
en de rol die hindoeïsme en 
boeddhisme er spelen.  
Op 8 september geeft Maarten 
een lezing speciaal over een 

boeddhistische pelgrimstocht door India en 
Nepal. Geef u op via www.vajra.nl/lezingen  

Bezoek www.vajra.nl/reizen voor informatie over groeps-
reizen met Maarten Olthof, waarbij een bezoek aan de 
Vajra Academy mogelijk is.

Vrijwilligerswerk voor de stichtingswebsite
De website www.vajra.nl is gebouwd door Carsten Engel en Michiel 
Noordanus, die hem ook onderhouden. Zij stellen hun vakkundig-
heid belangeloos ter beschikking. Carsten (www.engelweb.nl) 
produceert invoegtoepassingen (plug-ins) voor de webbouwtech-
niek van Joomla!. Michiel werkt als webredacteur bij de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst 
(KNMG). Hij is op Twitter te volgen via @mnoordanus.

Onze jongste donateur
“Mijn moeder heeft mij verteld over Stichting Vajra en over haar reis ‘in het 
voetspoor van de Boeddha’ onder de leiding van Maarten Olthof. Ik weet nu van 
het kastensysteem in India en Nepal, dat officieel niet meer, maar in de praktijk 
nog wel degelijk bestaat. Ik heb mijn spaargeld gedoneerd omdat Vajra een betere 
toekomst geeft aan arme kinderen, dus uit de lage kasten, en onder hen vooral 
aan meisjes. In Nederland kan iedereen gewoon naar school, maar daar kan dat 
niet. Ik vond het super zo iets te kunnen doen!” Celine Blankhorst, 14 jaar

Financiën van Stichting Vajra
Beurzen voor leerlingen
De Vajra Academy had in 2011 ruim 250 leerlingen. 149 leer-
lingen, van wie 66 intern, hebben een beurs ontvangen, voor 
een deel voor de Vajra Academy, maar ook voor andere oplei-
dingen. Er is meer uitgegeven dan is binnengekomen doordat 
sommige sponsors voorheen voor vijf jaar betaalden.

Gezondheid
Bedragen zijn binnengekomen voor en 
besteed aan een health camp en de bouw 
van gezondheidsposten in Sanosirubari, 
Ramche en Dhuskun. Bijdragen van 
PIF-World en Impulsis waren al in 2010 
binnengekomen, waardoor de inkomsten 
in 2011 lager zijn dan de uitgaven. In 2011 
ontvingen we donaties van een stichting 
voor ziekenzorg en van TravelAlert.  
We ontvingen diverse grote donaties van 
individuele sponsors. Vajra Nepal heeft in 
totaal circa € 20.000 meebetaald aan de 
drie gezondheidscentra.

Bouw van een hostel bij Vajra Academy
Ook hier liggen inkomsten en uitgaven uiteen.  
De ASN had al in 2010 een donatie gestort. Wilde 
Ganzen en Net4kids hebben hun bijdrage van 
€ 29.887 voor het hostel rechtstreeks naar Nepal 
overgemaakt. In 2011 ontving Vajra verder dona-
ties voor het hostel van Stichting Mundo Crastino 
Meliori, Happinez, Stichting ATO, de Universiteit van 
Amsterdam, de stichting van Youp van ’t Hek en van 
een fonds dat educatieve projecten ondersteunt. 
Verschillende individuele donateurs schonken grote 
bedragen. Stichting Vajra droeg bij uit eigen middelen 

en Vajra Nepal betaalde met € 51.346 een kwart van de bouwkos-
ten. Voor 2012 is nog een aantal donaties toegezegd.

Geen overhead!
In 2011 is in totaal  € 1.061 besteed aan kantoorkosten en verdere 
overhead. Dit is 0,4% van de totale exploitatie van € 276.948. 
Doordat de rente op banktegoeden in 2011 € 3.826 bedroeg, kon 
meer dan elke gedoneerde euro aan projecten in Nepal worden 
besteed. Stichting Vajra heeft dus geen overhead – geen ‘strijkstok’ – 
doordat bestuur en vrijwilligers geen declaraties indienen. Zoals 
elders al aangegeven is deze nieuwsbrief volledig gesponsord.

Acties vAn vrijwilligers, orgAnisAties  
en bedrijven

De Utrechtse beeldend kunstenaar Arjen van den Eerenbeemt volgt het 
stichtingswerk van Vajra al jarenlang belangstellend, zelfs gedurende de 
25 jaren waarin hij in de Verenigde Staten atelier hield:
“Ondanks het huidige barre kunstklimaat draag ook ik graag een steentje 
bij. In 2012 bied ik onderstaande werken aan Vajra-donateurs te koop aan 
waarbij de helft van de opbrengst aan de projecten van Vajra ten goede 
komt. Ik maak mijn werken met lichtvaste pigmentinkt op zuurvrij papier 
van museumkwaliteit en in een selecte, genummerde oplage van slechts 
tien exemplaren. Naar wens zijn ze in andere afmetingen te leveren.” 
Meer informatie en overige ontwerpen: www.aryenhart.com
Prijzen inclusief verzending in Nederland. Bestellen: info@vajra.nl

benefietkunstverkoop

Gamins (2010) | 90×90cm | € 320 Helios lojong (2010) | 90×90cm | 
verwerkt hierin zijn 59 Lojong-
spreuken uit 12e-eeuws Tibet | 
€ 320

No Regrets (2011) | 90×90cm | 
verwerkt hierin is laatste Lojong-
spreuk uit 12e-eeuws Tibet | 
€ 320

Mensa (2010) | 120×120 cm | 
detail van Selexyz Dominikanen 
(Maastricht), ’s werelds mooiste 
boekenwinkel | € 490

Inner orbits (2011) | 
70×90cm | € 250

Helios (1997) | 90×90cm | inkt 
en polymeer op metaal/houten 
frame € 1200 | op papier € 320

Lojong (2011) | 60×60cm | verwerkt 
hierin zijn 59 Lojong-spreuken uit 
12e-eeuws Tibet | € 120

Stay (2011) | 50×120cm | tekst 
‘stay soft and open’ subtiel 
hierin verwerkt in 3D | € 220

Studenten verzorgen vormgeving van de nieuwsbrief van Stichting Vajra
Sinds 2009 verzorgen studenten van het Grafisch Lyceum in Utrecht de vormgeving van onze nieuws-
brief. Zij worden daarbij inspirerend aangestuurd door Oscar van der Loo, hun praktijkbegeleider. 
Grote zorg wordt besteed aan scherpte en uitsnijding van foto’s, kleurstelling, vulling van de blad-
spiegel en algehele vormgeving. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: voor de studenten vormt 
dit een belangrijk leertraject, voor Stichting Vajra is het een geweldige ondersteuning. Bovendien 
onderhandelt het Grafisch Lyceum met de drukker over een zacht prijsje van het drukwerk.

Erkend door de 
Nederlandse fiscus

De jaarverslagen van Stichting Vajra zijn in te zien op www.vajra.nl/jaarverslag

10

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

11



Wandelen voor Vajra met Liesbeth Waller
“Ik organiseer alweer voor het vijfde jaar wandelingen 
voor Stichting Vajra. Mijn motto is: ‘Stap voor stap, ver weg 
is dichtbij. Geef een leerling in Nepal een kans. Stort een 
bedrag en wandel mee!’ Deelnemers betalen een euro voor 
elke kilometer die we te voet afleggen. Met de kilometers 

van het afgelopen jaar kunnen vijf kinderen een jaar lang naar de Vajra 
Academy! Wil je meelopen? De wandelzondagen voor de komende maan-
den in 2012 zijn 1 april, 6 mei, 10 juni, 1 juli en 5 augustus.  
Kijk op www.vajra.nl/wandeling voor meer informatie, inschrijving en 
wandelingen later in het jaar.”

Vrijwilligerswerk voor de 
stichtingsdatabase
Invicta is de organisatie 
die enkele jaren geleden 
bij wijze van bijdrage 
in natura een database 
voor Stichting Vajra 
heeft ontworpen voor 
het adressenbestand 
en alle transacties die 
plaatsvinden. Ook is dit bedrijf stand-by 
wanneer er problemen zijn met de database 
of wanneer er aanpassingen moeten worden 
aangebracht. Invicta is actief op het gebied 
van databasemarketing, data-analyse en  
marketing intelligence. Derek Willemsen heeft 
hard aan de database gewerkt en in 2012 
neemt een collega het werk voor ons over.

Boek, genomineerd voor ‘het 
mooiste spirituele boek van 2011’, 
doneert aan 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 
kilometer lange voettocht langs boeddhistische 
pelgrimsplaatsen in India en Nepal met een boei-
end overzicht van de geschiedenis, archeologie 
en filosofie van het boeddhisme. In persoonlijke reflecties 
vertelt hij onder meer hoe hij tot de oprichting van Stichting 
Vajra is gekomen.

Sponsoring van onze 
nieuwsbrief
Al jaren wordt de nieuwsbrief 
gesponsord door de firma Weijntjes, 
toonaangevend in monumentaal 
hang- en sluitwerk. Hierdoor kunnen 
wij een nieuwsbrief 
laten drukken en 
verspreiden zonder 
dat dit het budget van 
Vajra belast. Zo helpt 
Weijntjes mee elke 
aan Vajra gedoneerde 
euro aan projecten in Nepal ten goede 
te laten komen. Weijntjes heeft vesti-
gingen in Amsterdam, Bussum, Utrecht 
en Den Bosch.

Stichting Vajra op Facebook:  
link via www.vajra.nl/facebook
Voeg deze pagina toe aan je Facebook-favorieten. Zo 
blijf je op de hoogte van het laatste nieuws over onze 
projecten en kun je gegevens over Vajra gemakkelijk 

met je vrienden delen. 
Op onze website vind je 
icoontjes waarmee je onze 
informatie kunt delen via 
Facebook en Twitter.

Lezingen en reizen
Op 23 juni en 15 september 2012 
geeft Maarten Olthof in Den Haag 
lezingen over culturen en religies 
van de Himalaya: muziek en 
afwisselende dia’s en 
videobeelden over India, Nepal 
en de rol die hindoeïsme en 
boeddhisme er spelen.  
Op 8 september geeft Maarten 
een lezing speciaal over een 

boeddhistische pelgrimstocht door India en 
Nepal. Geef u op via www.vajra.nl/lezingen  

Bezoek www.vajra.nl/reizen voor informatie over groeps-
reizen met Maarten Olthof, waarbij een bezoek aan de 
Vajra Academy mogelijk is.

Vrijwilligerswerk voor de stichtingswebsite
De website www.vajra.nl is gebouwd door Carsten Engel en Michiel 
Noordanus, die hem ook onderhouden. Zij stellen hun vakkundig-
heid belangeloos ter beschikking. Carsten (www.engelweb.nl) 
produceert invoegtoepassingen (plug-ins) voor de webbouwtech-
niek van Joomla!. Michiel werkt als webredacteur bij de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst 
(KNMG). Hij is op Twitter te volgen via @mnoordanus.
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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.
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