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Namaste!
Stichting Vajra werd op 19 december 1997 opgericht door Maarten
Olthof en Ingrid Bruinsma. Belangrijk is geweest dat Vajra vanaf het
prille begin heeft samengewerkt
met een Nepalese non-governmental organisation (NGO).

Zoals deze scholier in een Nepalees
bergdorp moet Ram eruit hebben gezien
toen hij naar school ging. Later ontving hij
een universitaire studiebeurs in ruil voor
Vajra-bestuurswerk

Vlak na deze oprichting richtte Ram
Kaji Paudel op 7 april 1997 in Kathmandu de Vajra Foundation Nepal
op. Van die NGO is hij nog steeds
voorzitter. “Als je mij de kans niet
geeft, kan ik niet laten zien wat
ik voor mijn land kan doen”, wa-

ren toen zijn woorden. Wat volgde
was een groot avontuur. We wilden
Nepal, een straatarm en instabiel
land, ondersteunen bij het bestrijden van armoede en het opbouwen
van een duurzame toekomst. Er
was gebrek aan schoon drinkwater,
aan gezondheidszorg, aan goed onderwijs, aan werk… Waar moesten
we beginnen en hoe moesten we
te werk gaan? In ieder geval met
onderwijs! Samen met andere Nepalese bestuursleden ontving Ramkaji van Vajra een beurs om een
universitaire opleiding te volgen en
verrichtte in ruil daarvoor bestuurswerk voor Vajra Foundation Nepal.
De samenwerking tussen Vajra
Foundation Nepal en Vajra Foundation Holland werd een formule die
honderden vrijwilligers, adviseurs
en sympathisanten in Nepal en in
Nederland gelegenheid heeft geboden met inspiratie een bijdrage te
leveren. Natuurlijk is bij ons niet
alles foutloos verlopen; ook daarover leest u in deze nieuwsbrief.
Wij beseffen dat onze inspanning
slechts een kleine verschuiving teweeg kan brengen. Toch hebben we
ons zonneovenproject in de Bhutanese vluchtelingenkampen kunnen
laten uitgroeien tot het grootste ter
wereld.

Kwaliteitsonderwijs
Naast zes overheidsscholen, bouwden we de door Vajra zelf beheerde
Vajra Academy, met zonnekeuken,
biogas, melkboerderij en biologi-

sche tuinen de eerste eco-friendly
school in Nepal en bovendien een
van de weinige scholen in Nepal
met kwaliteitsonderwijs. We hebben honderden studiebeurzen aan
veelbelovende leerlingen verleend.
We bouwden een ziekenhuis en zes
health posts, trainden honderden
vrijwilligers en professionals in de
gezondheidszorg en behandelden
tienduizenden zieken. Het kleine
spaarprogramma dat we in Ramche
begonnen, is in 2012 uitgegroeid
tot een modelcoöperatie voor heel
Nepal. Belangrijk is ook steeds geweest dat onze projecten niet op
zich staan, maar zorgvuldig zijn afgestemd op plannen van de Nepalese overheid, zodat werkzaamheden elkaar kunnen aanvullen.

direct of indirect, om dit mooie
onderwijsproject te kunnen afmaken! In 2013, het jaar van onze jubileumviering, organiseren we een
sponsorloop en zelfs sponsorreizen
naar Nepal.

Werk creëren
De Vajra Academy zal bekwame
mensen afleveren die met kennis
en creativiteit de problemen van
hun land zullen aanpakken. Zij zullen niet op zoek gaan naar werk,
maar als duurzame ondernemers
zelf werk creëren! Een goed voorbeeld daarvan is het door Vajra geïnitieerde Vajra Eco Resort, een ondernemersproject op de grens met
Tibet. Dit ‘groene’ hotel wordt in
november 2013 geopend en zal niet

alleen veel werkgelegenheid, maar
ook stageplaatsen voor leerlingen van de Vajra Academy bieden.
Naast de Vajra Academy verwelkomt
ook dit project investeerders.
Met nadruk willen wij jullie bedanken voor jullie belangstelling,
morele steun, financiële bijdrage,
advies en zelfs hands-on support.
Veel leesplezier met het verslag
over onze werkzaamheden in de afgelopen vijftien jaar – en we hopen
jullie te mogen begroeten op zaterdag 1 juni 2013, onze jubileumdag!
Ramkaji Paudel
voorzitter Vajra Foundation Nepal
Maarten Olthof
voorzitter Stichting Vajra

Duurzaam ondernemen
In de komende jaren zullen wij ons
vooral richten op de Vajra Academy en duurzaam ondernemerschap
in het verlengde van onderwijs.
Een toonaangevende Amerikaanse
pleitbezorger voor duurzame technologie merkt ons inmiddels aan
als centre of excellence en gaat ons
betrekken bij een op te zetten College for Eco Solutions. Van de Vajra
Academy zijn nu volgens plan twee
van de vier gebouwen gerealiseerd.
Het streven is dat de school bij het
volgende lustrum, in 2018, voltooid
is. Er worden dan niet alleen eindexamens afgenomen, maar er wordt
dan ook beroepsonderwijs gegeven. We hopen op steun van velen,

Op ruim 4000 m hoogte bespraken Ram en Maarten in november 2012 de sponsorreis die zij
samen gaan begeleiden (zie achterpagina).

Studiebeurzen voor meer dan
300 leerlingen en studenten
Ontwikkeling begint met goed onderwijs. Wil je iets doen wat écht helpt om armoede en achterstand te bestrijden, dan kom je bijna vanzelf bij onderwijs terecht. Zo ging het bij Vajra ook.
kelijkste weg. Maar de persoonlijke
kant heeft een grote meerwaarde
voor zowel sponsors als leerlingen.
Het sponsorschap wordt met opzet
voor minimaal vijf jaar vastgelegd
om de continuïteit van de opleiding
te garanderen.
In 1999 is Vajra gaan samenwerken met de Merryland School
in Kathmandu. Het voordeel van
een particuliere school als deze is
dat het onderwijs er veel beter is
dan aan een overheidsschool. Er
werken uitsluitend gekwalificeerde
docenten. Het bestuur van Vajra
Nepal selecteert de leerlingen die
voor sponsoring in aanmerking
komen. Soms vraagt de Nepalese
overheid een leerling te sponsoren.

Leerlingen hebben een aanbeveling
van hun huidige school nodig. De
thuissituatie is ook een belangrijk
criterium, want het doel is om arme
kinderen een kans te geven. Ten
slotte wordt gekeken naar intelligentie en motivatie bij de kinderen.
Om ook kinderen uit afgelegen
dorpen een kans op een schoolopleiding te geven, opende Vajra
in 2002 een eigen internaat: het
Vajra Hostel. De kinderen die daar
woonden, gingen overdag naar de
Merryland School. Na school werden ze in het hostel geholpen met
hun huiswerk. Daarnaast werd veel
aan sport en ontspanning gedaan.
Sinds 2007 zitten vrijwel alle sponsorleerlingen op de Vajra Academy.

In de loop der jaren hebben meer
dan 300 kinderen een opleiding
kunnen volgen dankzij een studiebeurs van Vajra. Op dit moment zijn
er ongeveer 150 sponsorleerlingen.

Toekomst
In de toekomst zal Vajra Nepal de
sponsoring van arme leerlingen
gaandeweg van Stichting Vajra
overnemen. Voor kansarme leerlingen blijft altijd plaats op de Vajra
Academy: één op de vier leerlingen
krijgt er gratis onderwijs, betaald
door de ouders van meer welvarende kinderen. Dit is opgenomen in
de statuten van de school.
Sparen voor een studiepotje

Zeven scholen in
vijftien jaar

Daarom stelde Jaap aan Stichting
Vajra voor zijn schoolopleiding te
betalen. Aitaman ging naar de Merryland School en woonde in het
hostel. Hij ontwikkelde zich tot een
van de beste leerlingen die ooit via
Vajra een beurs heeft ontvangen en
werd zo een voorbeeld voor alle
leerlingen. Jaap sponsort Aitaman
nog steeds! Op dit moment is dat
voor zijn studie bedrijfskunde in
Kathmandu.
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Samenwerking met
Lakshmi Thapa
beëindigd. Vajra
gaat samenwerken
met de particuliere
Merryland School in
Kathmandu.

2000

Gesponsorde
leerlingen.

1999

Al voordat Vajra
werd opgericht,
konden leerlingen
uit arme gezinnen
via Maarten Olthof
met een beurs
naar de school van
Lakshmi Thapa.

1998

1997

Aitaman woont in het internaat van de Vajra Academy.
Hij helpt er andere sponsorkinderen met hun huiswerk.

Nabij de route van Kathmandu naar
Tibet, dwars door Sindhupalchowk,
ligt Ramche. Er wonen zo’n 5000
mensen, verspreid over een aantal
gehuchten – hoog in de bergen en
ver weg van de toeristische centra.
In Ramche bleek een actieve
groep dorpelingen te bestaan met
allerlei ideeën om het dorp vooruit
te helpen. Ze beloofden Vajra ervoor te zorgen dat bij concrete projecten de Nepalese overheid twintig
procent van de kosten daarvan op
zich zou nemen en de bevolking zelf
vijf procent, in de vorm van arbeid.
In de afgelopen vijftien jaar
heeft Vajra in Sindhupalchowk voor
zo’n 3300 leerlingen zes scholen
gebouwd, te vinden op de tijdlijn
onderaan. Vajra heeft in het begin
assistentie gekregen van studenten
van de TU Delft. De oude schoolgebouwen werden tot de grond toe
afgebroken en in de plaats ervan
kwamen grotere scholen met tweemaal zoveel lokalen. Ook werden
er sanitaire voorzieningen aangebracht en ontving de school inven-

De Himchuli School
in het afgelegen
dorp Chulti
was het eerste
scholenbouwproject
van Vajra.

In Maneshwara
wordt de nieuwe
Bhadrakali School
feestelijk geopend.

Toekomst
In de komende jaren wil Vajra zich
concentreren op de geplande uitbreiding van de Vajra Academy met
twee gebouwen, zodat de toename
van het aantal leerlingen kan worden opgevangen. Verder verhogen
van de onderwijskwaliteit is een
tweede prioriteit.

Wat niet goed ging
De eerste school waar Vajra mee
samenwerkte, was die van Lakshmi
Thapa. Hoewel de kinderen bij haar
steeds in goede handen waren, bleek
dat zij niet juist met gedoneerde
gelden omging. De samenwerking
is toen direct beëindigd. Gelukkig
vond Vajra algauw een alternatief:
de Merryland School. Daarmee wordt
nu al meer dan tien jaar succesvol
samenwerkt.

De opening van
het Vajra Hostel,
een internaat voor
kinderen uit de
bergen die naar de
Merryland School
gaan.

2003

Hoe succesvol sponsoring kan uitpakken, bewijst Aitaman Tamang.
Hij komt uit het straatarme dorp
Chulti, waar Vajra veertien jaar
geleden watervoorzieningen aanlegde. De Nederlandse TU-student
Jaap de Ron, die de aanleg begeleidde, logeerde in het huis waar
Aitaman opgroeide. De jongen zat
elke avond op de grond bij een
olielampje in de Nederlandse studieboeken van Jaap te neuzen.

taris en leermiddelen. Belangrijk
was de nieuwe gebouwen bestand
te maken tegen aardbevingen, die
in Nepal regelmatig voorkomen.
Vajra Nepal bouwde ook een
school die 100% vanuit Nepal is gefinancierd: voorzitter Ramkaji Paudel zamelde in 2008 geld in onder
oud-leerlingen van zijn oude basisschool, in Barhabise, om die te laten
herbouwen en uit te breiden met een
afdeling voor voortgezet onderwijs!
Vajra heeft deze scholen steeds
bij de feestelijke opening ervan
overgedragen aan de gemeenschap,
die het beheer van de school verder
op zich neemt. Het zijn en blijven
overheidsscholen.

2002

Naar de universiteit

2001

Een kind uit Yamunadanda op weg naar school.

In 1997 heeft Vajra de provincie
Sindhupalchowk gekozen voor
projecten op het gebied van scholenbouw en gezondheidszorg. Die
keuze was niet toevallig. De meeste bestuursleden van Vajra Nepal
zijn in deze streek opgegroeid en
zij beschikten dus over de juiste
contacten in het gebied. Natuurlijk
wilden ze ook graag iets doen om
hun geboortestreek te helpen ontwikkelen.

Een leerling sponsoren is geen
garantie voor succes. De kinderen
worden zorgvuldig geselecteerd,
maar er zijn veel onzekere factoren.
Wie kan voorspellen hoe een kind uit
een afgelegen dorp zich op de school
zal redden? “Natuurlijk is er wel eens
wat aan de hand”, vertelt Maarten
Olthof. “Soms komt een kind na de
vakantie ineens niet meer terug op
school. Dan moet je zien te achterhalen waarom. Het kan ziekte in de
familie zijn, of de ouders zijn ineens
verhuisd.” Dan moet Vajra de situatie
aan de sponsor uitleggen. Gelukkig
toont die meestal begrip en bereidheid de sponsoring te continueren
voor een nieuwe leerling.
Ondanks de onzekerheden is
sponsoring een mooie, directe manier
om kansarme kinderen een kans te
geven. “Er is zelfs iemand die elk jaar
naar Nepal reist om ‘haar’ kind te
bezoeken en die nu aan het sparen is
voor een studiepotje voor het meisje”, vertelt Cécile Sanders, coördinator voor de sponsorleerlingen. “Niet
dat alle sponsors hun kind op de voet
volgen, hoor. Ik stuur iedereen jaarlijks een rapport met de vorderingen
van het kind. Sommige sponsors
hechten belang aan de persoonlijke
band, anderen nemen informatie over
het kind voor kennisgeving aan. Het
is goed dat de sponsors ieder op hun
eigen manier invulling kunnen geven
aan het steunen van een leerling.”

In 1999 begon de bouw van een school
in Chulti. De mannen van het dorp
hakten de stenen stuk voor stuk uit grote
rotsblokken in de omgeving. Zand en
cement moesten 1300 meter uit het dal
omhoog worden gesjouwd. Zo’n 1000
dragersladingen waren nodig om de
school te kunnen bouwen.

In Mankha was
de Kupakanya
School door
aardverschuivingen
en modderstromen
ingestort. Dit is de
nieuwe school.

2004

Sponsoring van leerlingen was in
de afgelopen vijftien jaar een belangrijke activiteit van Vajra. Zelfs
voordat in 1997 de stichting werd
opgericht, wist Maarten Olthof al
Nederlandse sponsors te interesseren voor een schoolproject in
de Kathmanduvallei. Tientallen
kinderen uit afgelegen dorpen, die
daar niet of nauwelijks onderwijs
kregen, konden zo naar een goede
school.
Bijzonder is dat de mensen die
via Vajra geld doneren precies weten voor welke leerling het bestemd
is. Vaak hebben ze persoonlijk contact met de leerlingen en volgen ze
met interesse de schoolprestaties.
Vajra kiest hiermee niet de gemak-

Alweer een nieuwe
school. Dit is de
Saraswati-school in
het dorp Ramche.

Onderwijs
De Vajra Academy:
een droom die aan het uitkomen is

Leerlingen en het gebouw
van de Vajra Academy.

len van een lage kwaliteit was en
door Vajra niet te verbeteren zou
zijn. De leraren zijn zelf nauwelijks geschoold en worden er
slecht betaald. Het onderwijs
is eenrichtingsverkeer: de
onderwijzer roept en de kinderen brullen na. Ze leren er
niet zelfstandig denken en
handelen.
Nepal mag dan een extreem
arm land zijn, er is wel degelijk een
groeiende middenklasse, die bereid
is te betalen voor goed onderwijs.
Dus werd het plan: een particuliere
school oprichten met kwaliteitsonderwijs, waar behalve betalende
leerlingen ook kansarme kinderen
naartoe kunnen. Geïnspireerd door
het succes van het zonneovenproject zou de Vajra Academy de eerste ‘groene’ school in Nepal moeten
worden. Een school waar leerlingen
niet alleen schoolkennis opdoen,
maar ook leren hoe je zorgvuldig
met je omgeving en de natuur omgaat. Waar een sociale houding ge-

‘De kracht van Vajra? Gestaag doorgaan!’

Het aantal sponsorleerlingen op de
Merryland School
groeit maar door.

De Vajra Academy
opent zijn deuren
voor leerlingen.

2008

of geef je het de kans toe te groeien
naar de kwaliteit die je óók wilt?
Op de Academy hebben ze steeds
een middenweg gezocht. Een heel
mooi proces.” Als voorbeeld noemt
hij de manier waarop het bestuur de
schoolleiding nu de vrije hand laat.
“Dat is in Nepal zeer ongewoon,
maar je moet dat doen als je een
schoolleider wilt die meer is dan een
brave administrateur.”
Ook in het onderwijs onderscheidt de Vajra Academy zich, vindt
Boudewijn. “Door hun aandacht
voor het milieu zie je er vormen van
projectonderwijs die je op andere
particuliere scholen in Nepal niet
tegenkomt. Ze werken in de schooltuin of ze doen experimenten met de
zonnepanelen. Ook merk je zo langzamerhand de invloed van Nederlandse
vrijwilligers die een tijdje cursussen
geven aan de leraren. Een aantal van
die docenten gebruikt didactiek die
echt vernieuwend is in Nepal.”

2007

Vajra betrekt een
nieuw hostel omdat
het oude te klein is
geworden.

2006

2005

“Ik zie de toekomst van de Vajra
Academy zonnig in. Dat is te danken
aan de kwaliteit van hun bestuur.
Ze hebben een idee, zetten zich
ervoor in, voeren het uit en blijven
volhouden. Dat gestaag doorgaan
is een krachtig punt. In veel zich
ontwikkelende landen zie je dit
soort initiatieven na verloop van tijd
instorten. Hier niet.” Aan het woord
is Boudewijn van Velzen, senior consultant van APS International (APS
= Algemeen Pedagogisch Studiecentrum). Hij is van het begin af aan als
adviseur betrokken geweest bij de
Vajra Academy.
Het bestuur van de Academy, dat
ook enkele bestuursleden van Vajra
Nepal telt, is tegelijk eigenaar van
de school, legt Boudewijn uit. “Dat
zie je in de Nepalese context veel. De
bestuursleden hebben er zelf in geïnvesteerd. Dat levert spanning op: wil
je je school meteen volstoppen met
leerlingen omdat dat snel rendeert

De bouw van
scholen gaat
door. Vajra start
in 2008 met twee
nieuwe scholen.
Hier de school in
Yamunandanda.

2009

De Vajra Academy heeft een eigen
biologische boerderij met buffels en
een grote groentetuin.

De Vajra Academy:
waar de idealen
van Vajra samenkomen
kaste in Nepal) krijgen voorrang.
Doordat kinderen van verschillende
kasten, klassen en religies op de
Academy bij elkaar zitten, vormt de
Vajra Academy een ‘dwarsdoorsnede van Nepal’.
De Academy is een duurzame
school dankzij de vele milieusparende voorzieningen. In de solar
steam kitchen kan voor honderden
kinderen worden gekookt met behulp van zonne-energie, die door
schotels op het dak wordt gebundeld. Er is een door leerlingen verzorgde biologische groentetuin en
koeien in de schoolboerderij leveren melk voor de kinderen op het
internaat. De koeienmest gaat naar

De plaquette die
op de schoolmuur
is geplaatst bij de
opening van de
Chandeswari School
in Bhotshipa.

Start van een edu
catieve uitwisse
ling tussen de
Vajra Academy en
de Stichtse Vrije
School Zeist, die
geaffilieerd is met
de Academy.

de biogasinstallatie, die brandstof
levert wanneer de zon eens niet
schijnt.
In 2012 is een nieuw hostel gebouwd. Volgens plan zijn de oude
slaapvertrekken in het hoofdgebouw ingericht als nieuwe klaslokalen, zodat de school verder kan
groeien. Er zijn nog twee uitbreidingen gepland: een in 2015 met nieuwe klaslokalen, onder meer voor
beroepsonderwijs, en een in 2018
met docenten- en kantoorruimtes
en een grote zaal voor sport, toneel
en bijeenkomsten.
Het Karel de Grote College in
Nijmegen wil zich de komende jaren inspannen om de Vajra Academy te helpen uitbreiden. Maar de
Nederlandse leerlingen willen ook
van Vajra leren, want wat de Academy op milieugebied doet, dat is
in Nederland op geen enkele school
te vinden!

Toekomst
De grote uitdaging is de Vajra Academy volgens plan met nog twee
extra gebouwen af te bouwen en
om de beoogde kwaliteit van onderwijs te verankeren. De school wil
tot de beste van Nepal gaan horen
en met zijn milieusparende voorzieningen een voorbeeld worden in het
vervuilende Nepal. De doelstelling
om kinderen uit kansarme gezinnen
gratis onderwijs te geven, is in de
statuten van de school opgenomen.
Een ander doel is dat leerlingen na
hun opleiding werk zullen
vinden – of nog beter: werk
zullen creëren! Het onderwijs
op de Vajra Academy wordt
binnenkort uitgebreid met
beroepsopleidingen,
zoals
moderne landbouw, techniek en
management. Leerlingen zullen worden gestimuleerd zelf een bedrijf op
te zetten. Het al in aanbouw zijnde
Vajra Eco Resort (zie achterpagina)
zal daarbij als voorbeeld en stageplaats gaan dienen.
Wat kun jij doen?
Help Vajra om de Vajra Academy
in de komende jaren uit te bouwen! Daarvoor is nog veel nodig.
Doneer zelf, doe mee aan de
sponsorloop op 1 juni of zelfs aan
de sponsorreis in november. Interesseer anderen voor dit project of
help Vajra met het aanvragen van
subsidies.

Deze school is
geheel gefinancierd
met geld dat in
Nepal is ingezameld
door Vajra Nepal.

2012

Met de spiegels op het dak van de Academy
wordt elke dag in de solar steam kitchen
gekookt voor de kinderen in het hostel.

2011

Zeven scholen heeft Vajra gebouwd.
Dat is belangrijk geweest – al was
vanaf het begin duidelijk dat het
onderwijs aan deze overheidsscho-

stimuleerd wordt door contact met
projecten van Vajra en de vrijwilligers die daarin werken. Vanaf 2005
werkte een grote groep Nepalese
en Nederlandse bestuursleden, adviseurs en stagiaires samen in een
hecht team aan de bouw- en onderwijsplannen. Hetzelfde jaar nog
werd er grond aangekocht. Op 6
april 2006 legden Maarten Olthof
en Ramkaji Paudel de eerste steen.
Precies een jaar later stond het
hoofdgebouw er en konden de eerste 65 leerlingen feestelijk worden
ontvangen.
In de Vajra Academy komen drie
belangrijke idealen van Vajra bijeen:
kwaliteitsonderwijs, solidariteit en
duurzaamheid. De school wordt geleid door een Nepalees bestuur en
er werken uitsluitend gekwalificeerde Nepalese docenten. Door uitwisseling wordt het onderwijs verrijkt
met kennis uit Nederland. Leidraad
vormen de seven keypoints van de
school. Bovenaan staat: hier worden geen kinderen geslagen. Dat
zegt al veel over de manier waarop
de Vajra Academy zich onderscheidt
van veel Nepalese scholen, waar de
lat altijd klaarligt.
De solidariteit komt tot uiting
in het uitgangspunt dat de ouders
van ‘betalende’ leerlingen meebetalen voor onderwijs aan klasgenoten
uit arme gezinnen. De doelstelling
is dat 25 procent van de leerlingen gratis onderwijs krijgt. Meisjes
en kinderen van dalits (de laagste

2010

Op overheidsscholen in Nepal is
het onderwijs ver onder de maat.
Vajra heeft een eigen school gebouwd: de Vajra Academy. Hier kan
Vajra zelf de kwaliteit van onderwijs bepalen.

Het nieuwe internaat
van de Vajra
Academy is klaar.
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Zonneoven biedt duurzame hulp
aan vluchtelingen

Project uitgegroeid tot
het grootste ter wereld
Koken op zonne-energie: een uitkomst in situaties waar de bevolking gedwongen
wordt schaars hout te kappen voor vuur om de dagelijkse rijstmaaltijd te kunnen
bereiden. Gestaag doorgaan heeft ook hier succes opgeleverd.
Houtkap drastisch verminderen
door een alternatief te bieden, dat
was wat ecoloog Maarten Olthof
zich al tijdens zijn eerste reizen
naar Nepal voornam. Ontbossing is
daar een groot milieuprobleem. Bovendien zag hij mensen in huis op
open vuurtjes koken zonder rookafvoer naar buiten. Erg ongezond.
Toen Vajra in 1997 werd opgericht, had Maarten een in Nederland
geproduceerde zonneoven in Nepal
geïntroduceerd en trainingen georganiseerd voor het bouwen en het
gebruik ervan. Het effect van die
inspanningen viel helaas tegen. De
zonneovens werkten goed en de
bevolking leek enthousiast. Alleen,
ze gebruikten de ovens algauw niet
meer. Koken op zonne-energie is
lastig als je overdag ver van je huis

op het land aan het werk bent. Bovendien zijn Nepalezen niet gewend
te investeren in iets dat zich in een
aantal jaren moet terugbetalen.

De eerste werkplaats
In 1997 bezocht Maarten een internationale conferentie in India over
koken met de zon. Daar ontdekte
hij dat zonneovenprojecten eigenlijk alleen succesvol zijn in extreem
droge gebieden en in vluchtelingenkampen: situaties waarin de bevolking geen alternatief heeft.

Wat niet goed ging

Vrouwen en kinderen zorgden voor brandstof.
Elke dag moesten verder sjouwen om hout te
vinden. De kaalslag is goed te zien.

Foto Chris de Bode

De introductie van de zonneoven in
Nepalese dorpen was geen succes.
Overdag werken mensen op het land.
Ze zijn dan dus niet thuis en hebben
geen tijd om te koken. De box cooker,
een doos met glas en spiegel, bleek
onvoldoende te werken. Vajra zocht
naar wat wél werkte. In vluchtelingensituaties zijn zonneovens een
uitkomst. In de plaats van de box
cooker introduceerde Vajra daar de
parabolische oven. Die werkt zó goed
dat hij met verschillende gezinnen
gedeeld kan worden!

In die tijd bewoonden meer dan
100.000 Bhutanese vluchtelingen
zeven vluchtelingenkampen in het
oosten van Nepal. Hun situatie was
uitzichtloos doordat ze uit Bhutan
verdreven waren, maar ook in Nepal niet welkom waren (zie geel kader op p.5). Nog vóór de oprichting
van Stichting Vajra bezocht Maarten
deze vluchtelingenkampen. Van de
Nepalese overheid en ook van de
UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, kreeg
hij toestemming om een proefproject met zonneovens op te zetten
in het kamp Beldangi-l. Samen met
Nederlandse vrijwilligers richtte hij
er een werkplaats op, waar op een
snelle en eenvoudige manier ovens
konden worden gebouwd. Hier werden ook trainingen voor bewoners
georganiseerd, want koken met een
zonneoven is weliswaar niet moeilijk, maar je moet wel leren hoe je
dat efficiënt doet.
In 1999 aten in Beldangi-l al
zo’n 2500 mensen voedsel dat gekookt was met de zon. Intussen was
Vajra Nepal intensief bij het project
betrokken. Ook werd samengewerkt met studenten van de universiteiten van Twente en Utrecht en
de Hogeschool Rijswijk. Onderzocht
werd welk type zonneoven voor de
kampen het geschiktst is. Dat bleek
de parabolic cooker te zijn, een
oven die bestaat uit een reflecterende kom van aluminium met middenin een houder voor de kookpot.
De cooker kan met de zon meedraaien, zodat hij hele dag effectief
gebruikt kan worden. Het koken
gebeurt in een bijbehorende zwarte
pan, die de gereflecteerde warmte
makkelijk absorbeert. De studenten
maakten ook een kosten-batenanalyse, waarbij ze kosten en energieverbruik van de productie afzetten
tegen de besparingen op brandstof
en uitstoot van CO2. Het onderzoek
pakte gunstig uit: de zonneoven
betaalde zichzelf in nog geen anderhalf jaar terug.

Oma en kleindochters eten een met de zon bereide maaltijd.

oven gebruikt wordt om het eten
in warm te houden en door te laten
garen. Eén oven kan zo door meer
gezinnen gebruikt worden. Zonneovens, pannen en hooikisten werden allemaal geproduceerd in eigen
werkplaatsen, die al snel uitgroeiden tot kleine fabriekjes. Aan het
hoofd stond Dor Bahadur Bhandari,
lid van het Vajra-bestuur in Nepal.
De UNHCR werd steeds enthousiaster over het project. Het hoofd
van de afdeling Nepal schreef in
2001 een uiterst positieve aanbevelingsbrief. Helaas kon de UNHCR op
dat moment vanwege bezuinigingen
binnen de VN het project zelf niet
sponsoren. Dat was een tegenvaller. Maar met de aanbevelingsbrief
lukte het om onder meer steun van
Stichting Vluchteling te krijgen. Die
stichting heeft meerdere keren een
flink bedrag gedoneerd om het pro-

ject in Beldangi-l te kunnen voortzetten en werd zo een belangrijke
partner in het project. De uitbreiding werd voortvarend ter hand
genomen. Het doel werd: alle gezinnen in het kamp Beldangi-l, in
totaal ruim 12.000 vluchtelingen, te
voorzien van een zonneoven, pannen en een hooikist. Dit doel werd
drie jaar later, in 2005, bereikt.

85.000 gebruikers
Aangespoord door dit succes stelde
Stichting Vluchteling voor om gezamenlijk – Vajra, UNHCR en Stichting
Vluchteling – een aanvraag bij de
Postcodeloterij in te dienen om zo
het zonneovenproject te kunnen
uitbreiden naar de zes andere kam-

Hooikist
Behalve de zonneoven introduceerde Vajra in het kamp ook een zogenoemde hooikist, die naast de
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De werkplaats in
het kamp Beldangi-l
groeit uit tot een
klein fabriekje.

2004

Deze eenvoudige
zonnekeuken is
inspiratie voor de
zonnestoomkeuken
op het dak van de
Vajra Academy.

2003

Het hoofd van
de UNHCR uit
Genève bezoekt het
zonneovenproject.

2002

Gezinnen in
de Beldangi-l
koken met een
parabolische
zonneoven.

2001

Kinderen in
vluchtelingenkamp
Beldangi-l bij
Damak, waar Vajra
in 1999 een kantoor
opent om het
zonneovenproject te
coördineren.

2000

De kroonprins van
Nepal bekijkt de
parabolic cooker.
Vajra geeft in zijn
paleistuin een
demonstratie hoe
je met de zon kunt
koken.

1999

De eerste
werkplaats voor
zonneovens in
vluchtelingenkamp
Beldangi-l.

1998

1997

Door kookwedstrijden werden vluchtelingen gestimuleerd hun zonneoven
nóg efficiënter te gebruiken. Eerste prijs: een snelkookpan!

Onder leiding
van Dor Bahadur
Bhandari produceert
de werkplaats in
Beldangi-l aan
de lopende band
nieuwe zonneovens
en hooikisten.

Foto Ruben Meijerink

Zonneovens

pen. Vajra had inmiddels goed onderbouwde rapporten op de plank
liggen, en die trokken de Postcodeloterij over de streep: Vajra kreeg
een bedrag van 720.000 euro.
Stichting Vluchteling vulde het aan
tot ruim 1,1 miljoen.
Een geweldige kans, maar ook
een enorme verantwoordelijkheid.
Ondanks alle ervaring had Vajra
nog niet eerder een zo grootschalig project aangepakt. Voorwaarde
voor de gift was dat in 2008 zo’n
85.000 mensen met de zon zouden
koken. Concreet betekende dit dat
de Vajra-fabriek in anderhalf jaar
tijd bijna 7000 zonneovens, ruim
12.000 hooikisten en 25.000 zwarte
pannen moest produceren. Daarnaast moesten er – minstens zo belangrijk – duizenden vluchtelingen
getraind worden in zes daarvoor te
bouwen hallen.

Het is gelukt, en dat is mede te
danken geweest aan de grote betrokkenheid en het organisatorische talent van Ramkaji Paudel en
Dor Bahadur Bhandari, bestuursleden van Vajra Nepal. Vajra kan met
trots zeggen dat hiermee het grootste zonneovenproject ter wereld is
gerealiseerd.
In 2010 heeft de UNHCR besloten de voortgang van het zonneovenproject te willen financieren.
Stichting Vajra heeft het project
overgedragen aan Vajra Nepal, dat
het nu geheel zelfstandig uitvoert.
Daarmee is dit project een internationaal succes geworden.

Toekomst
Intussen is er een uittocht van
vluchtelingen op gang gekomen.
Eind 2010 was ongeveer een derde van de Bhutanese vluchtelingen

Wat kun jij doen?
De zonneovenfabriek van Vajra.

overgebracht naar Noord-Amerika,
Australië, Nieuw-Zeeland en landen
in Europa. Die gezinnen hebben uiteraard hun ovens achtergelaten.
Met hulp van de UNHCR is Vajra
Nepal nu een zonneovenprogramma gestart in dorpjes rondom de
kampen. De bewoners daar hebben vaak te lijden gehad onder de
aanwezigheid van de vluchtelingen
in hun omgeving, vooral door de
illegale houtkap. Bij gevechten tussen vluchtelingen en bewoners uit
omliggende dorpen zijn zelfs doden
gevallen.
Vajra verspreidt de vrijgekomen
zonneovens nu onder de armsten in
deze dorpen en organiseert er trainingen. Devi Maya Kadariya, een

inwoonster uit het dorp Garamani,
is er blij mee. Ze vertelt: “Vanaf een
afstandje zagen we dat de vluchtelingen profijt van de zonneovens
hebben. Tot ons geluk heeft Vajra
geregeld dat wij ze ook konden krijgen. Ik bespaar nu niet alleen bergen brandhout, maar ook veel tijd,
die ik vroeger kwijt was aan hout
zoeken en sprokkelen. Mijn leven is
veel beter geworden!”

Vajra wil de successen van milieusparende voorzieningen overdragen
op de volgende generatie. Daarbij
speelt de Vajra Academy (zie p. 3)
een belangrijke rol. In het Vajra Eco
Resort (zie p. 6) worden eco-voorzieningen in verfijnde vorm toegepast.
Dat bedrijf wordt een voorbeeld van
ondernemerschap waarin Vajra de
creativiteit van leerlingen wil stimuleren en hun laten zien dat duurzaam
ondernemen mogelijk is. Help ons
de Academy en het hotelcomplex
uit te bouwen! Als je zelf niet de
mogelijkheden hebt om bij te dragen,
weet je misschien wel iemand in je
omgeving of in je netwerk.

Vluchtelingen wachten op hun zonneoven en hooikist.

Twintig jaar in een kamp
Inmiddels heeft een aantal landen
buiten Azië, waaronder Nederland,
aangeboden vluchtelingen te willen
opnemen. Men voert druk uit op Nepal
en Bhutan om de resterende vluchtelingen te verdelen.
Kinderen in de vluchtelingengezinnen willen graag uit Nepal
vertrekken, ook al is dat niet naar
Bhutan, omdat ze in het kamp geen
enkele toekomstmogelijkheid hebben
en hopen in het buitenland een nieuw
bestaan te kunnen opbouwen. Maar
ouders durven het soms niet aan om
Nepal te verlaten voor een ver land,
waarvan ze de taal niet spreken.

Op Google Maps
zijn de duizenden
reflecterende
zonneovens
duidelijk zichtbaar.

2012

De UNHCR neemt de
financiering van het
zonneovenproject
over.

2011

Het ‘grootste
zonneovenproject
van de wereld’
trekt de aandacht.
Ramkaji Paudel
geeft uitleg voor de
Nepalese televisie.

2010

Student Eelke Bontekoe onderzoekt
stroomopwekking
door parabolic cooker, maar dit blijkt
niet rendabel.

2009

De staf die het
zonneovenproject
tot een succes heeft
gemaakt.

2008

De Postcodeloterij en Stichting
Vluchteling doneren
1,1 miljoen euro
om alle Bhutanese
vluchtelingenkampen met zonneovens uit te rusten.

2007

Een belangrijk
doel is bereikt:
alle gezinnen in
vluchtelingenkamp
Beldangi-l kunnen
beschikken over
een zonneoven.

2006

2005

Sinds het begin van de jaren negentig
is Oost-Nepal het tijdelijke thuis van
meer dan 107.500 vluchtelingen uit het
boeddhistische koninkrijkje Bhutan,
aan de noordgrens van India. Het gaat
om Lhotshampa’s, een etnische groep
die in het zuiden van Bhutan woonde.
Bhutan beweert dat deze mensen het
land uit vrije wil hebben verlaten. De
vluchtelingen zeggen dat ze gedwongen werden Bhutan te verlaten
vanwege hun etnische achtergrond.
Nepal heeft de vluchtelingen nooit een
verblijfsvergunning willen geven. Wel
kregen ze een onderkomen in vluchtelingenkampen.

Vajra promoot het
gebruik van zonne
ovens ook buiten
de vluchtelingenkampen. Een
bijeenkomst in het
dorpje Garamani in
Oost-Nepal.
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Preventie: beter
dan behandeling
Armoede heeft grote invloed op
de gezondheid van mensen. In
het afgelegen berggebied van de
provincie Sindhupalchowk worden
mensen niet oud. Slechte levensomstandigheden zorgen er voor

allerlei ziekten, die niet behandeld
worden doordat mensen er bijna
nooit een dokter zien. Vajra heeft
steeds langs twee lijnen gewerkt:
behandeling én preventie.

Een gloednieuw
ziekenhuis
Vajra heeft veel drinkwaterplaatsen bij scholen gebouwd.

Mensen die ziek zijn, willen behandeld worden door
een dokter en medicijnen krijgen die helpen. De health
camps en health posts van Vajra hebben vele duizenden dorpelingen uit Sindhupalchowk van hun kwalen
en ongemakken afgeholpen.

Foto Ruben Meijerink

eerste health camps in de omgeving van Barhabise. Doel was toen
vooral te inventariseren met welke
gezondheidsproblemen de bevolking te kampen had en welke voorzieningen nodig zouden zijn om die
te behandelen. Daarna werden jaarlijks een- tot tweemaal in een deel
van Sindhupalchowk health camps
bied is zeer bergachtig en het vergt
Na de oprichting kreeg Vajra al snel
georganiseerd, die in de loop der
heel wat om daar te komen.” De
het verzoek om de gezondheidssitijd door ongeveer 25.000 inwoners
hulppost had bovendien niet veel
tuatie in Ramche en omstreken te
bezocht werden. De health camps
te bieden. Er waren geen bedden,
verbeteren. In de Vajra-nieuwsbrief
waren gericht op behanvan 1998 vertelde MaarJaarlijks komen duizenden mensen
delingen die écht een verten Olthof over de toenschil maakten. Zo’n 2000
malige situatie in de pronaar de medische kampen voor
patiënten kregen een opevincie
Sindhupalchowk
vrijwel gratis medische zorg
ratie die hun levenskwali(zie p. 2). “Als mensen
teit drastisch verbeterde. Oogartsen
nauwelijks medicijnen en elemenhier ziek worden en behandeling
voerden er staaroperaties uit of mataire apparatuur ontbrak.
nodig hebben, zijn ze aangeweten brillen aan. Oorartsen opereerHenk Becker, arts en jarenlang
zen op de enige gezondheidspost
den dove kinderoren. Tandartsen
medisch adviseur van Vajra, werkin de omgeving, in de vallei van
trokken kiezen.
te in 1998 als vrijwilliger tijdens de
Barhabise”, legde hij uit. “Het geVeel kwalen bleken te wijten
aan onwetendheid en ziekmakende
De bouw van het ziekenhuis en de
teren nu ruim 125.000 Nepalezen!
leefomstandigheden. Daarom kwam
health posts is steeds voor een
Verder zette Vajra een samende nadruk steeds meer te liggen
kwart gefinancierd door de lokale
werking op met een universiteitsop preventieprogramma’s en op het
bevolking. Voor de overige kosziekenhuis in Kathmandu voor zwaversterken van de organisatie van
ten heeft Vajra kunnen rekenen
re operaties, die in Barhabise niet
de lokale gezondheidszorg. Op lanop donaties van NCDO, Stichting
mogelijk zijn. Chirurgen en artsen
gere termijn zijn die maatregelen
Impulsis, Stichting Christelijke Zieuit Kathmandu raakten enthousiast
tenslotte veel effectiever.
kenverzorging in Nederland en
betrokken bij het werk van Vajra
Vajra bracht ook geld bijeen
particuliere giften. Na de
voor de uitbreiding van
gezondheidsposten in Sade gezondheidspost in
Ziekenzaal en een operatiekamer
nusirubari, Mankha, DhusBarhabise. Dit leverde een
kun en Ramche wordt in
vernieuwd ziekenhuis op,
2013 een vijfde health post ge
en velen meldden zich aan om in
dat in 2002 werd opgeleverd. Vajopend, in Tatopani. Daarmee is het
health camps in de bergen te gaan
ra stelde wel voorwaarden aan de
bouwprogramma van Vajra in Sindwerken. Als vrijwilliger – en dat is in
financiering. Zo moest de hygiëne
hupalchowk afgerond.
Nepal een uitzondering!
van het ziekenhuis verbeterd worOm de reikwijdte van het zieden en kregen twee bestuursleden
kenhuis in Barhabise te vergroten,
van Vajra Nepal zitting in het beToekomst
heeft Vajra het aantal health posts
stuur van het ziekenhuis. Voor de
Met de uitbreiding en moderniseuitgebreid. Patiënten kunnen in
bouw kreeg Vajra assistentie van
ring van het ziekenhuis in Barhabizo’n post terecht voor eenvoudibouwkundestudenten van de TU
se en de bouw van vijf health posts
ge medische ingrepen en worden
Delft. Het ziekenhuis werd geheel
is het doel bereikt: de gezondeventueel doorverwezen naar het
gerenoveerd en uitgebreid met een
heidszorg in Sindhupalchowk is nu
ziekenhuis in Barhabise, dat deze
extra verdieping. Het werd voorzien
op een hoger niveau gebracht, dat
posten ‘aanstuurt’. De bouw van de
van een ziekenzaal met tien beddoor de Nepalese gemeenschap geposten is altijd gecombineerd met
den, een röntgenafdeling en een
handhaafd en verder uitgebouwd
het opleiden van de health workers
simpel, maar doelmatig ingerichte
kan worden.
en een community health-programoperatiekamer voor kleine operama, gericht op de lokale bevolking.
ties. Van deze voorzieningen profi-
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Dorpelingen uit
Ramche krijgen
een certificaat voor
het volgen van
een gezondheids
training.

2004

Samenwerking met
Stichting Simavi:
voorlichting rond
zwangerschap,
bevalling en kraamzorg.

2003

Het ziekenhuis
van Barhabise is
voltooid.

2002

Het team van
vrijwilligers dat
de health camps
organiseert.

2001

Het dorp Chulti
heeft een nieuwe
watervoorziening
gekregen.

2000

Vrouwen uit het dorp
Ramche denken mee
over gezondheids
projecten.

1999

De situatie in 1997:
ziekenvervoer in de
Himalaya.

1998

1997

Patiënten bij het ziekenhuis van Barhabise.

Vajra verstrekt
ehbo-pakketten op
50 scholen en geeft
er gezondheids
voorlichting.

Gezondheid
Voorlichting
verloopt via vrouwen
Wat niet goed ging

Als mensen ziek zijn, willen ze genezen. Maar beter is het
als je voorkomt dat ze ziek worden. Voorlichting werkt.

Een blije vrouw na oogoperatie.

Overleg van moedergroep onder boom.

‘Vrouwen met een baarmoederverzakking worden verstoten’
“Baarmoederverzakking oftewel
uterusprolaps is een aandoening die
in arme landen veel, maar verborgen,
voorkomt. Daarom zijn we er een jaar
of acht geleden met opzet naar gaan
vragen via de vrouwelijke health volunteers in ons projectgebied”, vertelt
Edzo Ebbens. “We weten nu dat deze
‘onzichtbare kwaal’ ook in Sindhupalchowk veel leed veroorzaakt. Vrouwen schamen zich voor de verzakking
en praten er daarom nooit over. Vaak
worden ze uitgestoten. Omdat de
kwaal seksueel contact compliceert,
worden ze soms door hun mannen aan
de kant gezet.”
Baarmoederverzakking is het
gevolg van een combinatie van
factoren. Edzo: “De vrouwen krijgen
veel kinderen en bovendien snel
achter elkaar, terwijl de begeleiding
bij de bevalling vaak slecht is. Als ze
uitscheuringen hebben, worden die
niet goed verzorgd. Dat zorgt voor
beschadiging van de bekkenbodem.
Door slechte voeding zijn hun spieren

sowieso al niet sterk.” Het gevolg van
de verzakking is dat vrouwen hun
urine en soms ook hun ontlasting niet
meer kunnen ophouden. Daardoor
worden ze vaak omringd door een
nare lucht.
Via de health volunteers worden
vrouwen uitgenodigd naar speciale
health camps voor vrouwen te komen
voor een onderzoek door artsen uit
Kathmandu. Die beoordelen of een
vrouw in aanmerking komt voor een
operatie. Edzo: “Er zijn tot nu toe
meer dan vijfhonderd vrouwen in het
ziekenhuis van Kathmandu aan een
verzakking geopereerd. Vajra betaalde
deze operaties voor het grootste deel.
We besteden ook aandacht aan voorlichting om de kwaal te voorkomen.
Een pleidooi voor geboortebeperking
werkt niet altijd. Wat dan helpt, is ze
ervan te overtuigen dat meer tijd tussen zwangerschappen belangrijk is.
Dan krijgt het lichaam meer tijd om te
herstellen. En uiteindelijk krijgen de
vrouwen dan ook minder kinderen!”

Al tijdens de eerste health camps
bleek dat veel mensen aan ziektes
leden die te maken hadden met gebrekkige hygiëne. De vaak voorkomende maag- en darmstoornissen
waren te verklaren door de slechte
kwaliteit van het drinkwater. Dat
was besmet doordat mensen gewend waren buiten in het veld hun
behoefte te doen en daar hun huisvuil weg te kieperen.
In samenwerking met dorpelingen in Sindhupalchowk heeft Vajra
vanaf 1998 vele tientallen drinkwatervoorzieningen aangelegd. Voorwaarde hierbij was dat mensen
geld gingen sparen voor het onderhoud en zouden leren zelf technische mankementen te herstellen.
In samenspraak met Vajra hebben
de dorpelingen ‘watercomités’ gevormd. Dit tweerichtingsverkeer is
kenmerkend voor de manier waarop Vajra altijd heeft gewerkt.
Tegelijk met de nieuwe watervoorzieningen zijn op strategische
plekken in Sindhupalchowk honderden latrines gebouwd: bij de
scholen, bij health posts en bij gemeenschapsgebouwen. Zo’n 50.000
mensen gebruiken nu de latrines en
drinkwatervoorzieningen van Vajra.
Stagiaires van de TU Delft hebben
geassisteerd bij ontwerp en bouw
ervan.
Doordat vrouwen binnenshuis
op open vuurtjes zonder rookafvoer
kookten, hadden veel mensen problemen aan de luchtwegen en ogen
door de roetwalm die in de huizen
hing. Vajra heeft trainingen georganiseerd waarin vrouwen leerden
hoe ze een houtbesparende oven
met schoorsteen in hun huis (én bij

Vajra heeft veel energie gestoken
in het opzetten van een programma
voor gehandicapte kinderen, maar dit
is geen succes geworden. Nepalese
orthopeden liepen niet warm voor dit
project. Ook de ouders van de kinderen
waren soms ronduit ongeïnteresseerd,
mede vanuit vooroordelen en bijgeloof.
De gehoopte samenwerking met het
Lilianefonds kwam niet van de grond.

de buren!) konden aanleggen. Duizenden mensen hebben profijt van
de oventjes die zo gebouwd zijn.
Vajra’s aanpak van medische
behandelingen in combinatie met
preventieve voorlichting en aanleg
van sanitaire voorzieningen trok
in 2002 de aandacht van Stichting
Simavi. De aanpak van Vajra sloeg
duidelijk aan. Daarom besloot Simavi financiële ondersteuning aan
Vajra te bieden voor een vijfjarig
community health development
program, gericht op voorlichting
over ziektepreventie.
Vajra trainde vele tientallen
vrijwilligsters in het geven van gezondheidsvoorlichting in de dorpen. Deze vrouwen kregen een EHBO-cursus en een EHBO-kit. Zieke
dorpsgenoten kunnen nu bij hen
terecht voor eenvoudige behandelingen. Dat schept vertrouwen,
waardoor het makkelijker wordt om
ook preventie aan de orde stellen.
Dan gaat het om praten over kwesties als dagelijkse hygiëne, het niet
verbergen van ziekte, het op tijd
naar een dokter gaan, het gebruik

schaps- en kraamzorg is er nauwelijks. Daardoor sterven er veel
kraamvrouwen en pasgeborenen.
Vajra heeft een tiental dorpsvrijwilligsters opgeleid tot kraamverzorgsters, die bijdragen aan veiligere
zwangerschappen en bevallingen.
Ook zorgen ze voor een tijdige verwijzing naar het ziekenhuis in Barhabise. Daarnaast zijn bijna honderd moedergroepen gevormd met
in totaal 1500 vrouwen die voorlichting krijgen over veilig bevallen
en kindzorg, om ziekte of erger te
voorkomen. 150 mannen en vrouwen uit dorpsbesturen zijn bij deze
trainingen betrokken.

Toekomst

Samen met Simavi
de dorpen en scholen
van sanitaire voorzieningen, geboortebeperking en de risico’s van
alcohol en roken. Daarnaast zijn
ook leraren aan vijftig scholen getraind, waardoor 10.000 leerlingen
gezondheidsvoorlichting
konden
krijgen.
Heel belangrijk waren de voorlichtingsprogramma’s voor moeder
en kind. Vrouwen in Nepal krijgen veel kinderen, maar zwanger-

Edzo Ebbens, arts, bestuurslid en
medisch adviseur van Vajra, heeft
bij zijn laatste bezoek aan Nepal
in november 2012 gezien dat het community
health-systeem dat Vajin
ra in de dorpen heeft
opgezet uitstekend werkt. “Dat
komt doordat we bij bestaande lokale structuren aansluiten”, vertelt
hij. “In elke wijk is door de bevolking zelf een vrouw aangewezen
als health volunteer.” Daarmee is
ook op het gebied van preventie
het doel bereikt: de kennis over
het voorkomen van ziekte kan nu
binnen de gemeenschap worden
doorgegeven.

Dit jaar opent Vajra
twee gezondheids
posten in
Sindhupalchowk:
in Ramche en in
Dushkun (op de
foto).

2012

De nieuwe health
post in Sanusirubari.

2011

Vajra Nepal start
een radioprogramma
over gezondheid en
preventie van
ziekten.

2010

De Vajra Academy
organiseert een
dental camp.

2009

Veel dorpelingen
komen naar de
health camps voor
een oogmeting en
een oogoperatie.

2008

Vrouwen in de
rij bij een health
camp. Vajra start
een project rond
baarmoeder
verzakking.

2007

Nepalese chirurgen
werken belangeloos
mee in de health
camps.

2006

2005

Trotse eigenaresse van een latrine.

Bouw health post in
Tatopani, te openen
in 2013, gelijk met
de opening van het
Vajra Eco Resort.
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Lustrumviering 15 jaar Vajra
zaterdagmiddag 1 juni 2013
Op 19 december 2012 bestond
Stichting Vajra 15 jaar! Dit gaan
we groots vieren. Zet alvast in je
agenda:
•
•
•
•
•
•

jubileum Stichting Vajra
zaterdagmiddag 1 juni 2013
Utrecht, vlakbij centraal station
14u aanvang
17u feestelijke borrel
18u diner

Het belooft weer een grote reünie
te worden van donateurs, vrijwilligers, bestuursleden en mensen die
ooit projecten hebben bezocht tij-

dens een reis met Maarten Olthof.
In maart 2013 bestaat óók Vajra
Nepal 15 jaar. Leden van Vajra Nepal zullen dan ook niet ontbreken.
Voor veel bezoekers betekent dit
een dierbaar weerzien met hen. Op
het programma staan onder meer
een speciaal voor deze gelegenheid
gemaakte jubileumfilm en verder
allerlei bijdragen in muziek, theater
en tekst van inspirators en sympathisanten van Vajra.
Kijk voor meer informatie en voor
opgave:
www.vajra.nl/jubileum
www.vajra/facebook

Genomineerd voor
Earth Care Award
De Indiase staatsman Gandhi
zei eens: “The earth provides enough to satisfy
every man’s need, but
not every man’s greed.”
Onder dit motto is in India in 2012 voor de vierde
maal de Earth Care Award
uitgereikt. Dit jaar konden ook organisaties van
buiten India meedoen aan dit

ideële initiatief van de krant
Times of India. De eerste
plaats ging naar een project van de overheid van
Bangladesh, mede opgezet door de VN.
Ook Vajra werd genomineerd voor deze prijs – en
eindigde op de vijfde
plaats. Niet slecht voor
een clubje vrijwilligers!

Door Vajra gestichte coöperatie:
model voor Nepal
Het kitchen garden-project waar
Vajra in 1997 in Ramche mee begon:
weet u het nog? Vajra onderwees
verbeterde
landbouwmethoden
aan tientallen groepen vrouwen. Zij
legden elke maand een bedrag in,
zodat een lid van een groep geld
kon lenen als dat nodig was voor
bijvoorbeeld zaaigoed of gereedschap. Bij een bank kunnen arme
dorpelingen immers niet terecht.
Vajra gaf eigen ‘spaarbankboekjes’

uit. Dankzij de inzet van Vajra-bestuurslid Bhupendra Thapa zijn in
Ramche inmiddels alle gezinnen bij
de coöperatie aangesloten. In het
door de VN uitgeroepen ‘Internationale jaar voor de coöperatie’ is de
coöperatie van Ramche aangemerkt
als ‘modelcoöperatie voor Nepal’!
Boven de ingang prijkt nu het
motto COOPERATIVE ENTERPRISES
BUILD A BETTER WORLD.

Financiën: géén overhead
Over de gehele periode van 15 jaar
zijn de kosten die Stichting Vajra in
Nederland heeft gemaakt minder
dan 1%. Doordat de rente op banktegoeden boven de 1% lag, kon
meer dan elke euro van donateurs
aan projecten in Nepal worden
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besteed! Stichting Vajra heeft dus
geen overhead – geen ‘strijkstok’ –
doordat zowel bestuur als vrijwilligers onbezoldigd werken en geen
declaraties indienen. In deze tijd
van discussies over ‘graaien aan de
top’ gaf 90% van de stemmers op
onze website
aan dit ‘belangrijk
tot
zeer belangrijk’ te vinden.
Jaarverslagen
van Stichting
Vajra zijn in te
zien op www.
vajra.nl/jaarverslag

Jubileum
sponsorloop
1 juni 2013
Loop mee met de jubileum-sponsorloop op zaterdagochtend op 1
juni, voorafgaand aan de jubileumviering. Vajra-vrijwilligster Liesbeth
Waller organiseert dit evenement
samen met SNP Natuurreizen. De
ontspannen wandeling loopt door
mooie natuur vanaf Bunnik langs
de Kromme Rijn en het landgoed
Amelisweerd naar het historische
stadscentrum van Utrecht. Met jouw
deelname zamel je op verschillende
manieren geld in voor de toekomst

van Vajra en vooral voor de Vajra
Academy. Informatie en inschrijven:
www.vajra.nl/jubileum
www.vajra.nl/facebook
Liesbeth organiseert al jarenlang
sponsorwandelingen voor Vajra. In
2007 besloot zij zich in te zetten
voor de Vajra Academy na een bezoek aan deze school tijdens een
reis met Maarten Olthof. In totaal
heeft zij in 2012 samen met vele
wandelaars zo’n € 3000 bij elkaar
gelopen!

Jubileumsponsorreis naar Nepal

Stichting Vajra
Oudegracht 246-bis 3511 NV Utrecht
telefoon: 030 2316266
KVK Utrecht 30146196
ING Bank 3237025
t.n.v. Stichting Vajra, Amsterdam
info@vajra.nl – www.vajra.nl
www.vajra.nl/facebook

contactpersonen
voorzitter: Maarten Olthof
(030) 231 62 66 – olthof@vajra.nl
secretaris/medisch adviseur: Edzo Ebbens
06 21575971 – ebbens@vajra.nl
penningmeester: Tonia Star
(020) 683 35 33 – star@vajra.nl
sponsoring leerlingen: Cecile Sanders
(020) 442 00 50 – sanders@vajra.nl
onderwijskundig adviseurs:
Boudewijn van Velzen – vanvelzen@vajra.nl
Gijs van Lennep – vanlennep@vajra.nl
webmasters:
Carsten Engel – webmaster@vajra.nl
Michiel Noordanus – noordanus@vajra.nl

Ter gelegenheid van het vijftienjarige bestaan van Vajra hebben
Ramkaji Paudel en Maarten Olthof
een ‘jubileum-sponsorreis’ in Nepal
voorbereid. Samen zullen zij deze
trekking tweemaal begeleiden: in
november 2013 en in november
2014. Het unieke van deze trektocht
is dat hij over de hele lengte een
langzaam stijgende bergrug volgt.
Daardoor hebben deelnemers elke
dag aan beide zijden een prachtig
uitzicht op tot meer dan 7000 meter hoge Himalaya-bergtoppen! Tijdens de tocht maken we een dienst
mee in een boeddhistisch klooster
met uit Tibet gevluchte nonnen. Het
hoogtepunt van de trekking is een

bergmeer dat jaarlijks in augustus door duizenden pelgrimerende
hindoes en boeddhisten wordt bezocht. De tocht begint en eindigt in
het Vajra Eco Resort, dat zal worden geopend tijdens de groepsreis
in 2013.
Ramkaji en Maarten vragen
deelnemers zich voor deze tocht
te laten sponsoren ten bate van
de uitbreiding van de Vajra Academy, die ook tijdens deze reis wordt
bezocht. Zo wordt deze reis een
jubileumgeschenk aan Nepal. De
trekking wordt georganiseerd in samenwerking met SNP Natuurreizen.
Meer weten:
www.vajra.nl/jubileumreis

Vajra Eco Resort als broedplaats
voor duurzaam ondernemen
Nepal heeft niet alleen behoefte
aan afgestudeerden met een diploma, maar met name ondernemende
jonge mensen die zelf banen creëren! Geïnspireerd door het succes
van de Vajra Academy is het plan
opgevat een hotel als duurzame
onderneming te bouwen. Leerlingen van de Vajra Academy kunnen
er allerlei soorten stages lopen,
waarna zij gestimuleerd worden om
zelf een bedrijf op te zetten.
Het hotel zal als een maatschappelijk verantwoorde onderneming worden gerund en een deel
van de winst gaat naar sociale
projecten. Net als de Vajra Academy krijgt het hotel een zonnekeuken, een biogasinstallatie, een
melkboerderij en een kleine waterkrachtcentrale voor stroom. In de
Wat kun jij doen?
Doe mee aan de sponsorloop of neem
deel aan de jubileumreis. Help ons
het Eco Resort tot een succesvolle
onderneming te maken. Breng ons
in contact met geïnteresseerden en
met mensen die in het project willen
investeren.

fondswervers:
Marjo van Puijenbroek – puijenbroek@vajra.nl
publiciteit:
Marlies Hagers – hagers@vajra.nl

comité van aanbeveling
prof. mr. Jenny Goldschmidt,
hoogleraar rechten van de mens
prof. dr. Niek Klazinga,
hoogleraar sociale geneeskunde
John Lilipaly,
ex-Tweede Kamerlid
Ram Babu Nepal,
oprichter campus Kathmandu
drs. Shashi Paudyal,
Nepal Tourism Board
drs. Cas de Stoppelaar,
hon. consul-generaal voor Nepal
Nico Tydeman Sensei,
zenleraar
drs. Jos van Veldhoven,
Nederlandse Bachvereniging

colofon
tekst
Marlies Hagers
Bestuur Stichting Vajra
vormgeving
Joey van den Hatert, vormgeving
Franchesca van Zoest, vormgeving
Rowie van der Vliet, productiecoördinator
Oscar van der Loo, praktijkopleider
Jessica van der Hout, docent vormgeving

Christian, Maarten en Ram op de bouwplaats.

biologische hoteltuin wordt groente
verbouwd. Er komen ook tenten in
de vorm van Tibetaanse yurts.
Wellicht is dit hotel het eerste
in zijn soort ter wereld. Naast Vajra participeren in dit project onder
meer de internationaal bekende
Zwitserse architect Christian Müller, Deepak Gadhia – een Indiër die
van de VN een internationale onderscheiding heeft ontvangen voor
zijn vele toepassingen van groene
technologieën – en een bekende
Nepalese trekkingorganisatie. Het
hotel, met zicht op een Tibetaanse
vallei, wordt geopend tijdens de jubileumreis in november 2013. Lees
meer op: www.vajra.nl/resort
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