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TIE THE TRASH
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“Tie the trash around Kathmandu!” – een koord van aaneengeknoopt vuilnis rondom de hoofdstad. Al ligt Nepal niet aan zee, ook op de Vajra Academy weten ze
het: in de oceanen drijven ruim vijf biljoen (5.000.000.000.000) plasticdeeltjes, meer dan 700.000 stukjes per wereldburger… Leerlingen en leerkrachten
van de Vajra Academy werken daarom aan een opmerkelijke milieuboodschap.
Met een touw van afvalplastic willen zij via de ringweg de hele hoofdstad Kathmandu omspannen: een afstand van ruim 28 km! Slagen ze daarin, dan vestigen ze
een ‘wereldrecord’ en verdienen ze een vermelding in het Guinness Book of Records!
Aan het woord is de 17-jarige Vajra-leerling Rupak Sapkota:
“It is already five years ago when
we declared Vajra Academy a
‘plastic-free zone’. One evening,
our principal Udit Bhatta came and
talked with students from class
ten including me about a dream to
organize a record keeping event by
surrounding Kathmandu with the
plastic rope made of plastic waste.
That is more than 24 kilometers!
Then, I really felt the click and
convinced my friends: yes, we can
do it! Then we held meeting with
friends and teachers to contribute
15 minutes each day to make rope,
all of us were very happy and
agreed to begin the task. From
the very next day, each student

started supporting us and joined
our project. We got this as vacation homework too, to manage our
home’s plastic waste in the form
of rope. We taught other students
how to make a rope. We have already made more than 2000 metres
of plastic rope using this concept.
We also use such ropes to make
a football post, in the volleyball
ground, to hang clothes etc. We
know each of us can contribute to
make such rope to and spread the
message that we have to care. We
have completed three stages of this
project. We are now looking ahead
for other steps. We are receiving
help and support from everyone.”

Eén procent van de wereldbevolking bezit
ruim de helft van alle rijkdom
Deze alarmerende vaststelling is te lezen in het rapport Wealth:
having it all and wanting more, in januari 2015 uitgebracht door de
NGO Oxfam. Even leek in de afgelopen jaren de armoedebestrijding
op de achtergrond te raken: armoede zou vanzelf verdwijnen naarmate er meer rijken zijn. Inmiddels staat dit vraagstuk echter weer
prominent op de agenda. De Franse topeconoom Piketty waarschuwt
dat zonder ingrijpen de kloof tussen arm en rijk verder zal toenemen.
De Amerikaan Stiglitz, Nobelprijswinnaar en voormalig econoom bij
de Wereldbank, constateert dat ongelijkheid de samenleving veel
geld kost en de welvaart schaadt: “Wie ongelijkheid niet afwijst
vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid en goed versus kwaad,
zou dit tenminste moeten doen vanuit een economisch oogpunt.”
Zelfs onze nationale mopperpot Maarten van Rossum komt tot een
verrassende conclusie: “Blijf geven, het heeft zin!”

Maarten Olthof, voorzitter Stichting Vajra

Leerlingen van de Vajra Academy
bezoeken het rampgebied
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Natuurramp in
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tinyurl.com/tie-the-trash1
tinyurl.com/tie-the-trash2
tinyurl.com/tie-the-trash3 - Rupak:
“Please like this Facebook page!”

Natuurramp
in het
werkgebied
van Vajra
Op 3 augustus 2014 stortte langs
de hoofdweg van Kathmandu naar
Lhasa/Tibet een instabiele bergwand in, dwars door
dorpen heen, en veroorzaakte zo ravage
en veel leed. Honderden huizen zijn weggevaagd en twee elektriciteitscentrales zijn
verwoest. Velen bij Vajra Nepal en
de Vajra Academy hebben familie
of vrienden onder de honderden
doden en ruim duizend daklozen.
De door Vajra gebouwde school in
Mankha is gespaard gebleven, maar
een andere school in het dorp is
bedolven. Daarbij zijn 28 kinderen
om het leven gekomen. Een tientallen meters hoge puinwand heeft

na de aardverschuiving de bedding
van de Sunkoshi-rivier afgesloten,
waardoor het rivierdal over een
lengte van 6 km is ondergelopen.
Maandenlang heeft aan weerszijden van de aardverschuiving het
handels- en bouwverkeer over de
belangrijke verkeersader naar Tibet/
China stilgelegen. Een spoedinzameling door Stichting Vajra heeft
maar liefst € 15.000 opgebracht.
Hiermee heeft Vajra kunnen bijdragen aan een
fonds
voor
slachtoffers
en voor herbouw van de
dorpsschool.
Verder kunnen
20 leerjaren bekostigd worden van
kinderen uit getroffen gezinnen.
ASN Bank heeft aan onze actie substantieel bijgedragen. Leerlingen en
leerkrachten van de Vajra Academy hebben het gebied bezocht en
ook geld ingezameld: € 175, voor
hen een heel bedrag. Ook dit geldt
wordt besteed aan herbouw van de
school.

Stichting Vajra is een

Periodieke schenking
nu simpel
Een goede ontwikkeling: een
periodieke schenking, met groot
belastingvoordeel, hoef je niet
meer via de notaris te regelen.
Een eenvoudige verklaring tussen
jou als schenker en Stichting Vajra
is voldoende. Zie www.vajra.nl/
schenkingsovereenkomst
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Onderwijs: de Vajra Academy
Wat is de Vajra Academy ook al weer?

Weet je het nog? In 2007 werd de Vajra Academy geopend. Deze eerste
‘groene school’ in Nepal heeft een zonnekeuken met immense schotels op
het dak, waardoor met de zon voor honderden leerlingen kan worden gekookt. De melkveehouderij op het schoolterrein levert melk voor leerlingen.
Mest van de koeien gaat naar de biogastank, die gas levert om mee te koken als de zon eens niet schijnt. In de schooltuinen verbouwen de leerlingen
groenten en kruiden – zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Zo leren
ze spelenderwijs de mogelijkheden van duurzame energiebronnen kennen
en worden ze aangemoedigd op een creatieve manier naar oplossingen te
zoeken. Dit kan geen kwaad in een vervuild land waar gletsjers smelten
en bossen verdwijnen. In 2015 neemt de school trouwens voor het eerst
eindexamens af: spannend! De school wordt in vier fasen gebouwd en moet
in 2016 weer worden uitgebreid. Daar gaan we in 2015 voor sparen: zie
hiernaast, op pagina 3.

Vajra-coöperatie opgericht voor ondernemerschap
Bhupendra Thapa, directielid van de Vajra Academy: “All the teachers and the
Vajra Academy team are founder members of the cooperative. We are motivating parents and students to also become member. The students of class 9
have already been saving 50 rupees per student per month and are meeting
regularly. They have made a business plan to recycle waste paper and make
handicraft that can be sold. For this purpose, the students need about € 500
which they would like to loan from the cooperative. The cooperative decides
for which purpose the money will be used. Once the project is making profit,
the loan will be paid back. Then another project can be funded. In the meantime the cooperative will keep on growing.

Preeti Subedi uit groep 6
biologische schooltuinen
“Vajra Academy is the Nepal’s first
green and eco-friendy school. We
have a kitchen garden. Every year
we grow different types of vegetables like cauliflower, cabbage,
beans, spinach etc. We sometime
are also taken to do practical lessons in the Green Studies subject.
The vegetables we produce are organic where we use only the organic
fertilizer from the dungs of the

I have been involved in a cooperative that was started
by Vajra in Sindhupalchowk. It has grown out into a
model cooperative for Nepal. Perhaps sponsors
of Stichting Vajra are also interested to donate
for this cooperative? At the last ‘Parent’s Day’
we distributed badges made of waste plastic
to the parents as an example of recycling. The
badges looked so nice that the parents were
surprised that they were made from rubbish!”

Droom gaat in vervulling:

Schoolterrein erbij
voor Vajra Academy

De locatie van de Vajra Academy is niet toevallig gekozen. De school ligt vlak bij het bos van Vajrabarahi. Dat
in die naam toevallig het woord ‘Vajra’ voorkomt, is niet
het voornaamst. Omdat de Vajra Academy een ‘groene
school’ is, vonden we de ligging bij een natuurgebied
van belang. Vajrabarahi is een heilig tempelbos. Daardoor weten we zeker dat het niet zal worden gekapt.
Maar we konden geen grond kopen dat direct aan het
bos grenst. Lange tijd bestond het risico dat tussen de
school en het bos gebouwen zouden verrijzen. Daardoor
zou de school het contact met het bos verliezen. Gelukkig wilde iemand van zijn land af omdat hij geld nodig
had en… heeft Vajra zijn grond kunnen kopen! Die grond
is op de foto hiernaast rood gearceerd aangegeven. Het
perceel wordt voorlopig gebruikt voor schooltuinieren,
zoals voor rijstbouw op de foto hierboven, met op de
achtergrond het bos.

Maarten, Bhupendra
en Ram bekijken
vorderingen op de
Navajyoti School

Vajra draagt bij aan
verbetering van overheidsscholen
De leiding van twee overheidsscholen
in de buurt van de Vajra Academy wil
deze scholen graag verbeteren, maar
zij krijgen hiervoor onvoldoende
geld van de overheid. De Janavikash
School wil uitbreiden en de Navajyoti
School wil het schoolplein veiliger
maken. Vajra heeft een goede band

Cecile Sanders:
“Sponsor een leerling!”
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“Het gaat goed met de sponsorleerlingen! In het afgelopen jaar hadden
ruim twee op de tien leerlingen een
buitengewoon hoog gemiddelde:
meer dan 80%, een 8. Van deze groep
woont tweederde op het Vajra-internaat en gaat eenderde elke dag na
schooltijd naar huis. Blijkbaar is het
gestructureerde internaatsleven een
prima omgeving voor goede leerprestaties. Elke avond en op zaterdagochtend wordt er gezamenlijk huiswerk
gemaakt. Er is altijd wel iemand bij
de hand die uitleg kan geven. Slechts
één lokale en één interne leerling
hebben minder dan 40% behaald.

met beide scholen en heeft daarom
besloten aan de verbeteringen bij te
dragen. De docenten van de scholen
willen bovendien graag op cursus bij
medewerkers van de Vajra Academy!
Dat betekent een verbetering voor
niet alleen de schoolgebouwen, maar
ook het onderwijs daar.
Een 4 is in het Nepalese onderwijs
de kritische grens. Soms komt op het
rapport een kleine ‘vrije val’ voor:
een redelijk goede leerling doet het
dan plotseling flink slechter. Klas 3
is daarom berucht. Leren ze in de
lagere klassen vooral uit het hoofd,
in deze klas wordt ook inzicht gevraagd. Meestal nemen de resultaten
in de jaren daarna weer toe. Achter
tijdelijk mindere prestaties schuilt
soms een gecompliceerd verhaal. Er
zijn leerlingen die thuis onder het
slechte huwelijk van hun ouders lijden. Scheidingen en alcoholmisbruik
komen er regelmatig voor. Andere
kinderen komen thuis nauwelijks
aan huiswerk toe doordat ze allerlei
taken te doen krijgen en ouders
niet weten hoe ze hun kinderen
met huiswerk kunnen helpen. Soms
zijn oorzaken van terugval ronduit
tragisch. Een vader is verongelukt en
een andere vader is gehandicapt geraakt. Niet gek dat het dan op school
even wat minder gaat.”
Mensen die een Nepalese leerling aan een beurs willen helpen,
blijven welkom! Informatie over
leerlingsponsoring:
www.vajra.nl/leerling

Dankzij bemiddeling door vrijwilligster Ans Hendrikse, ecologe,
heeft Vogelbescherming Nederland maar liefst 15 verrekijkers
gedoneerd aan de Vajra Academy. Sudip Gurung schrijft:
“There is beautiful nature around our
school. We can see animal grazing,
butterfly, web of spider, medicinal
plant and birds from the school.

Oud-leerlingen dragen bij
Oud-leerlingen die via Vajra een
studiebeurs hebben ontvangen,
hebben zich verenigd in de Vajra
Ex-Student Society. Hierdoor willen zij contact houden met de organisatie die hun ooit een kans
op goed onderwijs heeft geboden.
Als eerste daad hebben zij geld bijeengebracht voor extra boekenkasten in de bibliotheek. Op de foto
Damodar, inmiddels Vajra-bestuurslid, Aitaman, student bedrijfskunde,
en Udit, schoolhoofd van de Vajra
Academy.

There is the Vajrabarahi forest which
is very good for hiking. We use to go
there for bird watching. We can see
bird like parrot, black kite, eagle, red

vulture, bulbul etc. We also planted
trees around our school.”

Samenwerking met
Stichting Het Bosje
Stichting Het Bosje en Stichting
Vajra hebben afgesproken in de
komende jaren te gaan samenwerken. Net als Vajra richt Het
Bosje zich op de ontwikkeling van
kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.
Het Bosje draagt in 2015 ruim
€ 30.000 bij aan de uitbreiding van
de Vajra Academy! Gekozen is om
dit geld ten goede te laten komen
aan ramen en deuren in het nieuwe
gebouw.

Help ons met de uitbreiding
van de Vajra Academy
In 2015 spaart Vajra
voor de uitbreiding
in 2016

schrijft over de
van de Vajra Academy:
cows the school farm has or from
leftover foods. We keep the organic
fertilize in the plants. We dispose
the cover of fruits for fertilizer. We
have a small nursery in the Kitchen
garden. All of us students water the
plant which comes out of the cloth
washing place and re-use it too.
Just recently we produced rice which
classes 5, 6, 7, 8, 9 sowed and harvested. It was great fun! I really like
to work in the kitchen garden.”
tinyurl.com/schooltuin

Schoolhoofd Udit naar
onderwijsconferentie en
denktank in Indonesië
Stichting Vajra heeft het mogelijk gemaakt dat Udit in 2014 kon
deelnemen aan een internationale
ICSEI-onderwijsconferentie in Yogyakarta. Donateur Jan Bout heeft het
vliegticket geschonken en het Joke
Waller-fonds, van Stichting Both
Ends, heeft de conferentie- en verblijfskosten betaald. Samen met Vajra-onderwijsadviseur Boudewijn van
Velzen heeft Udit er een paper over
de Vajra Academy gepresenteerd.
Onze school stond model voor het
thema van de conferentie: sustainability in education in the context
of the 21st century. Het optreden
van Udit was zo succesvol dat onze
andere onderwijsadviseur, Ronald
Stones, Udit uitnodigde voor een
internationale denktankbijeenkomst
op Bali in januari 2015.

Udit Bhatta over zijn reis
“It was a great opportunity to be
the only representative from Nepal
and to carry the message of a
model school in an international
scenario. The uniqueness of the
Vajra Academy in the diversity
of the students in terms of the
social and economic class, castes,
religion as well as its eco-friendly
infrastructures were very much
a model case in the conference.
I got familiar with the current
international educational trend
and felt even prouder to be a part
of this great Vajra project. I am

Rijst planten op het land
van de Vajra Academy

Sponsorleerling
Lak Dorje
Tamang uit
groep 10:
“I am 14 years old. Now I am going
to introduce about my school. My
school’s name is Vajra A
 cademy.
It is Nepal’s first green and
Eco-friendly school. Our school
provides us nice platform to show
our talent like singing competition,
dancing, music, sports etc. Our
school has also organized some of
the programs like Tie the Trash,
management of plastic, paper and
how to reuse it in our daily life.
It is called ‘waste management
program’. So I am happy to study
in this school which helps me to
achieve my dream in my life. I have
also a dream to make my parents
happy throughout my life which
will become true if I study in this
school. I pray to god to provide
opportunity for all the children like
me who are really a poor.”

convinced that Vajra Academy can
be a model not only for Nepal but
for the whole world. Another great
experience was the invitation to join
in the Think Tank Seminar at Bali,
organized by the Singapore-based
company Ronald Stones Consulting.
The seminar gathered experts from
diverse fields like education, arts,
environment and marketing, and
organised various activities and
sharing sessions on each of these
sectors and the inter-connection
between all these fields. I also
utilized this opportunity to visit
Green School Bali, with which Vajra
Academy is affiliated. Ours schools
have things in common, especially
the nature-focused curriculum and
sustainable infrastructure – although
Green School differs largely in the
fact that it caters mainly for wellto-do children. I made very close
observations of the classes and
had interesting interaction with the
directors of the school.”
video van Udit:
tinyurl.com/udit-vertelt

Vajra-onderwijsadviseur
Boudewijn van Velzen
evalueert Vajra Academy:

Udit en
Boudewijn

“In juli 2014 heb ik gesprekken gevoerd
met docenten, leerlingen en bestuursleden van de Vajra Academy. Daarnaast
heb ik klasobservaties gemaakt en
het schoolterrein verkend. Wat een
vreugde dat onze plannen uit 2003 werkelijkheid aan het worden zijn! Het feit
dat er nu al meer dan 300 leerlingen
in twee gebouwen onderwijs krijgen,
is al een prestatie op zich. Bovendien

Bij de opening in 2007 werd het
hoofdgebouw opgeleverd. Het
tweede gebouw, het internaat oftewel hostel, werd in 2012 in gebruik
genomen. Dat huisvest de leerlingen uit afgelegen gebieden. De
Vajra Academy is tenslotte een ‘regenboogschool’: met kinderen uit
heel Nepal, uit alle kasten en van
alle standen. In 2017 hopen wij het
derde gebouw te kunnen openen!
Daarin komen vooral klaslokalen.
In de jaren daarna sparen we voor
het vierde en laatste gebouw, met
kantoorruimten en een zaal voor
sport of muziek en toneelvoorstellingen. Bijdragen aan bouwkosten?
www.vajra.nl/donatie

Wilde Ganzen
overweegt
sponsoring
Onze ondersteuningsaanvraag voor uitbreiding van de Vajra Academy is bij
Wilde Ganzen de eerste selectieronde gepasseerd. Begin mei valt de
beslissing. Bij goedkeuring vermeerdert dit fonds elke donatie voor de
Academy met 50 procent!

Het geplande nieuwe gebouw van de Vajra Academy

Cheque van Kiwanis voor Vajra
Tijdens een benefietavond van de
serviceclub Kiwanis heeft voorzitter
Ivo Jamar een cheque van € 2250
uitgereikt aan Maarten Olthof voor
de uitbreiding van de Vajra Academy.
Kiwanis zet zich wereldwijd voor kinderen in. Op de foto links staat Petra
de Jong van Net4kids, een organisatie die eveneens een bijdrage heeft
ontvangen. Net4kids heeft indertijd
de bouw van het hostel van de Vajra
Academy ondersteund. We onderzoeken nu of ook Net4kids opnieuw aan
de Vajra Academy kan bijdragen.

Joan Halifax bezoekt
de Vajra Academy

Joan Halifax en Udit Bhatta

is het duidelijk een plaats waar
geluk heerst. Onderwijs dat het
kind centraal stelt en dat zich richt
op de mogelijkheden van elke
leerling, de afwezigheid van discriminerend gedrag, de kansen die
er aan meisjes gegeven worden,
de milieuvriendelijke omgeving,
de open manier van discussiëren
door het management: allemaal
sterke punten, die moeten worden
gekoesterd.
Op het gebied van hygiëne en
veiligheid is misschien wel wat te
verbeteren. Maar dat de leerlingen inderdaad door onderwijzers
worden aangemoedigd om hun
ambities tot een maximum op te
voeren, bleek mij wel duidelijk uit
de opmerking van een leerling:
‘Ze willen hier dat wij later slagen
in ons leven!’”

Roshi Joan Halifax, hoofd van
het Upaya Zen Center in Santa
Fe in de VS, is een autoriteit met
wereldfaam op het gebied van
stervensbegeleiding en schrijfster
van diverse boeken. Zij zit in een
denktank met de dalai lama en is
een van de oprichters van de Zen
Peacemakers, een beweging voor
geëngageerd boeddhisme. Als gepromoveerde medisch antropologe
reist Joan Halifax regelmatig naar
Nepal om gezondheidsprojecten te
begeleiden. Tijdens haar reis in oktober 2014 heeft zij een uitgebreid
bezoek aan de Vajra Academy gebracht. Joan: “Vajra Academy, with
its amazing solar setup, is a great
project for young people!”

foto

Lucy Lambriex

Sponsorloop Maarten
Olthof: Utrecht-Assisi
Tussen mei en augustus 2015 loopt
Maarten van de Utrechtse Domtoren, gewijd aan Sint Maarten, naar
de basiliek in Assisi. Hij gaat ‘in
het voetspoor van Franciscus’ en
volgt grotendeels de Via Francigena,
voerend van het Engelse Canterbury naar Rome. In totaal zal hij zo’n
2000 km afleggen. Hij loopt zo veel
mogelijk zonder geld, maar wel vóór
geld: voor de uitbreiding van de Vajra Academy. Je kunt hem sponsoren:
www.vajra.nl/assisi
Onderweg zal Maarten contact leggen met buitenlandse Rotaryclubs.
Met zijn reisverhaal en foto’s doet hij
verslag op facebook.com/maarten.
walks.to.assisi en de IKON-tv maakt
een programma over zijn tocht.
In september 2015 en mei 2016 begeleidt Maarten in Italië verscheidene voettochten met als thema ‘Met
de Boeddha in het voetspoor van
Franciscus’:
tinyurl.com/lopen-met-maarten

Op de Vajra Academy wordt ook gemediteerd.
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Ron Sep lapt laptops op
voor Vajra Academy
Ron zamelt oude laptops van bedrijven in. Hij haalt er de bruikbare
onderdelen uit en sleutelt daarmee

weer complete laptops in elkaar.
Meermalen zijn laptops van Ron
mee naar Nepal gegaan. Leerlingen
zijn er blij mee, want dankzij de accu
in een laptop werk je door wanneer
de stroom weer
eens uitvalt – wat
in
Kathmandu
aan de orde van
de dag is. Wij
zoeken mensen
die deze laptops
mee naar Nepal
willen nemen.

Stichting Sherpaland
draagt stokje over aan
Stichting Vajra
Sherpaland-voorzitter Tammo de
Jong: “In en rondom het afgelegen
dorp Duble nabij Mount Everest heeft
Sherpaland watermolens, latrines
en waterleidingen met tappunten
gebouwd. Het geld kwam van deelnemers aan onze reizen naar Duble.
Net als Vajra heeft Sherpaland
geen ‘strijkstok’: alle donaties gaan
rechtstreeks naar de projecten. Ook
bewoners betalen mee: maandelijks
dragen zij bij aan de pot voor onderhoud van de installaties. Sherpaland
heeft tientallen studiebeurzen gefinancierd voor leerlingen van de Vajra
Academy, onder wie vijf kinderen uit
Duble. Ver van thuis is de Vajra Academy voor hen een vertrouwd adres
en de kinderen doen het daar boven-

Bezoek het
Vajra Eco Resort
In ecologisch opzicht heeft dit resort
kenmerken van de Vajra Academy:
net als de school beschikt het over
een zonnekeuken, waarvoor op
het dak een 50 m2 (!) meter grote
zonneschotel prijkt. Het hotel houdt
koeien, waarvan de melk naar het
restaurant en de mest naar de biogasinstallatie gaat. Groente wordt
verbouwd in de eigen biologische

Solar trekking naar Bhairab
Kunda in november 2016
In 2013 begeleidden Maarten en
Ram een kampeertocht naar het pelgrimsmeer Bhairab Kunda, op 4150
meter hoogte. In november 2016
vindt deze tocht opnieuw plaats,
ditmaal voor een internationale
groep. Uniek is dat tijdens deze ecoreis de maaltijden met zonneovens
worden bereid. De tocht begint en
eindigt in het Vajra Eco Resort. Programmaonderdelen zijn onder meer
een bezoek aan een klooster met uit
Tibet gevluchte nonnen, een culturele voorstelling in het Dugana Fort
door de dorpelingen en een bezoek
aan de Vajra Academy. Voorlopige
aanmelding: vajra.nl/kunda

Lopen in het voetspoor van
de Boeddha: 40% naar Vajra
Koop je Lopen in het voetspoor van
de Boeddha via www.vajra.nl/boek,
dan vormt maar liefst 40 procent
van het aankoopbedrag een gift
aan Stichting Vajra. Dit boek is het
verslag van een pelgrimstocht van
Maarten Olthof door India en Nepal.
Het wordt in het Engels vertaald en
gelijktijdig wordt in 2015 gewerkt
aan een verfilming door
een Amerikaans camerateam.
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Een grote groep sponsort trouw studiebeurzen voor kansarme leerlingen van de Vajra Academy.
Sommigen, zoals Willem van Doorn
en Karl Scholl (donateur in Keulen),
hebben de opbrengst van hun feest
(soms wel meer dan € 1500) gedoneerd. Liesbeth Waller heeft in de
afgelopen jaren met haar wandelactie meer dan € 15.000 verzameld. Een
andere begunstiger doneert al vijf
jaar ruim € 20.000 per jaar. Al jarenlang wordt Vajra gesponsord door
Health Education bv, een bedrijf
dat door Vajra wordt geassisteerd
bij nascholingscursussen in Nepal
voor Nederlandse artsen, die ook
Vajra-projecten bezoeken. Al deze
donaties stellen Vajra in staat goed
onderwijs te ontwikkelen voor een
nieuwe generatie, hun begrip voor
duurzaamheid bij te brengen en hen
op het pad van ondernemerschap te
begeleiden.

2014 ontvangen:
126.886
2014 uitgegeven: 94.165

gemiddeld goed. Om het onderwijs
voor 19 leerlingen veilig te stellen,
gaat Sherpaland het batig saldo
van € 28.000 aan Stichting Vajra
overdragen. Die zal zich inspannen
om deze leerlingen, gesteund door
donateurs van Vajra en Sherpaland,
tot hun einddiploma op de Vajra
Academy te laten doorleren.”
Dit milieuvriendelijke hotel zou in
zijn duurzaamheidscategorie wel
eens het eerste ter wereld kunnen
zijn! Het biedt een weergaloos uitzicht op besneeuwde bergtoppen en
een vallei tot ver in Tibet. Het wordt
gerund als een maatschappelijk
verantwoorde onderneming, waarbij
een deel van de winst naar sociale
projecten gaat. Vajra Eco Resort stelt
een deel van het terrein beschikbaar voor een medische hulppost en
bekostigt het personeel daarvoor. In
2015 wordt er een health camp georganiseerd. Leerlingen van de Vajra
Academy kunnen er diverse stages
lopen, waarmee zij worden gestimuleerd later zelf een duurzaam bedrijf
op te zetten. Vanaf de doorgangsweg
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prof. dr. Niek Klazinga,
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moestuin. Een tiental yurts, speciaal
in Mongolië vervaardigd, vormt net
als de schotel een blikvanger. Uniek
is dat deze traditionele ronde tenten

Dank voor alle bijdragen
Ook in 2014 zijn Stichting Vajra en
daarmee Vajra Foundation Nepal
weer door vele donateurs gesteund.

Tammo en Léon met
sponsorleerlingen van
Sherpaland

hier van ramen en een aangrenzende
badkamer zijn voorzien. De groene
elektriciteit komt van de nabijgelegen hydrocentrale (zie hieronder).

Ram Babu Nepal,
oprichter campus Kathmandu

in de vallei wordt in 2015 een monorail langs het hotel aangelegd naar
het eeuwenoude fort Dugana, op de
heuveltop boven het resort.
Het hotel zal daar culturele voorstellingen verzorgen in samenwerking met dorpelingen uit het nabije
Yarmasingh. Enkele Vajra-sympathisanten investeren al in dit
bijzondere project. Meer informatie:
www.vajra.nl/resort of mail naar
info@vajra.nl

Financiën:
opnieuw géén overhead
Tonia Star, penningmeester: “De
kosten die Stichting Vajra in 2014
in Nederland heeft gemaakt, zijn
minder dan 1% van de inkomsten,
net als in de voorgaande jaren.
Ze worden ruimschoots gedekt
door de rente op ons tijdelijke

drs. Cas de Stoppelaar,
hon. consul-generaal voor Nepal
Nico Tydeman Sensei,
zenleraar
drs. Jos van Veldhoven,
dirigent Nederlandse Bachvereniging

colofon
samenstelling
bestuur en vrijwilligers van
Vajra Nederland en Vajra Nepal
redactie
Arnoud van den Eerenbeemt
www.zorgtaal.eu

Opening hydrocentrale
Bhairab Kunda
Ramkaji Paudel: “Dankzij de goede
naam van Vajra en ons sociale gezicht in dit gebied hebben bewoners
per se mij tot projectleider willen
kiezen. Alle bestuursleden van
Vajra Nepal zijn bij dit programma
betrokken, samen met honderden
investeerders. Niet alleen hebben
we de overheid en een bank weten
te interesseren, maar we zien erop
toe dat kleine investeerders uit de
buurt een kans krijgen om in het
project te participeren. Hierdoor

drs. Shashi Paudyal,
Nepal Tourism Board

vormgeving
StudioS2B, Grafisch Lyceum Utrecht
Emma Zuidam en Oscar van der Loo

raken bewoners meer betrokken bij
dit project dan bij een gemiddeld
overheidsproject. Bovendien hebben
we aandeelhouders bereid gevonden drie procent van het budget te
besteden aan sociale activiteiten
in het gebied, zoals renovatie van
scholen en gezondheidsposten,
wegaanleg en boomaanplant.”

banktegoed. Wederom hebben we
elke gedoneerde euro aan projecten
in Nepal kunnen besteden. Stichting
Vajra heeft geen ‘strijkstok’ in de
vorm van overheadkosten dankzij
bestuursleden en vrijwilligers
die onbezoldigd werken en geen
kostendeclaraties indienen.”
Jaarverslagen Stichting Vajra op
vajra.nl/jaarverslag
ANBI-gegevens op vajra.nl/ANBI
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