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In april 2016 zijn sympathisanten en bestuursleden van
Stichting Vajra naar Nepal gereisd om na terugkomst in
Nederland uit te dragen dat Nepal veilig toerisme biedt en
voor zijn wederopbouw toeristen, pelgrims en andere bezoekers nu extra nodig heeft.
Nepal is in 2015 door drie rampen getroffen. De media
hebben vooral over aardbevingen bericht. Weinigen weten
echter dat het toerisme in Nepal, ’s lands belangrijkste
bron van inkomsten, met de helft is gedaald. Tot overmaat
van ramp sloot India eind 2015 om politieke redenen de
grens met Nepal maandenlang af, waardoor veel tekorten
ontstonden.
Projecten van Stichting Vajra en het door aardbevingen
getroffen gebied zijn bezocht door deze groep, die ook de
tijd heeft genomen voor alles waar Nepal beroemd om is:
tempels, bergen, de geboorteplaats van de Boeddha,
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Je bent gewend rond elke jaarwisseling een uitvoerig bericht
van Stichting Vajra te ontvangen. Voor het eerst in ons bestaan
zijn wij laat met onze jaarinformatie.
Excuus hiervoor! Voornaamste oorzaak is wel dat Stichting
Vajra naar Overijssel is verhuisd. Verder hebben wij voorrang
willen geven aan ons aandeel in de wederopbouw van Nepal,
wat veel werk heeft opgeleverd.
Deze kaart informeert alle donateurs beknopt over de situatie
in Nepal en het werk dat Stichting Vajra daar momenteel verricht. Zoals altijd: dank aan iedereen die Nepal in het afgelopen
via onze stichting heeft gesteund!
Sindhupalchowk, het district waar Vajra de meeste
projecten heeft, werd getroffen door een aardbeving
van 7,8 op de schaal van Richter en honderden, vaak zware
naschokken. Van de dorpen is 90 procent verwoest.
Verscheidene Vajra-scholen zijn ingestort. Het ziekenhuis in
Barhabise, gebouwd door Vajra, doorstond de eerste aardbeving en diende korte tijd voor opvang van
gewonden. Door latere bevingen is het helaas alsnog zwaar
beschadigd geraakt, waarna het is afgebroken.

in 2015: veel aardbevingen... nu: wederopbouw van nepal!
Wat doet Vajra? wat kun jij doen?
Na de aardbevingen in 2015 hebben donateurs ons
geholpen met gulle gaven, die door Stichting Wilde
Ganzen met 50 procent zijn vermeerderd. Deze
steun, hoewel niet toereikend,
moedigt ons aan al dit jaar te beginnen met vier
hoognodige projecten voor wederopbouw:





Maneshwara: herbouw ingestorte scholen
Ramche: herbouw beschadigde school
Vajra Academy: schadeherstel in internaat
Vajra Academy: uitbreiding met derde gebouw

Met elke aanvullende donatie, groot of klein, kun jij
ons helpen deze plannen uit te voeren.

Vajra-schoolgebouwen in Maneshwara: ingestort...

Vajra-school in Ramche: gehavend door bevingen,
nu onveilig voor scholieren, helaas te slopen...

Het hoofdgebouw van de Vajra Academy heeft de
aardbevingen goed doorstaan. De school wordt
volgens plan nu uitgebreid met een derde gebouw
om de toename van het leerlingenaantal te kunnen
opvangen. Want naast wederopbouw van Nepal
zetten wij voort wat succesvol is! Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan maar liefst 180 leerlingen.

Wat is wél goed gegaan in het afgelopen jaar?

Op de Vajra Academy zijn alle eindexamenleerlingen
geslaagd – 85 procent van hen met meer dan een 8
gemiddeld! De school is dan ook als ‘changemaker
school’ aangemerkt door de internationale Ashoka
Foundation. Hierdoor wordt de Vajra Academy onderdeel van een netwerk van unieke en invloedrijke scholen, waarvan er 260 in de wereld bestaan, slechts 4 in
Nederland. Doorslaggevend waren de onderwijskwaliteit, een ‘groen’ onderwijscurriculum, ecologische
voorzieningen en een sociale instelling van leerkrachten en leerlingen. Udit Bhatta, ooit zelf gesponsord als
leerling, is nu Vajra-schoolhoofd. Na zijn lezing tijdens
een internationale onderwijsconferentie in Indonesië is
hij toegevoegd aan een ‘denktank’ voor onderwijsvernieuwing in Azië. Zo draagt de Vajra Academy bij aan
onderwijsvernieuwing en algehele ontwikkeling zowel
in Nepal als elders in de wereld.

Maandenlang
fikse naschokken...
Leerlingen sliepen daarom in

Wil jij bijdragen aan
de wederopbouw van Nepal?
Maak dan je donatie, klein of groot, over
naar Stichting Vajra – NL96 INGB 0003 2370 25

