Wat maakt deze school uniek?

Stichting Vajra
Help Nepal na de aardbevingen van 2015 en
sponsor een leerling aan de

Sinds haar oprichting heeft Stichting Vajra, met de hulp van Nederlandse sponsors, al honderden studiebeurzen verstrekt aan Nepalese
leerlingen en studenten. Sinds 2007 beschikt Vajra over een eigen
school met internaat voor kwaliteitsonderwijs in Nepal. Deze brochure biedt u een beknopte beschrijving van de Vajra Academy en
geeft aan hoe ook u onderwijs voor een kind in Nepal mogelijk kunt
maken. Omdat Stichting Vajra een ANBI-status heeft, kunt u een
deel van de kosten terug krijgen van de Nederlandse fiscus. Zie ook
de websites www.vajra.nl en www.vajraacademy.org

De Vajra Academy is een school voor kwaliteitsonderwijs in Nepal.
Deze eerste ‘groene’, milieuvriendelijke school in Nepal vormt een
voorbeeld voor het gehele land. Dit kan geen kwaad, want de
Kathmandu-vallei is een zwaar verontreinigd gebied geworden door
milieuonvriendelijke leefgewoonten van een snel groeiende
bevolking. De school heeft een internaat (‘hostel’) voor leerlingen
die uit afgelegen gebieden afkomstig zijn.
De belangrijkste kenmerken van de school zijn:
1. Hoogstaand kwaliteitsonderwijs op internationaal niveau,
mede dankzij een goede samenwerking met toonaangevende
Nederlandse onderwijsinstituten.
2. Vrijwel alle leerlingen van de Vajra Academy halen het
eindexamen, doordat het onderwijs rekening houdt met de
individuele capaciteiten van de leerlingen. Deze
studentgerichte aanpak is bijzonder in een land waar veel
kinderen het felbegeerde School-Leaving Certificate (SLC)
niet halen. Hoe dit komt? Nepal kent een eindexamen op
slechts één kennisniveau, er wordt geen rekening gehouden
met het leerniveau van de individuele student.
3. In de komende jaren zal de Vajra Academy uitgebreid worden
met een beroepsopleiding, zodat leerlingen ook binnen de
Academy een vak kunnen leren.
4. Ongeveer 35 procent van de leerlingen is afkomstig uit arme
gezinnen. Zij ontvangen gratis onderwijs. Voor een belangrijk
deel worden het geld hiervoor opgebracht door ouders van
rijkere kinderen.
5. De school besteedt extra aandacht aan de opleiding van meisjes
en van kinderen uit lagere kasten (dalits, janajati).
6. Doordat de school gelieerd is aan de Vajra Foundation Nepal,
de Nepalese zusterorganisatie van Stichting Vajra, raken de
leerlingen vertrouwd met de sociale projecten die door Vajra
worden uitgevoerd. Hierdoor ontwikkelen zij al vroeg een
sociale houding.
7. Door diverse milieusparende voorzieningen is de Vajra
Academy de schoonste school van Nepal. De ruime ervaring
die Stichting Vajra met zonne-energie heeft opgedaan, wordt
op verschillende manieren toegepast. Weet u het nog: Stichting
Vajra zette het grootste zonneovenproject ter wereld op in de
Bhutanese vluchtelingenkampen in Oost-Nepal. Deze school
beschikt dan ook over een complete zonnekeuken en zonneboilers. Op dagen dat de zon niet schijnt, kan worden gekookt
met gas uit een biogasinstallatie. Hierin wordt mest vergist uit
de stallen waarin de school koeien houdt om kinderen in het
internaat van melk te voorzien.
De school beschikt voorts over educatieve tuinen (‘kindertuinen’) waarin zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest
groente wordt verbouwd.
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8.

9.

De school is een opleidingscentrum geweest voor
leerkrachten van de scholen die Stichting Vajra in de bergen
nabij Tibet heeft gebouwd in Maneshwara, in Ramche, in
Mankha, in Chulti, in Yamunadanda en in Bhotshipa. In
totaal profiteren zo’n tweeduizend leerlingen van het
onderwijs dat op die scholen wordt gegeven. De scholen
zijn na de bouw overgedragen aan de Nepalese overheid.
Hoewel de Vajra Academy de aardbevingen redelijk goed
heeft doorstaan, zijn de onder 8 genoemde scholen zwaar
beschadigd of ingestort. Vajra werkt vanaf 2016 aan de
herbouw ervan.
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Selectie van sponsorleerlingen
De Vajra-leerlingen die in het internaat verblijven, zijn afkomstig uit diverse delen van Nepal, onder meer uit het district
Sindhupalchowk, waar Vajra veel projecten heeft uitgevoerd op
het gebied van gezondheid, educatie en landbouw. Leerlingen
aan de Vajra Academy die na schooltijd naar huis gaan, komen
in hoofdzaak uit Lalitpur, het gebied in de Kathmandu-vallei
waar de school ligt.
Vajra Foundation Nepal geeft voorrang aan kinderen uit
kansarme groepen aan de hand van de volgende selectiecriteria:
 de leerling is begaafd en komt uit een arm gezin;
 leerlingen uit de laagste kasten, de dalits en janajati, krijgen
een extra kans;
 50-60 procent van de leerlingen zijn meisjes.
Een aanbeveling is nodig van het gemeentebestuur van het dorp
waar het kind woont en van de dorpsschool waarop het kind zit.
Alle scholen in Sindhupalchowk en Lalitpur kunnen kandidaten
voor een jaarlijkse selectieprocedure inzenden. Ook de aan de
Nepalese overheid gelieerde Social Welfare Council draagt
leerlingen voor. Die kunnen uit geheel Nepal komen.

Samenwerking met ouders in Nepal
Met de ouders van de gesponsorde leerlingen vindt regelmatig
overleg plaats. Veel ouders of andere familieleden hebben
vrijwilligerswerk voor de Vajra Foundation Nepal gedaan, of
doen dat nog steeds. Op deze manier kunnen de gezinnen iets
terugdoen voor het onderwijs dat hun kind krijgt. Zij helpen ons
weer andere armen te helpen. Zo beschikt Vajra over
gemotiveerde Nepalese vrijwilligers!
Ook sponsorleerlingen worden soms enthousiaste vrijwilligers van Vajra Foundation Nepal: ze helpen trots mee als tolk,
typen documenten uit en verrichten hand-en-spandiensten. Ze leren veel van het contact met Nederlandse vrijwilligers waardoor
hun Engels bovengemiddeld goed is. Overigens liggen ook de

verdere rapportcijfers ver boven het Nepalese gemiddelde. Stichting
Vajra beschouwt deze wederkerigheid als een groot succes van onze
kleinschalige vorm van ontwikkelingssamenwerking.
Met de sponsorleerlingen is regelmatig contact vanuit Nederland: jaarlijks bezoekt voorzitter Maarten Olthof de school, en ook
overige bestuursleden en adviseurs bezoeken de school regelmatig.
Diverse Nederlandse vrijwilligers hebben intensief contact met
sponsorkinderen kunnen leggen, bijvoorbeeld doordat zij in het internaat logeerden. Velen zijn onder de indruk van de plezierige, ontspannen sfeer. Lees hun enthousiaste reisverslagen op
www.vajra.nl.

Sponsoring van een leerling
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Continuïteit in de opleiding van een leerling is belangrijk. Daarom
is de minimumduur van sponsoring vijf jaar. In deze periode blijft
het bedrag ongewijzigd. Sponsoring na die tijd is niet verplicht,
maar wordt wel door Stichting Vajra aangemoedigd. Na vijf jaar
gaan de kosten met circa 10 procent omhoog.
Aangezien het Nepalese schooljaar in april aanvangt, begint ook
een sponsoring vanaf april. In overleg kan later worden ingestroomd, maar de kosten voor een deel van het schooljaar zijn gelijk
aan het volledige schooljaar.
Er bestaan twee vormen van sponsoring van een leerling aan de
Vajra Academy:
bekostiging van de opleiding van een plaatselijke leerling, inclusief schoolgeld, boeken,
(sport)kleding, schoeisel, boekentas etc.
volledige bekostiging van de opleiding van een
leerling uit een afgelegen gebied die verblijft in
het Vajra-internaat

De fiscus betaalt mee
Stichting Vajra is een door de fiscus erkende ideële instelling. Hierdoor zijn giften aan Stichting Vajra voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Als het geheel van uw totale giften aan liefdadige instellingen per jaar het drempelbedrag van 1 procent van uw onzuivere
inkomen overschrijdt, komt het meerdere voor aftrek in aanmerking.
Doet u een gift in de vorm van een periodiek schenking over
een periode van vijf jaar, dan is het volledige bedrag aftrekbaar, dus
zonder de drempel van 1 procent. Stichting Vajra raadt u deze vorm
van schenken aan. U kunt dan in sommige gevallen bijna twee leerlingen sponsoren voor de prijs van één. Op deze manier betaalt de
fiscus een groot deel van de sponsorkosten aan u terug. Sinds 2014
kan Stichting Vajra als ANBI-organisatie rechtstreeks met een
schenker een schenkingsovereenkomst afsluiten, zonder tussenkomst van een notaris. De kosten van een notaris hoeft u dus niet
meer te maken, terwijl u wèl het belastingvoordeel van een lijfrenteakte heeft. Wenst u meer informatie over de mogelijkheid van een
lijfrenteakte, geeft u dit dan op de opgavestrook aan.

Stichting Vajra



OPGAVESTROOK
ten behoeve van sponsoring van een leerling
aan de Vajra Academy in Nepal
Naam



Voornaam/voorletters

 M / V

Straat



Postcode/plaats



Telefoon

 Mobiel: 

E-mail



Ik ken Stichting Vajra via



Ik geef mij hierbij op voor de volgende sponsoring voor vijf jaar van een:




€ 345
per jaar



kosten € 345,- per jaar

lokale leerling, incl. boeken en kleding:
interne leerling, incl. boeken en kleding:

kosten € 730,- per jaar

Stuur mij informatie over een periodieke schenking
of kijk op www.vajra.nl/schenkingsovereenkomst

€ 730
per jaar

NB: voor de belasting moet de eerste overschrijving altijd plaatsvinden in het jaar
waarin de akte is gepasseerd, ook al is dat in december!

Uw bijdrage is maar € 0,94 resp. € 2,- per dag!
Bovendien kunt u een aanzienlijk deel hiervan terugkrijgen
van de fiscus: zie hierna! Sommige sponsors delen de kosten met familie, vrienden of collega’s: wellicht ook een idee voor u?
Uw financiële bijdrage komt volledig aan het kind ten goede,
zonder enige aftrek als gevolg van de tussenkomst door Stichting
Vajra. Van het door u gesponsorde kind ontvangt u de naam, een foto en eenmaal per jaar informatie over de behaalde schoolresultaten
en de uitslag van de jaarlijkse verhalen- en tekenwedstrijd.
Hoewel het contact soms geduld en enige inspanning vergt, stimuleren wij het reageren op deze post uit Nepal. Hierdoor zijn al de
nodige goede contacten met een wederzijdse betrokkenheid ontstaan. Het sturen van (uitgebreide) cadeaus is doorgaans geen goed
idee, omdat zij bij andere leerlingen vaak scheve ogen veroorzaken.
Wilt u toch wat geven, koop dan wat voor vijf leerlingen, zodat ook
leerlingen die nooit iets ontvangen een cadeautje krijgen.
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Hartelijk dank namens onze sponsorleerlingen!



Ik machtig Stichting Vajra om bovenstaand bedrag af te schrijven van mijn bankrekeningnr. 

 in één keer per jaar

 ieder halfjaar ½

 ieder kwartaal ¼

Plaats

Datum:

Handtekening:







Stuur deze opgavestrook naar:
Stichting Vajra – sponsoring leerlingen, T.a.v. Cecile Sanders
Kribbestraat 47-II, 1079 WN AMSTERDAM
Telefonische informatie: 06-41123774
E-mail: cecile.sanders@vajra.nl

www.vajra.nl

