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                          NIEUWSBRIEF 

 
SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND 

 
Voor u ligt de nieuwsbrief van 2019. In deze nieuwsbrief geven we u graag een update 

over de voortgang van de kinderen en de activiteiten van het afgelopen jaar.  

Veel leesplezier! 

 

 

Allereerst dank aan alle vaste donateurs 

en vrienden van de stichting. Alleen met 

jullie hulp is ons project mogelijk.  

  

Andere SDEF benefits 

 

De activiteiten en input in het afgelopen 

jaar waren zeer uiteenlopend! 

 

*Grote donaties door jubilarissen 

 
 

Wij werden verrast door meerdere 

jubilarissen, die aan SDEF dachten, toen 

zij een verjaardag of huwelijksjubileum 

gingen vieren. Zij lieten hun gasten 

weten, dat zij, in plaats van een cadeau,  

graag zagen dat de feestgangers een 

donatie aan onze kinderen in Nepal 

deden.  

Elena, Ralph, Marianne,  Elize en Michiel  

heel hartelijk dank hiervoor! Wij kunnen 

daar weer een aantal kinderen  

onderwijs voor laten volgen, die  

daardoor een betere toekomst tegemoet 

gaan. Een prachtig initiatief, dat hopelijk 

volgend jaar anderen op een idee 

brengt! 

 

*The Dutch 4 kids , het charity 

programma van de The Dutch, bracht dit 

jaar ook haar steun uit aan ons goede 

doel. 

 
*Flessen emballage 

Dank aan de Albert Heijn in Naarden! 
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*Koningsdag 

 
Fien en Franca trotseren de kou op Yburg 

 

Fien en Franca hebben zich dit jaar voor 

ons goede doel ingezet tijdens Konings-

dag. Ze hadden heel professioneel een 

grote hoeveelheid “slijmie” gemaakt voor 

de verkoop. Dank voor jullie inzet 

meiden! 

 

*Opbrengsten B&B ’t Oale Tichelers Hoes 

 
Dank voor jullie jarenlange steun! 

 

*SDEF fundraising diner 

Op 6 april van dit jaar was het zover en 

vond ons eerste SDEF fundraising diner 

plaats in Amsterdam. Het was een groot 

succes! Met ongeveer 50 mensen hebben 

we genoten van een voortreffelijk diner 

gekookt door Annemarie van Pol van 

“Annemariekookt.nl” uit Amsterdam. 

 

 

Ook was er een veiling en hebben 
meerdere van onze donoren, die er 

helaas niet bij konden zijn, ook een 

bijdrage overgemaakt, wat ervoor 

gezorgd heeft dat we 4.300 euro hebben 

opgehaald. Daarmee kunnen we 3 

kinderen van onderwijs voorzien voor de 

komende 10 jaar. Een fantastische 

avond met een geweldige opbrengst 

waar wij iedereen heel dankbaar voor 

zijn! Vanwege het grote succes hebben 

wij de intentie om in 2021 opnieuw iets 

soortgelijks te organiseren. We houden u 

op de hoogte en hopen dat u er dan bij 

zult zijn.  

 

*Oecumenische openluchtviering 

 
23 juni  te Wytgaard 

Het thema  ‘Samen’ werd   gevierd door 

het meegebrachte ontbijt in te leveren, 

opnieuw te verdelen en vervolgens 

samen op te eten,  door inspirerende 

woorden  van dominee Wiebrig de Boer 

en pastoor Stiekema.  Er werd een 

kunstwerk gemaakt, waaraan jong en 

oud zijn of haar steentje bijdroeg:  met 

hand- en vingerafdrukken van verf werd 

op doek vorm gegeven aan twee handen 

die elkaar vastpakken en een hart vor-

men. Eén van de collectes ging dit jaar 

naar ons goede doel SDEF !                                                  

“Alleen ga je misschien sneller, maar 

samen sta je sterker”, zei penning-

meester Jules Jansen. 
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Bezoek Nepal 

 

Samen met Walter en Pieter bezocht ik 

in oktober Nepal. Er waren verschillende 

aanvragen door ouders aan ons bestuur 

in Nepal gedaan. We bezochten de 

scholen en gezinnen.  

 

“Op zondag 20 oktober reizen we af naar 

Sindupalchok. De weg er naar toe is 

sinds de grote aardbeving nooit hersteld 

en wordt met het jaar slechter. De reis 

van 80 kilometer duurt ruim vijf uur.  

 

 
Walter Thunnissen en Pieter Bonekamp 

 

Met Desiree, Pieter, Laxmi en Pema 

spreken we veel kinderen en ouders die 

een aanvraag hebben gedaan om aan 

het programma van SDEF deel te kunnen 

nemen. Door de goede ervaring en 

voorbereiding van Laxmi en Pema is het 

mogelijk om, met de criteria die SDEF 

hanteert, een goede keuze te maken 

welke kinderen deel kunnen gaan 

nemen. Uiteraard, het liefst help je 

iedereen, maar dat is helaas niet 

mogelijk. We brengen veel bezoeken aan 

kinderen thuis en ervaren echt weer hoe 

hard hulp nodig is; op vele gebieden, 

maar goed onderwijs is zeker een 

belangrijke pijler. Naast de bezoeken 

spreken we ook teams van leerkrachten 

hoe zij door middel van trainingen hun 

onderwijs blijven ontwikkelen. Sommige 

teams zijn hier al erg ver mee. Heel fijn 

om te zien hoe enthousiaste en 

betrokken leerkrachten hier aan werken. 

Wij denken op dit moment nog met ze 

mee of en hoe SDEF hier een verdere 

bijdrage aan kan leveren. Voor mij 

persoonlijk is het heel goed om weer te 

zien hoe mooi het werk van SDEF is en 

tegelijkertijd te realiseren dat wij erg 

bevoorrecht zijn om in een land te leven 

met goede voorzieningen en kansen. Ik 

vraag me oprecht af waar de kinderen 

van Nepal van dromen; ik hoop dat wij 

nog heel lang kunnen blijven werken om 

mooie dromen van hen te realiseren!” 

Walter Thunnissen 

 
 

 
Pieter Bonekamp verzorgde de notulen en 
verslagen van onze vergaderingen. 
 

“Al jaren volg ik met belangstelling de 

activiteiten van de Stichting Dutch 

Education Fund.Ook heb ik over de 

afgelopen jaren een klein steentje bij 

kunnen dragen onder meer door de vele 

malen dat we met onze vriendengroep 

op Koninginnedag (en Koningsdag ..) op 

de Apollolaan in Amsterdam geld 

inzamelden voor de stichting. “ 

……………………………….. 

Pieter Bonekamp                               

Je kunt het verslag van Pieter over 

 zijn reis naar Nepal verder lezen op 

https://8ce1ddab-f816-4333-a19e-
3770598add1f.filesusr.com/ugd/5a2
49c_b0f0485276ce45e3834d99583
73f81ba.pdf 
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Uit handen van de principle van de Shree 

Gorakshanath Sec. School ontvingen wij 

deze letter of appreciation voor onze 

steun de afgelopen 10 jaar.  

SDEF heeft zich aangesloten bij Nepal 

Federatie Nederland (NFN). In deze 

federatie zijn stichtingen in Nederland 

verenigd die Nepal een warm hart 

toedragen. Door samen te werken, 

kennis uit te wisselen en samen te 

overleggen, kunnen krachten gebundeld 

worden en kan men elkaar helpen. Zo 

wordt overlap in projecten voorkomen en 

wordt er hopelijk effectiever en 

efficiënter gewerkt in Nepal maar ook in 

Nederland.

  

SDEF kinderen                                  

De kinderen doen het goed op school en 

zijn gemotiveerd. Twee kinderen zijn er 

blijven zitten, maar we hebben goede 

hoop dat ze wel hun SLC gaan behalen 

(*zie onderwijssysteem Nepal)  

Voor het eerst in 13 jaar heeft 1 student 

het programma moeten verlaten 

vanwege misstanden op school, dit is 

helaas niet meer te herstellen. 

 
 

Op dit moment gaan 68 kinderen met 

hulp van SDEF naar school. Inclusief de 

studenten uit het SDEF Scholarship. 

 

 
Ganga en Jamuna Pandit klas 6 en 7 in 
sportuniform 

 

Ons bestuur in Nepal zorgt voor de 

monitoring van de studenten. Ze zorgen 

dat ze ieder jaar nieuwe uniformen, 

boeken, schrijfmateriaal en een 

schooltas ontvangen.  

Vier kinderen ontvangen ook hun 

dagelijkse ontbijt en lunch op school 

omdat de middelen thuis ontoereikend 

zijn. 

http://www.sdef.nl/
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Sudipa Waiba klas 3, krijgt lunch op school 
 

Zonder de inzet van onze lokale 

bestuursleden is ons werk niet mogelijk. 

 

 
Groepscounseling van de ouders 
 

Pema en Laxmi bezoeken de gezinnen 

maar ondersteunen ook de ouders 

gedurende het schoolprogramma. 
 

 

SDEF Scholarship 

Na het afronden van klas 10 is het 

mogelijk om verder te studeren. Een 

groot aantal kinderen is gestart in klas 

11. Enkelen zijn ook gedurende de 2 jaar 

gestopt. Wij, als bestuur Nepal 

/Nederland, hebben voor de toekomst 

geleerd om de groep die na het afronden 

van klas 10 verder wil studeren, goed te 

selecteren. Wat willen ze bereiken en 

wat is hun motivatie? Drie studenten zijn 

na klas 11 gaan werken, en één studente 

is getrouwd. 

Er zijn dit jaar 5 studenten gestart met 

klas 11 en 5 studenten die een aanvraag 

voor een bacheloropleiding hebben 

gedaan.  
 

 
Romisha Chaulagain  1e jaar Bachelor Commerce 
 

 
Aanvraag SDEF Scholarship Romisha 

 

http://www.sdef.nl/
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Bibek Parajuli 1e jaar Bachelor Electricity 

 

We ontvangen regelmatig spontaan 

hartverwarmende brieven van 

studenten. Die willen we graag met jullie 

delen. 

 

 
Jiya heeft 11-12 afgerond en volgt nu naast haar 
werk een dansopleiding. 

 

 
Sajina werkt in een overheidsziekenhuis en kocht 
van haar eerste salaris een sjaal voor ons 

 

 

Onderwijssysteem Nepal 

 

Omdat het onderwijssysteem in Nepal  

anders is dan bij ons, licht ik het toch 

nog weer even toe. 

De klassen of grades in het basis- en 

voortgezet onderwijs zijn onderverdeeld 

in 4 fasen: 

• primary level (grades 1-5) 

• lower secondary (grades 6-8) 

• secondary (grades 9-10) dit wordt 

afgesloten met het School 

Leaving Certificate (SLC) 

• higher secondary (grades 11-12) 

Het niveau van het SLC is vergelijkbaar 

met dat van het vmbo-t diploma zoals 

wij dat in Nederland kennen. Het is goed 

mogelijk dat een student hierna een  

vakopleiding kan gaan volgen. 

 

De kosten voor higher secondary 

onderwijs bedragen circa 490 euro . Heb 

je 11 en 12 afgerond is het vergelijkbaar 

met het havo-diploma.  

Indien een student verder wil studeren 

na het afronden van higher secondary 

onderwijs, dan kunnen zij een aanvraag 

doen. Vaak is dat een bachelor opleiding 

van 3 of 4 jaar. De kosten hiervoor zijn 

circa 1000 euro. 

 

http://www.sdef.nl/
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Sangeeta, Laxmi en Pema vervullen een 

belangrijke rol in de begeleiding van 

beroepskeuze. We zien dat de studenten 

positief en enthousiast over de toekomst 

zijn. 

 
SDEF resultaten 

 

Iedere nieuwe aanvraag kan worden 

gehonoreerd, als we de studiekosten 

voor 10 jaar basisonderwijs hebben 

geworven.  

Tot en met 2019 heeft het SDEF 

programma 108 kinderen financieel 

ondersteund en gezorgd dat ze naar 

school konden. 

 

Eind 2019 zitten er 68 kinderen in het 

programma. 

In 2020 starten 10 nieuwe kinderen 

dankzij jullie financiële steun van dit 

jaar!  

 

Wij streven naar een duurzame impact: 

de kinderen starten bij voorkeur zo jong 

mogelijk Het programma is succesvol: de 

meeste SDEF kinderen maken het basis-

onderwijs af en stromen uit in klas 10. 

Op de site www.sdef.nl vindt u nog meer informatie en een film over onze stichting. 

 

Donateur worden ?                                                                                                            

Om een vaste financiële basis onder de stichting te leggen, zoeken we vaste donateurs. 

Informatie hierover is te vinden op onze site of u kunt ook een mail sturen naar 

info@sdef.nl. We geven graag verdere toelichting. Een akte is eenvoudig en kosteloos 

door de stichting voor u op te maken. 

 

Tot slot, wil ik ook dit jaar weer onze vaste en nieuwe donateurs bedanken! Dankzij deze 

geldstroom ligt er een solide financiële basis onder de stichting.  

 

Iedereen die ons ook dit jaar weer heeft gesteund op welke wijze dan ook, heel erg veel 

dank! We zijn enorm blij dat we de kinderen een toekomst kunnen geven. 

 

Dat wij mogen helpen de dromen van kinderen te laten uitkomen! 

 

Namens het SDEF-bestuur, Desiree Lesscher  
 

 

 

Het bestuur van SDEF Nederland en SDEF Nepal 

wenst iedereen nog een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2020 ! 

 

 

 

  
   Heleen        Jos       Desiree     Jules       Inger  Pema       Laxmi             Sangeeta     Desiree 
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