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           NIEUWSBRIEF 

 
SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND 

 
Voor u ligt de nieuwsbrief van 2017! 

Een jaar waarin we druk zijn geweest met de stichting in een nieuw jasje steken en 

ontwikkelen van schoolmateriaal. In deze nieuwsbrief geven we u graag een update over 

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

Veel leesplezier! 

 

 

We kijken terug op een bijzonder goed 

jaar! De stichting is met recht een 

succes met name door uw steun. Naast 

onze vast donateurs, gulle giften door 

het jaar, hebben we ook hele actieve 

jonge donateurs die aan ons denken als 

er geld verdiend is met één of ander 

karweitje. Heel leuk, we voelen ons door 

iedereen enorm gesteund! 

 

Vernieuwde website     

 

Na 11 jaar werd het tijd voor een ver-

nieuwde huisstijl. De website hebben we 

aangepast aan deze tijd. Neem gerust 

een kijkje: www.sdef.nl. 

 

 
 

 

School for School 

 

Door de jaren heen hebben we gemerkt 

dat het ontzettend leuk en inspirerend is 

om hier in Nederland met kinderen van 

de basis- of middelbare school te wer-

ken. De inzet van de Nederlandse kin-

deren voor de kinderen in Nepal is 

ontroerend. Ook de Nederlandse 

kinderen zijn leergierig en zijn geïn-

teresseerd in het leven van andere 

kinderen in een land ver weg.  

Daarom zijn we dit jaar aan de slag 

gegaan met het programma “School for 

School”. 

Door het aanbieden van een compleet 

lespakket hopen we kinderen hier te 

inspireren en ze kennis te laten maken 

met een andere cultuur.  
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Edukans 

 

In Kathmandu gaan de kinderen veelal 

naar non-govermental scholen. Op het 

platteland is dit niet altijd mogelijk om-

dat deze er niet zijn of de reistijd te ver 

is. Non-govermental scholen staan beter 

aangeschreven, maar het niveau op de 

govermental scholen is zeker ook goed. 

 
Govermental school in Sindupalchok 
 

De leerkrachten komen vaak uit de 

streek en zijn zeer gemotiveerd. 

We hebben contact gezocht met Edukans 

om te kijken of zij ons kunnen helpen 

met het maken van een verbeterings- 

slag op de scholen in de afgelegen 

gebieden. 

 
De eigen bijdrage die wij als stichting 

hierin zouden moeten investeren was te 

groot voor een kleine stichting als SDEF. 

Wel werd de mogelijkheid van een 5 

Star-plan geboden. Het is een hulpmid-

del die door een extern persoon aan de 

school geboden wordt om de kwaliteit op 

een school te verbeteren. 

Walter Thunnissen, actief bestuurslid 

vanaf het begin, zelf werkzaam in het 

onderwijs, zal deze mogelijkheid verder 

uitwerken. 

 

 

 

Bezoek Nepal november 2017 

 

Het is iedere keer ontzettend fijn om 

iedereen in Nepal weer te zien. Aan de 

kinderen zie je hoe snel de jaren gaan. 

We hebben in 10 dagen ontzettend veel 

gedaan, veel gereisd, veel gelopen, veel 

gelachen en veel besproken. 

 
Op weg naar Hetauda 

 

Het reizen was dit jaar heel zwaar. De 

wegen naar het noorden van Nepal 

waren dramatisch slecht. Dit gebied 

heeft erg onder de aardbeving geleden. 

Er wordt hard gewerkt aan de opbouw, 

maar door het zware vrachtverkeer zijn 

de wegen, die toch al slecht waren, nu 

totaal verwoest.  

 
Hartelijk ontvangst door bestuurslid Pema in haar 
keuken 

 

Kakaling Higher Secondary School in 

Thulo Pakhar (Sindupalchok) is 

opgeknapt en de school in Nigale heeft 

er een nieuw schoolgebouw bijgekregen. 

http://www.sdef.nl/
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Nieuw schoolgebouw Nigale Higher Secondary 
School 

 

Door het jaar zorgen onze bestuursleden 

in Nepal dat de aanwezigheid en 

voortgang op school goed gemonitord 

wordt. Dit wordt per mail met ons 

gecommuniceerd.  

Zijn er problemen dan brengen zij een 

thuisbezoek aan ouder en kind. 

SDEF voorziet ook enkele kinderen van 

tandpasta en zeep. Daarnaast is er ook 

een aantal kinderen die ontbijt en lunch 

van ons op school ontvangen omdat 

thuis de middelen ontoereikend zijn.  

 
2-ling Jamuna en Ganga Pandit met moeder. Zij 
ontvangen ook hun lunch op school. 

 

Door het zelf ter plaatse zijn, kan er 

sneller een besluit genomen worden over 

een aantal vraagstukken en praktische 

zaken, die zich voordoen. 

Ook kijken we samen naar de nieuwe 

aanvragen. De voorselectie is reeds door 

de Nepalese bestuursleden gedaan. 

 

 
Bespreken van nieuwe aanvragen 

 

Nieuwe aanvraag 

 

In het geval van Sujan was het ook goed 

om zelf de situatie te beoordelen. Van 

een afstand hadden we kunnen zeggen, 

“deze aanvraag honoreren we niet, 

voldoet niet aan onze condities”. Vader is 

naar Maleisië gegaan om te werken in de 

hoop daar goed geld te verdienen. 

Helaas is de realiteit vaak minder 

rooskleurig. Ze gaan een lening aan in 

Nepal om in het buitenland te kunnen 

gaan werken, maar vinden daar vaak 

niet de gouden toekomst waar ze op 

gehoopt hadden. Moeder woont met 

nieuwe partner en kinderen in 

Kathmandu. Beide ouders zijn er nog, 

maar kunnen of nemen niet  hun ver-

antwoordelijkheid. Helaas komt dit vaak 

voor. 

 
Nieuwe aanvraag: Sujan Nepali met oma 
 

Sujan woont samen met zijn oma en 

helpt mee op het kleine stukje land  

dat ze hebben. Sujan heeft zelf ons 

bestuurslid opgezocht omdat hij graag 

verder wil studeren. Hij is erg gemo-

tiveerd. Familie is niet in staat de kosten 

voor vervolgonderwijs op te brengen. 

http://www.sdef.nl/
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Natuurlijk gaan we Sujan helpen, en we 

hopen dat hij later voor een betere 

toekomst voor zijn kinderen kan zorgen! 

 
Nieuwe aanvraag: Binita Tamang Ghising 7 jaar 

 

In totaal hebben we 10 nieuwe aan-

vragen voor het komende schooljaar. 

Door de extra steun die we dit jaar 

hebben ontvangen is het mogelijk al 

deze nieuwe kinderen te laten starten. 

Het onderwijssysteem in Nepal is anders 

dan bij ons. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Srijana Shrestha klas 6, 2e van haar klas 

In 2018 zijn er  11 studenten die in het 

bezit van SLC zijn en door kunnen 

stromen naar higher secondary 

onderwijs. Dit niveau is vergelijkbaar  

met dat van het havo-diploma. De 

kosten hiervoor zijn circa 400 euro. Deze 

kosten betalen wij uit het Scholarship 

dat we vorig jaar hebben opgericht. 

 
Bibek Parajuli  Makawanpur Multiple Campus 

 

Verder hebben we 6 studenten die in 

2018 higher secondary onderwijs 

afronden en een aanvraag zullen doen 

voor een opleiding van 3 of 4 jaar. De 

kosten voor een dergelijke opleiding zijn 

circa 1000 euro. 

 

 
Shrawan Kumar Neupane volgt een opleiding tot 
leraar 

 

 

SDEF kinderen 

 

Op dit moment gaan 73 kinderen met 

steun van SDEF naar school. 

We hebben geen kinderen die gedurende 

het traject van basisonderwijs gestopt 

zijn. Eén leerling, waarvan de moeder is 

http://www.sdef.nl/


Nieuwsbrief 2017 
 

 

www.sdef.nl     SNS bank NL 79 SNSB 0941015815 
                                                                 

overleden, heeft voor de 2e keer gedou-

bleerd. Met goede counseling van ons 

bestuurslid Laxmi, verwachten we dat ze 

toch in staat zal zijn het basisonderwijs 

af te ronden. 

We zijn ontzettend blij met het hoge 

percentage meisjes dat klas 10 gaat 

afronden en zal door studeren. 

 
Pooja, Romisja Sabina in Makwanpur 
 
 

 
Urmila Tamang Nigale Higher Secondary School 

 

Urmila is 16 jaar en loopt elke ochtend 

45 minuten om bij haar school te komen. 

Voor het volgen van klas 11-12, in een 

andere plaats,  zal ze gezien de reistijd 

op kamers moeten verblijven. Studenten 

hebben vanaf deze leeftijd dan vaak al 

een klein baantje zodat ze zelf ook een 

klein deel in de kosten kunnen bijdragen.  

 

 
Kinderen van Kakaling Higher Secondary School 
  

We zien dat de studenten heel erg 

gemotiveerd zijn en serieus met hun 

toekomst bezig zijn. Mede door het werk 

van onze bestuursleden die ontzettend 

veel werk verzetten in het begeleiden en 

ondersteuning bieden in het maken van 

keuzes in het schooltraject, zien we dat 

kinderen blij en enthousiast over de 

toekomst zijn. 

 
Ochtendgymnastiek Gorackchyanath Sec School in 
Makwanpur 

 

SDEF bestuur 

  

Nadat vorig jaar Inger Schermer tot ons 

bestuur is toegetreden, zijn we versterkt 

met nog een enthousiast nieuw 

bestuurslid. We zijn ontzettend blij dat 

Heleen de Graaf ons met haar kwalitei-

ten op het gebied van communicatie 

komt versterken. Daarnaast is Heleen 

een echte globetrotter en kent ze Nepal 

goed. 

http://www.sdef.nl/
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Heleen de Graaf 

 
“Door mijn grote passies reizen en 

fotograferen heb ik veel van de wereld 

gezien, waarbij je ook wordt 

geconfronteerd met armoede en slecht 

onderwijs. Terwijl het zo belangrijk is dat 

kinderen goed onderwijs krijgen, want 

dat is vaak de start van een beter leven.  

Daarnaast is het zo belangrijk dat 

kinderen bij hun familie blijven wonen. 

Wat SDEF zo uniek maakt is dat kinderen 

waarvan de ouders het onderwijs niet 

kunnen betalen, toch de mogelijkheid 

krijgen om naar school te gaan en bij 

hun ouders kunnen blijven wonen. 

Daardoor geven wij ze een toekomst. 

Iets wat voor ons zo vanzelfsprekend is. 

Zelf ben ik meerdere keren in Nepal 

geweest en goed onderwijs is van groot 

belang. Daarom hoop ik dat u ons wilt 

steunen”. 

 

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 en geven 

we graag verdere toelichting. Een akte is 

eenvoudig en kosteloos door de stichting 

voor u op te maken. 

       

Tot slot dank aan onze vaste en nieuwe donateurs! 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. 

 

Ook namens onze Nepalese bestuursleden en alle kinderen uit ons fonds, wensen wij 

iedereen hele fijne feestdagen toe en een liefdevol 2018!  

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

 

Namens het SDEF-bestuur, Desiree Lesscher  

    

 

 
Pema    Laxmi          Sangeeta         Desiree 

http://www.sdef.nl/
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