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SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND
Beste vrienden van de stichting,
Dit jaar niet de nieuwsbrief zoals u deze van ons kent.
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar dat ons nog lang zal heugen. Het coronavirus
heeft een grote impact op de wereld , zo ook op de schoolgaande kinderen in ons project.
We hebben met steun van jullie, 16 nieuwe studenten opgenomen in ons
onderwijsproject en 11 studenten studeren verder in het SDEF scholarship programma.
Daarmee geven wij op dit moment aan 79 studenten de mogelijkheid om naar school te
gaan.
Nepal heeft het zwaar te verduren, het land stevent af op een economische crisis. Het
toerisme is een grote bron van inkomsten en werkgelegenheid, en deze zijn dit jaar
grotendeels komen te vervallen. De studenten mochten de scholen niet bezoeken en
kregen thuis onderwijs. Waar mogelijk werden er lessen online geven, maar gezien de
instabiliteit van het internet was dit niet optimaal.

Allereerst dank aan alle vaste donateurs
en vrienden van de stichting. Alleen met
jullie hulp is ons project mogelijk! Door
het coronavirus hebben wij geen
activiteiten kunnen organiseren.
SDEF kinderen nieuw gestart in 2020
Wij streven naar een duurzame impact:
de kinderen starten bij voorkeur zo jong
mogelijk. Het programma is succesvol:
de meeste SDEF kinderen maken het
basisonderwijs af en stromen uit in klas
10. Sommige kinderen zijn al wat ouder
en hebben slechts een paar jaar onze
steun nodig.

www.sdef.nl

Salina Khadka 7 jaar, klas 3
Ze heeft geen ouders en woont
bij haar tante.
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Koshika Joshi 12 jaar klas 6 Woont alleen met
haar moeder die een klein winkeltje heeft.

Aasish Chaudahari 10 jaar klas 4, hij wil dokter
worden en
Abhisek Chaudhari 10 jaar klas 2, hij wil
politieman worden.
Moeder heet Bimala Bomjon Chaudhari en is 27
jaar oud. Ze wonen in een klein hutje.

Dilip Rana, 13 jaar klas 7

Biphin Gurung 14 jaar Klas 8 en Bipasha
Gurung 14 jaar klas 8 Wonen met hun ouders
onder armoedige omstandigheden in een klein
hutje.

Usha Shresta 9 jaar klas 5
Heeft een hartafwijking waarvoor ze een nieuwe
hartklep nodig had. Door de medische kosten
kampt het gezin met financiële problemen.

Sumina BK 7
jaar klas 1 en Sujara BK 4 jaar nursery
Hebben wel een vader en moeder , maar vader
heeft bij een ongeval zijn rug gebroken, daardoor
is het gezin in armoede gekomen.
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Akriti Shresta, 15 jaar klas 10
Woont alleen met haar vader, haar moeder is
overleden. Wil graag rechten gaan studeren.
Sujal Shestra 9 jaar klas 6
Heeft alleen een vader die op het land werkt.

Sarita Tamang. 13 jaar Klas 8

Netra Badru Shestra
Woont bij oma.

12 jaar klas 8

Urgen Tamang

9 jaar klas 4

SDEF Scholarship nieuw gestart
2020
Na het afronden van klas 10 is het
mogelijk om verder te studeren.
Abhisek Tamang 8 jaar Klas 3
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Middels de financiële steun van Stichting
Thuisfront Braem zijn de volgende
studenten in het scholarship programma
opgenomen.
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Heel veel dank!

Studenten klas 11-12

Lasang Tamang

Pema sangmo dolma
Purnima Tamang

Sangita Tamang
Bikram Rasaili
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Sanjeet Thokan
Sujan Nepali

BBE (education)

Studenten Bachelor 4 jaar

Roshan KC.

Bachelor humaniteit

Avinash KC

Bachelor education

Foto volgt
Romisha Gaulagain

BBC (commerce)

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

Lawang Lama

Bachelor E
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Nederland.
Onderwijssysteem Nepal

SDEF bestuur Nepal
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.
Zonder de inzet van onze lokale
bestuursleden is ons werk niet mogelijk.
Pema en Laxmi bezoeken de gezinnen
maar ondersteunen ook de ouders
gedurende het schoolprogramma.
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.

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.

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.
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!
In 2021 hopen wij onze studenten in Nepal weer bezoeken.
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en bovenal een gezond 2021!
Namens het SDEF-bestuur, Desiree Lesscher
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Het bestuur van SDEF Nederland en SDEF Nepal
wenst iedereen nog een heel gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2021 !

Heleen

Jos

Desiree

Jules
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Inger

Pema

Laxmi

Sangeeta
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