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Penguin, Australie – 11 april 2017 

Het einde van de 40-dagen tijd is in zicht en we realiseren ons dat we je nodig weer eens op de 
hoogte moeten gaan brengen. Aan onze kant van de wereld verkleuren de bomen en wordt het 
langzaam herfst. Een vreemde gewaarwording in april, waar ik normaal gesproken loop te proesten 
van de hooikoorts. Toch mis ik onze kleurrijke tulpenvelden wel een beetje!  
 
Wij zijn dankbaar voor een schitterende bruiloft 
die we hebben mogen vieren waarin een mix van 
culturen in een 3-daags feest bij elkaar kwamen. In 
een prachtige boomgaard aan de Tasmaanse kust 
hebben we elkaar het ja-woord gegeven. Een 
geschenk dat 7 jaar geleden ontsproot aan de voet 
van de Himalaya, nadat wij allebei hadden 
besloten om les te gaan geven aan de Sunshine 
School. Een gemengde deler die we tot vandaag de 
dag met passie uitvoeren.  
 

 
Shiva, Himali, Aesha en de Sunshine kinderen genieten 
momenteel van een korte vakantie nadat ze het schooljaar 
met examens hebben afgerond. De kinderen doen het 
uitstekend en ook fysiek gaan ze vooruit. In hun situatie 
kun je duidelijk zien wat voeding op jonge leeftijd teweeg 
brengt. In het nieuwe schooljaar gaan we proberen om ze 
met begeleiding naar school te laten lopen. Ook al waren 
dit maar enkele honderden meters, ze waren nog niet in 
staat dit te overbruggen.  
Enkele weken geleden raakte Shiva buiten bewustzijn 
tijdens de les. Door het snelle handelen van de klassen juf 
was een dokter vlot ter plaatse. Na onderzoek bleek de 
jongen een epileptische aanval te hebben gehad. Dit was 
nog niet eerder bij hem voorgevallen. Inmiddels gaat het 
goed en is zijn situatie met de juiste medicijnen stabiel.  
 

 
Verderop in het westen van Nepal gaat Aiesha dagelijks 
naar school. Ze probeert haar uiterste best te doen om 2e 
van de klas te worden met haar schoolresultaten. In Nepal 
is het schoolsysteem zo competitief dat de resultaten op 
grote posters na de examens op de schoolpleinmuren 
tentoon worden gesteld. (pasfoto – met 
scoringspercentage) Je kunt je afvragen of dit pedagogisch 
wel zo verstandig en verantwoord is, maar daar gaan we 
helaas niet over. Op dit moment bezoekt Aiesha onze 
gastfamilie in Bhaktapur. Een enorm avontuur en contrast 
in vergelijking met haar plattelandsomgeving. Als Aiesha 
weer thuis komt verzorgd ze samen met haar moeder haar 
gehandicapte vader.  
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Voor dit jaar hebben we weer een aantal projecten, markten en presentaties op de agenda staan 
waar jij bij kunt zijn! In augustus gaan we terug naar Nepal om te starten met de bouw van een 
speelpark voor de basis- en middelbare school Dolgiri in Changu Nayran. Het betreft een publieke 
school met ongeveer 300 kinderen, gevestigd in een dorp waar een aardbeving zijn sporen flink heeft 
nagelaten. Agnes Meinema, 1 van onze bestuursleden en vrijwilliger, zal samen met Nepalese en 
Australische vrijwilligers deze activiteiten op gaan starten. Mocht je willen deelnemen aan dit 
project, bel of mail ons dan ten alle tijde!  
 
Je bent van harte welkom op de kunstmarkt in 
Schagen op zondag 4 juni. Organisator Willem Visser, 
heeft alle standhouders bijeen geroepen om een 
kunstartikel te doneren voor een loterij voor onze 
stichting. Bij de ingang kun je loten kopen voor een 
aantal indrukwekkende prijzen! En dat voor maar 1 
euro per lot! Er heerst een geweldige atmosfeer op 
het kunstplein achter de grote kerk in het centrum 
van Schagen, komt allen! 
 
 
Achter de schermen hebben we hard gewerkt om onze fairtrade tassenlijn op de website te zetten. 
We hebben verschillende frisse, oersterke, hippe modellen op onze website staan; op 
www.vintagebag.nl zijn ze te bewonderen en te koop. Bedenk even hoe cool het zou zijn dat met 
jouw aankoop een kansarm kind uit Nepal een gevulde schooltas ontvangt. Daarnaast betalen we 
een eerlijke prijs aan de makers die met creatieve precisie een serie prachtige handgemaakte tassen 
hebben geproduceerd. Je kunt ook even bellen met Gert of Gonda Veenstra, zij pakken de tas mooi 
voor je in en sturen het product zo snel mogelijk naar je op!  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onze website School Rise; www.schoolrise.nl heeft ook een mooie update gekregen dankzij 
webmedewerker Noduk Stroo. Het is altijd weer een kunst hoe hij de plaatjes op de juiste plaats 
krijgt. Een warm welkom aan onze nieuwe accountant Arjan Bloothooft die de jaarcijfers voor 1 juli 
op deze website zal presenteren.  
 
We houden je op de hoogte – er liggen namelijk meer acties in het verschiet. Mocht je vragen 
hebben of een keer naar Nepal willen, mail, app of bel ons even!   
 
Wij wensen je een vrolijk en gezegend Pasen! 
 
Sarvin & Wiebren  
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