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Zo’n 220 van de meer dan 300 leerlingen van de Vajra Academy.

Oprichters Ramkaji Paudel en Maarten Olthof in gesprek
Namaste, Ram! Je bent opgegroeid
in een arm dorp in de Himalaya.
Toch heb je het voor elkaar gekregen om af te studeren aan de
universiteit. Ik heb daar altijd veel
respect voor gehad. Hoe is dat
gegaan?
Namaste, Maarten! Nou, het enige
schooltje waar ik naartoe kon was
heel simpel en lag ver in het dal,
honderden meters onder ons dorp.
Dat betekende dagelijks een lange
wandeling. Ik hoorde bij de besten
in de klas en wilde wel doorleren.
Maar mijn ouders hadden geen geld.
Wat heb je toen gedaan?
Ik ben als drager met een groep
smokkelwaar gaan sjouwen over
hoge passen naar Tibet. Dat was
superzwaar werk! Ik kreeg tbc en
moest ermee stoppen. Gelukkig
herstelde ik en had ik net genoeg
verdiend om voortgezet onderwijs in
Kathmandu te kunnen betalen.

Hoe verliep dat doorleren?
Wel, toen ik 17 werd, wilden mijn
ouders dat ik ging trouwen. Voor
mij dus geen school meer, want ik
moest de kost gaan verdienen voor
mijn jonge gezin. Gelukkig vond ik
werk in een hotel.

Daar gingen we samen op een
geleende brommer en uiteindelijk
vonden we de school, waar ik nog
jaren mee heb samengewerkt.
Onderweg vertelde je dat jullie in
het dorp een jongerengroep hadden
die zich inzette voor de ontwikkeling
van de omgeving. Slim om mij daar
toen uit te nodigen …

En daar kwamen wij elkaar tegen …
Ja, jij begeleidde een groep reizigers
en ik bediende jullie in het restaurant. Je vertelde me dat je in de
stad op zoek was naar een school
waar je juist mee was gaan samenwerken. Je had geen idee hoe je
die weer terug moest vinden in de
wirwar van straatjes in de Kathmandu-vallei.
Ja, het lijkt zo kort geleden, maar
mobieltjes, internet en Google Maps
waren er nog niet …
Dus bood ik aan je te helpen
zoeken!

Ja, en je kwam! Je gaf zelfs wat geld
om ons initiatief te ondersteunen.
Daar hebben we brancards voor
ziekenvervoer van gekocht.
En jullie maakten mij meteen
‘life-long member’!
We spraken ook over wenselijke
ontwikkelingen in de omgeving.
Zoals dat vaak gaat, was inmiddels
het halve dorp uitgelopen.
Ik herinner me dat enkele vrouwen
met uitgesproken wensen kwamen.
Ze wilden graag dat het schooltje in
het afgelegen Chulti opgeknapt en
uitgebreid zou worden. En daarbij
graag een dorpskraan, voor schoon
drinkwater.
En zelf wilden ze leren hoe ze op
stukjes grond rondom het huis
groenten kunnen verbouwen om op
de markt te verkopen.
Ik richtte in Nederland Stichting
Vajra op …
… en ik in Nepal de Vajra Foundation
Nepal. Jij twijfelde eerst nog of ik
daar wel voorzitter van kon worden,
want ik had helemaal geen ervaring
op dit gebied.
Dat klopt. Maar jij had een raak
antwoord …

“Als ik de kans niet krijg, kan ik ook
niet laten zien dat ik het kan!”
Je kreeg van Stichting Vajra een beurs
om sociologie te gaan studeren. In
ruil daarvoor deed je bestuurswerk
voor Vajra Foundation Nepal. Wie had
toen kunnen bedenken dat de school
in Chulti de eerste van acht zou worden, samen goed voor onderwijs aan
duizenden kinderen – en dat we vele
honderden kansarme kinderen een
beurs zouden gaan geven om naar
een goede school te gaan?
Of dat die dorpskraan het begin zou
worden van een sanitatieproject voor
40.000 mensen?
Dat het moestuinproject zou uitmonden in een modelcoöperatie voor
Nepal?
Dat we een ziekenhuis zouden gaan
bouwen, en vier medische hulpposten, waar meer dan 100.000 mensen
profijt van zouden hebben?
En dat we het grootste zonneovenproject ter wereld zouden opzetten,
waardoor 85.000 vluchtelingen hun
eten met de zon konden koken?
Die successen inspireerden ons bij
de bouw van onze eigen Vajra Academy, de eerste ecologische school
in Nepal, die al snel werd onderscheiden als changemaker school.
En wat een mooi vervolg heeft
die school weer gekregen:
het Vajra Eco-resort!
Ja, in Nepal een zeldzaam voorbeeld
van duurzaam ondernemerschap.
Helaas was er een grote terugslag
door de aardbevingen in 2015 ...

Wat een ongelooflijke ramp was dat!
Gelukkig gaat het nu weer de goede
kant op en heeft Vajra kunnen bijdragen aan de wederopbouw.
En Nepal is politiek stabieler aan het
worden.
Over die twintig jaar geschiedenis
valt veel te lezen in deze jubileumnieuwsbrief.
Hopelijk ontmoeten we op de lustrumvieringen in Nepal en Nederland veel donateurs, vrijwilligers en
bestuursleden!
Ja, want alleen met hun ruimhartige
en inspirerende ondersteuning is
dit alles mogelijk geweest. Tot slot,
Ram: hoe kijk jij naar de toekomst?
Nou, het zou een kroon op de samenwerking tussen Vajra Foundation
Nepal en Stichting Vajra zijn als we
bij het volgende lustrum, in 2023,
de Vajra Academy helemaal volgens
plan hebben kunnen afbouwen!
Helemaal mee eens. En over vijf jaar
kijken we welke mogelijkheden voor
samenwerking er daarna nog zijn.

Kom naar de jubileumviering
Op een zaterdag eind mei of begin
juni 2018 vieren wij, ongetwijfeld
met veel vrijwilligers en donateurs,
het 20-jarig jubileum van Stichting
Vajra en Vajra Foundation Nepal in
de moderne theaterzaal van Olst, een
dorp aan de IJssel nabij Deventer.
Meer informatie op de achterpagina.
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Twintig jaar lang
actief in Nepal

Gezondheidszorg

Ontwikkelingssamenwerking heeft veel gezichten en richt zich in eerste instantie traditioneel op gezondheidszorg en onderwijs. In die sectoren blijkt snel waar
behoefte aan bestaat en is algauw resultaat te verwachten. Na verloop van tijd rijst
dan de vraag: hoe bereiken we dat onze hulp niet meer nodig is?
– Genezen blijft noodzakelijk – voorkomen van ziekte wordt belangrijker.
– Scholen bouwen is nuttig – onderwijs veranderen blijkt effectiever.
– Geholpen worden is mooi – zelf doen is beter.
Stichting Vajra is twintig jaar geleden eenvoudig begonnen, met in het achterhoofd
het sleutelbegrip ‘duurzaamheid’ voor zowel projecten als natuur en milieu.

Latrines, baarmoederoperaties
en een nieuw ziekenhuis
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Arts Henk Becker aan het werk tijdens een medisch kamp.

tenten uit Kathmandu, allemaal bereid om belangeloos medische zorg
in de provincie te bieden.
Als vrijwilliger van Vajra was de
Nederlandse arts Henk Becker al bij
het allereerste kamp betrokken. Hij
verleende er niet alleen medische
hulp, maar bracht ook in kaart welke klachten het meest voorkomen
en welke voorzieningen nodig zijn
voor behandeling en preventie.

Armoede is van grote invloed
op iemands gezondheid. In afgelegen berggebieden in Nepal worden mensen niet oud. Slechte leef
omstandigheden zorgen er voor
allerlei ziektes die moeilijk kunnen
worden behandeld doordat artsen
en ziekenhuizen ver weg zijn. Een
van de eerste activiteiten van Vajra
was dan ook de organisatie van reizende medische kampen, de zogeheten health camps. Op een goed
toegankelijke locatie werd steeds
een kamp als tijdelijke medische
hulppost ingericht. Van heinde en
verre trokken duizenden mensen
naar zo’n kamp voor het doktersspreekuur, medicijnen, eenvoudige
medische verrichtingen en ook gebitszorg.

Met de medische kampen in Sindhupalchowk won Vajra het vertrouwen van veel mensen met gezondheidsklachten, die met directe
basiszorg sneller blij te maken zijn
dan met voorlichting en preventie.
De kampen zijn daarom tot 2014
voortgezet, waarbij de werkzaamheden al spoedig zijn overgedragen
aan maatschappelijk geëngageerde
basisartsen, specialisten en assis-

Vajra-projecten in Nepal.

2004: in de rij voor het doktersconsult tijdens een van de door Vajra tussen 1998 en 2004 georganiseerde medische kampen

Oogmeting bij een slechtziende man die tijdens een medisch kamp in 2005 met een bril blij wordt gemaakt.

Rode koffer spoorloos?
Henk Becker maakte in 1996 met zijn
vrouw Eva onder leiding van Maarten
Olthof een trektocht in de Himalaya.
Hij had als arts ervaring in Kenia op
gedaan en toonde zich enthousiast om
als vrijwilliger in Nepal met Stichting
Vajra een programma rondom gezond
heidszorg op te zetten.
“Zo’n health camp was elke keer een
avontuur. Meestal ging ik samen met
fysiotherapeute Heleen van der Linde
en een Nederlandse assistent. We
installeerden ons op een schoolplein
in zo’n afgelegen bergdorp en dan
kwamen de mensen met hun kwalen
naar ons toe. Vajra Nepal had het altijd
prima voorbereid met een heleboel
plaatselijke vrijwilligers. Iedereen in
de omgeving wist ervan. Er kwamen
vele duizenden mensen op af! De
patiëntgegevens werden in schriftjes
bijgehouden.
Ik herinner me een man die negen
uur had gelopen met op zijn rug zijn
zieke vader in een grote mand. De
klachten waren vaak diarree en hoesten, maar ook problemen aan gebit,
gehoor, ogen en baarmoeder kwamen
veel voor. We gaven medicijnen en
selecteerden patiënten die in het ziekenhuis van Barhabise door Nepalese
specialisten geopereerd konden worden. Voor een baarmoederverzakking
en andere zware operaties moesten de
mensen naar een ziekenhuis in Kathmandu waarmee samengewerkt werd.
Soms waren er zo veel patiënten met
staar dat we uit tijdnood maar één oog
konden behandelen, zodat men wel
beter kon zien en er meer mensen aan
bod konden komen. Na mij heeft Edzo
Ebbens veel werk verricht om de preventie op gang te krijgen. Er zijn daar
veel klachten die door betere hygiëne
voorkomen kunnen worden.
Tijdens mijn eerste medische kamp
gebeurde er iets wat me altijd is bijgebleven. We klommen van Barhabise
drie uur lang naar het hoog gelegen
dorpje Ramche, waar we de nacht
zouden doorbrengen bij de ouders van
Vajra-voorzitter Ram. Ik had een zware
rode koffer bij me vol medicijnen die
waren gedoneerd door de Nederlandse
organisatie Apothekers zonder Grenzen. Die koffer zou door een drager
naar boven geworden gebracht, maar
kwam mooi niet aan! Koffer weg …
Ram stelde mij gerust: ‘Ach,
die drager is verkeerd gelopen en
overnacht nu ergens bij een boer. Die
koffer komt morgen wel terecht.’ En
inderdaad, toen we de volgende ochtend buiten zaten te ontbijten, zag ik
mijn rode koffer het dorp in gedragen
worden. Pas jaren later heeft Ram mij
verteld dat hij ’s avonds het hele dorp
had gemobiliseerd om de koffer terug
te vinden. Hij vermoedde wel degelijk
dat de drager een handeltje uit dit
vrachtje had willen slaan en dat bleek
ook het geval te zijn. We hadden geluk
dat de man het slot niet open had
kunnen krijgen. Uit schaamte had Ram
mij dit alles toen niet verteld.
Dit eergevoel heb ik bij Nepalezen vaak gemerkt. Ze zullen ook
niet snel ‘nee’ zeggen als je om iets
vraagt, hoeveel moeite het hun ook
kost om het voor elkaar te krijgen.”

Van behandeling naar preventie
Nadat het vertrouwen van de bevolking van Sindhupalchowk eenmaal
was gewonnen, kon Vajra meer
aandacht aan preventie besteden.
Op geleide van de bevindingen van
Henk en ook Nepalese zorgprofessionals kon Vajra zich in diverse
dorpen voor sanitatie inzetten door
middel van voorlichting en aanleg
van dorpskranen en latrines. Veel
maag-darmstoornissen komen door
vervuild drinkwater, reden voor
Vajra om bij openbare gebouwen
en scholen latrines en voorzieningen voor schoon drinkwater aan te
leggen. In de dorpen zijn ‘water
comités’ opgericht, want Vajra heeft
steeds als voorwaarde gesteld dat
dorpelingen het onderhoud op zich
nemen. Ziektepreventie betekent
voor Vajra ook voorlichting geven
over hoe je de dagelijkse maaltijd in
huis op een gezonde manier klaarmaakt. In Nepalese bergdorpen is
men namelijk gewend binnenshuis
op open vuur te koken, waardoor
vooral vrouwen en kinderen de hele
dag in de rook zitten en roetdeeltjes inademen. Vajra heeft dorpelingen opgeleid om thuis zelf een
houtsparende oven met rookafvoer
via een schoorsteen te bouwen.
Samen met Stichting Simavi
heeft Vajra vanaf 2002 een community health development program-

Onderwijs
Acht scholen,
honderden beurzen

Schoon drinkwater uit de dorpskraan in Ramche, aangelegd door Stichting Vajra.

me opgezet, gericht op voorlichting
en ziektepreventie. In een groot
aantal dorpen zijn vrijwilligsters
opgeleid die medische voorlichting
en basiszorg bieden. Deze vrouwen
waren vaak al vertrouwenspersoon
in het dorp. Zij organiseren nu vrouwengroepen waarin gepraat wordt
over dagelijkse hygiëne, gebruik
van sanitaire voorzieningen, het
onderkennen en niet verbergen van
een aandoening, maar er tijdig mee
naar de dokter gaan, geboorte
beperking, zwangerschap en veilig
bevallen, kraamzorg en de risico’s

van alcohol en drugs. Parallel met
deze vrouwengroepen is een programma opgezet voor sparen en
inkomstenwerving door het verbouwen van groente op braakliggende
stukjes grond. Dit programma is
een inslaand succes geworden en
is uitgegroeid tot een modelcoöperatie voor heel Nepal!
Om zorgvoorzieningen beter
bereikbaar te maken heeft Vajra
in 2001 een medische hulppost in
Barhabise tot ziekenhuisje omgebouwd. In de jaren daarna zijn in
vijf omringende dorpen ondersteunende health posts geopend. Geld
hiervoor is geschonken door particuliere donateurs en Nederlandse
organisaties als NCDO, Stichting
Impulsis en Stichting Christelijke
Ziekenverzorging Nederland. Vajra
heeft ook geld ingezameld om
dorpsvrouwen met een ernstige
baarmoederverzakking in Kathmandu te laten opereren. Deze invaliderende aandoening komt in Nepal
bij veel jonge vrouwen voor. Uiteraard heeft Vajra ook gezorgd voor
voorlichting over hoe deze kwaal
te voorkomen is. In 2015 hebben
herhaalde aardbevingen het ziekenhuis in Barhabise onbruikbaar gemaakt, waarover meer op pagina 6.

2005: sponsorleerlingen bij Vajra-internaat; foto: Ruben Meijerink.

Ramche is een van de dorpjes in
Sindhupalchowk waar Vajra actief
is. Enkele geëngageerde inwoners
zetten zich er al jarenlang in om
het dorp en de omgeving vooruit
te helpen met betere medische
zorg en beter onderwijs. Al in 2000
stelden zij voor dat als een dorp
in de buurt een bouwproject aan
Vajra voordraagt met een verzoek
om steun, zij zullen regelen dat
de lokale overheid 20 procent en
de dorpsbevolking 5 procent van
de bouwkosten op zich neemt. Zo
heeft Vajra sinds 2000 vijf scholen kunnen bouwen voor bij elkaar
wel zo’n 3300 leerlingen. De oude,
bouwvallige gebouwen werden
daarbij tot aan de grond toe afgebroken en nieuw opgetrokken met
tweemaal zoveel lokalen, deugde-

lijk sanitair en meubilair én goed
onderwijsmateriaal. Daarbij is elk
dorp zelf verantwoordelijk voor
onderhoud van het gebouw.
De scholen zijn gebouwd met
donaties uit Nederland van particulieren en onder meer de organisaties Stichting Wilde Ganzen,
NCDO en Rotary. In het begin
hebben studenten van de TU
Delft bouwkundige assistentie
geleverd. In 2011 heeft Vajra een
school gebouwd die volledig is
gefinancierd door oud-leerlingen
van de basis
school in Barhabise, waar 
Vajra-voorzitter Ramkaji
Paudel nog in de banken heeft

gezeten. In 2007 heeft Vajra in
de Kathmandu-vallei een eigen
school ge
opend: de Vajra Academy, waarover meer op pagina 8-11.

2001: feestelijke opening van het ziekenhuis in Barhabise.

Wat niet gelukt is…
Vajra heeft met de medische kam
pen, de aanleg van gezondheids
posten, een ziekenhuis, latrines en
watertapplaatsen het vertrouwen
bij de bevolking gewonnen en een
goede samenwerking opgebouwd
met artsen van het universiteitszie
kenhuis in Kathmandu. De opzet was
het ziekenhuisje in Barhabise een
‘buitenpost’ te laten worden van het
Kathmandu Medical College, zodat
studenten geneeskunde daar stage
konden lopen. Door guerrillaonrust
buiten de Kathmandu-vallei inder
tijd is dit niet van de grond gekomen.
De aardbevingen in 2015 hebben hier
verder een streep door gehaald.

Gezondheidswerkster (met rode sari) begeleidt als vrijwilligster, na een basisopleiding
door Vajra, vrouwenpraatgroepen, onder meer over veilig bevallen.

2001: opening van de Bhadrakali-school.

Aanleg in 2001 van de Bhadrakali-school in Sindhupalchowk, een van zeven scholen die
door Vajra zijn gebouwd.

Vanaf het begin – eigenlijk al vóór
de officiële oprichting – heeft Vajra
donateurs benaderd voor sponsoring van goed onderwijs aan slimme
leerlingen in bergdorpen waar de
dorpsschool tekortschiet. Voordat
Vajra een eigen school had, werd
voor deze leerlingen een particuliere school in Kathmandu gevonden.
De kinderen verbleven aanvankelijk
op het internaat van die school. Later opende Vajra een eigen hostel,

waar de leerlingen woonden en bij
hun huiswerk geholpen werden.
Sinds 2007 krijgen gesponsorde
leerlingen onderwijs en onderdak
op de Vajra Academy. Wie geld voor
een schoolbeurs doneert, weet voor
welke leerling de bijdrage bestemd
is en wordt op de hoogte gehouden
van de vorderingen op school. Sommige donateurs krijgen persoonlijk
contact met het kind en beleven
daar veel voldoening aan.
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Grootste zonneoven
project wereldwijd

Zonneovens

85.000 vluchtelingen
koken met zonnewarmte
Binnenshuis op houtvuur koken is
niet alleen ongezond, maar ook een
milieuprobleem door de houtkap
en CO2-uitstoot die ermee gepaard
gaan. Als alternatief introduceerde
Vajra al in 1997 de zonneoven in een
aantal dorpen, met uitleg over hoe
je met zonnewarmte kookt. De dorpelingen waren enthousiast, maar
bleken de oven na verloop van tijd
toch amper te gebruiken. Koken ‘op
de zon’ kost tijd en is lastig te organiseren als je overdag ver van huis
aan het werk bent.
Op een internationale conferentie in 1997 zag Maarten Olthof
in dat door deze bezwaren een
zonneoven alleen succes heeft
bij mensen in gebieden met extreme brandstofschaarste. In die
tijd woonden meer dan 100.000
Bhutanese vluchtelingen in zeven
vluchtelingenkampen in Oost-Nepal.
Hun situatie was uitzichtloos doordat ze uit Bhutan verdreven waren,
terwijl ze ook in Nepal niet welkom

waren. Zij kookten hun maaltijd op
houtvuurtjes en het bos rondom
de kampen had flink te lijden van
hun illegale houtkap. Vajra kreeg
van de Nepalese overheid en de
UNHCR toestemming om in kamp
Beldangi-1 een eerste werkplaats
in te richten voor de bouw en verspreiding van zonneovens. Ramkaji
Paudel en Dor Bhandari van Vajra

Nepal hebben dit project mee opgezet en gecoördineerd. Zo bereikte Vajra dat al in 1999 zo’n 2500
vluchtelingen hun dagelijkse maaltijd met warmte van de zon konden
bereiden.
Behalve de zonneoven introduceerde Vajra hooikisten, waarin met
de zon gekookt voedsel urenlang
warm blijft en kan nagaren. Wat men
overdag kookt, is daarin ’s avonds
nog warm. De oven laat zich hierdoor door meer gezinnen achtereen
gebruiken.
De UNHCR had belangstelling
voor het project, maar kon door on-

voldoende budget niet de gewenste uitbreiding naar andere kampen
financieren. Dankzij een aanbeveling door het hoofd van de UNHCR
in Nepal lukte het Vajra om zowel
Stichting Vluchteling als de Post
codeloterij voor het project te interesseren. Vanaf 2006 ontving Vajra
van beide organisaties gezamenlijk
ruim 1,1 miljoen euro. Dat lijkt veel,
maar het kwam neer op nog geen
€ 13,- per vluchteling. Als voorwaarde werd gesteld dat binnen twee jaar
85.000 mensen in de zeven kampen
met een zonneoven moesten kunnen
koken. Mede dankzij de inzet van
Vajra Nepal, studenten en vrijwilli
gers is dit gelukt. Zonneovens, pannen en hooikisten werden allemaal
geproduceerd in eigen werkplaatsen,
die al snel uitgroeiden tot kleine fabriekjes waar vluchtelingen zelf werk
vonden. In elk kamp werd bovendien
een trainingshal gebouwd waarin
duizenden mensen leerden met een
zonneoven te koken.
Na de afronding heeft de UNHCR
het project van Vajra overgenomen.
Vanaf 2010 is een uittocht van vluchtelingen op gang gekomen – helaas niet terug naar hun thuisland,
Bhutan, maar naar landen die hen
hebben willen opnemen, vooral de
Verenigde Staten, Canada en Australië. Ook Nederland heeft een groep
Bhutanezen verwelkomd. De zonneovens zijn overgedragen aan dorpelingen in de buurt van de kampen.

Vluchtelingen aan een ‘zonnemaal’ in hun bamboehut in kamp Beldangi; foto: Dawa Sherpa.

Vluchtelinge: “Mijn leven
is draaglijk dankzij Vajra.”
De zonneovens hebben het leven van
veel Bhutanese vluchtelingen lichter
gemaakt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het
relaas van deze vrouw:
“Ik heet Dikura Koirala en ben 58 jaar
oud. In Bhutan woonde ik in het dorp
Dhanese. Mijn man had daar jarenlang
in het leger gediend. Nadat hij een
keer ’s ochtends de deur uit was gegaan om even voor de stier te zorgen,
kwamen er militairen aan, die naar
hem vroegen. Ik zei dat hij er niet was,
waarna ze mij en mijn kinderen vastbonden en ons mishandelden. Daarna
stopten ze ons in de gevangenis. Mijn
man wist ons daar te vinden en werd
er vervolgens gevangengezet. Mijn
kinderen en mij lieten ze gaan, maar
hem hebben ze hem anderhalf jaar
lang vastgehouden. Tijdens martelingen hebben ze zijn handen gebroken.
Ons huis werd door de militairen in
beslag genomen en leeggeroofd, dus ik
moest met mijn kinderen vluchten.
In 1992 kwamen we na veel omzwervingen terecht in een vluchte-

lingenkamp in Nepal. Daar werd mijn
leven er niet beter op, want ze gaven
ons een armoedig hutje van plastic
zeil. Ik kreeg het nieuws dat mijn
man in de gevangenis was gestorven nadat hij er van verdriet al was
weggekwijnd. Na een halfjaar werd ik
overgeplaatst naar het kamp Beldangi,
waar ik sindsdien woon. Ik heb hier
elke dag hoofdpijn, nog steeds door de
mishandeling door de militairen, en
kan maar met moeite wat zwaarder
werk doen. Vaak droom ik dat ik op
reis terug naar Bhutan ben ...
Het leven hier in het vluchtelingenkamp was in het begin verschrikkelijk. Maar toen kwam er eindelijk
meer aandacht voor hoe ellendig we
hier leven en zijn allerlei organisaties,
zoals Vajra, ons komen helpen. Die
hulp maakt mijn leven hier nu wel
draaglijk. Een poos geleden zijn we
blij gemaakt met een mooie zonneoven! Daarmee kun je vrijwel elke dag
je maaltijd in de zon koken. Ik sta op
de wachtlijst voor de cursus hoe je
hem moet gebruiken en sta te popelen
om ermee aan de slag te gaan. Ik zie
al bij de buren hoe simpel en snel je
ermee kookt. Ik weet zeker dat we er
veel plezier van zullen hebben!”

Voedsel wordt door de zonneoven aan het koken gebracht, waarna het in de hooikist nagaart.

“Vajra inspireert mij!”
Geert Brugman kwam in 2003 als stu
dent naar Damak om het ontwerp van de
zonneovens te verbeteren en de monta
ge te stroomlijnen. Drie jaar later, inmid
dels afgestudeerd als ingenieur, onder
brak hij een reis in Azië om in het kamp
mee te werken aan een forse schaal
vergroting van het zonneovenproject.
Hij vertelt hierover:

Vajra-zonneovenproject
bespaart jaarlijks:
• het equivalent van 13.600 ton
brandhout
oftewel 1,3 miljoen liter kerosine
• 19.000 ton CO2-uitstoot

2003: cursus ‘Koken met de zon’ in vluchtelingenkamp Beldangi-I; op de voorgrond Geert Brugman, student werktuigbouwkunde.

“De doorslaggevende reden om mij
voor Vajra in te zetten was de mogelijkheid om als vrijwilliger een duurzame
bijdrage te leveren aan een arme samenleving in een land met een geheel
andere cultuur. Mijn hoofdopdracht
was de algehele kwaliteit van de zonneovens te verhogen en te adviseren
bij de uitbreiding van het project in de
vluchtelingenkampen. Ik heb dat karwei kunnen klaren door vooral respect
op te brengen voor de Nepalese wijze
van werken en denken.
Door het succes van de projecten van Vajra besef ik dat je met de
juiste opstelling een hoger doel kunt
bereiken, ook al heb je te maken met
een tekort aan arbeidskrachten, gereedschappen en geld. Dat ik aan dit
project heb kunnen bijdragen, heeft
me veel voldoening gegeven. De
toewijding van de mensen bij Vajra
heeft me werkelijk geïnspireerd.
Ze steken zoveel tijd en energie in
hun projecten! Daarbij maken de
politiek en milieuproblemen het
hun niet gemakkelijk. Toch weten
ze d
 ingen voor elkaar te krijgen die
bij veel andere organisaties niet
lukken.”
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2013: ‘solar expedition’, de eerste zonnetrektocht ooit in de Himalaya.

With compliments from
Solar Cookers International!

2017: Maarten Olthof houdt op SCI-wereldcongres in India
een lezing over het Vajra-zonneovenproject.

Zonneovenproject
krijgt vervolg
Duidelijk was dat het succes van het
zonneovenproject in de Bhutanese
vluchtelingenkampen zijn weerslag
moest krijgen in andere projecten
van Vajra. Allereerst werd besloten
de Vajra Academy (zie pagina 8-11)
te voorzien van een zonnekeuken,
met op het dak van het schoolgebouw tien grote reflecterende collectoren. Met deze vernieuwende
technologie op hun schoolgebouw
konden Vajra-scholieren, de nieuwe
generatie Nepalezen, geïnspireerd
worden!
In 2013 organiseerde Maarten
Olthof bovendien een ‘solar expedition’ in de Himalaya, de eerste
ter wereld. Tijdens die trektocht
werden voor 25 deelnemers zo’n
duizend maaltijden gekookt met

behulp van demontabele parabolische zonneovens.
In januari 2017 werd Maarten uitgenodigd in India te komen spreken
op de zesde World Conference on
Solar Cooking, georganiseerd door
zonneovenexperts van de Amerikaanse organisatie Solar Cookers
International (SCI). Met zijn 85.000
gebruikers is het zonneovenproject
van Vajra nog steeds het grootste
ter wereld. Via de hyperlink www.
goo.gl/VBwN4Y is de Engelstalige
voordracht van Maarten online te
bekijken. SCI is van plan in 2020
het volgende wereldcongres in het
Vajra Eco-resort (zie rechts) te houden. Mogelijk wordt ervoor of na afloop opnieuw een solar expedition
georganiseerd.

“Ik heb de Vajra-voorzitters Maarten
Olthof en Ramkaji Paudel in november 2013 in Nepal leren kennen toen
zij ’s werelds eerste ‘solar expediti
on’ organiseerden. Op voorstel van
een gemeenschappelijke vriend, de
Indiase zonneovenspecialist Deepak
Gadhia, nam ik deel aan die tocht
als lid van Solar Punch, een ‘muziekgroep-op-zonne-energie’ die James
Dean Conklin en ik in de V.S. hebben
opgericht. Onze band zorgde dagelijks voor een muzikale omlijsting.
Tijdens deze expeditie naar het 4000
meter hoog gelegen pelgrimsmeer
Bhairab Kunda werden alle maaltijden voor de 25 deelnemers met draagbare zonneovens gekookt. De tocht
eindigde bij het Vajra Eco-resort,
waar toen al op het dak de supergrote
zonneschotel in aanbouw was.
Deze indrukwekkende reisonderneming was niet mogelijk geweest
zonder de visionaire aanpak door
Vajra van het zonneovenproject in de
Bhutanese kampen, nog steeds het
grootste ter wereld, en hun keuze
voor een zonnestoom-keuken in de
Vajra Academy, niet voor niets onderscheiden als changemaker school.
Vajra zet het streven naar duurzaamheid voort in het innovatieve, unieke
Vajra Eco-resort. Ik kijk uit naar een
volgend verblijf in het resort en hoop
nog eens deel te kunnen nemen aan
een ‘solar expedition’!”
dr. Alan Bigelow, afgevaardigde
van Solar Cookers International (SCI)
bij de Verenigde Naties

António Guterres, indertijd hoofd UNHCR en nu
VN-secretaris-generaal, op bezoek bij Vajrazonneovenproject; links bestuurslid Dor Bhandari

Wat niet goed gegaan is…

Vajra-zonneovenproject: gesponsord door Stichting Vluchteling en
de Postcodeloterij, uiteindelijk overgenomen door UNHCR

Werkplaats voor zonneovens in vluchtelingenkamp bij Damak.

De introductie van zonneovens in
Nepalese dorpen was geen succes.
Overdag werken veel dorpelingen
op het land. Ze hebben dan geen
tijd om tussendoor thuis te koken.
Bovendien bleek het aanvankelijke
model, een ‘zonnekist’ oftewel box
cooker met glazen deksel en een
spiegel, op de noorderbreedte van
Nepal onvoldoende zonnehitte op
te slaan. Vajra heeft toen gezocht
naar wat wél werkt. In vluchtelin
gensituaties biedt de zonneoven
met een parabolische schotel als
collector uitkomst. Die werkt zo
efficiënt dat in het Vajra-project
twee gezinnen eenzelfde solar
cooker konden delen!

Duurzaam
ondernemen

Vajra Eco-resort

Vajra Eco-resort in aanbouw nabij de grens Nepal-Tibet; v.l.n.r. rij comfortabele yurts
met badkameraanbouw, receptie, keuken met zonnecollector en conferentiegebouw.

Nepal heeft behoefte aan niet alleen gediplomeerde jongeren, maar
vooral ook ondernemers die zelf
banen creëren. Door het succes
van de Vajra Academy is in 2010
het plan ontstaan om bij de grens
met Tibet een hotel annex conferentiecentrum te bouwen en dit
duurzaam en maatschappelijk verantwoord te exploiteren. Duurzaam
vanwege de bouwmaterialen, de
biologische moestuin en melkveehouderij, de zonnekeuken en de
biogasinstallatie; maatschappelijk
verantwoord doordat een deel van
de winst aan sociale projecten in
de omgeving besteed wordt. De opzet is dat leerlingen van de Vajra
Academy hier stage kunnen lopen
en zo gestimuleerd worden zelf
een duurzaam bedrijf op te zetten.
Vanaf de doorgangsweg in het dal
wordt een monorail aangelegd naar
het resort, dat enkele honderden
meters hoger ligt.
Zo krijgt de Vajra Academy een
vervolg in het Vajra Eco-resort,
met een nog geavanceerdere zonnekeuken. De hittecollector boven
op het resort werkt niet met water
en stoom, zoals bij de Vajra Academy, maar met olie. Die vloeistof
als hitte
drager maakt deze enkelvoudige schotel veel efficiënter dan

de tien schotels boven op de Vajra
Academy!
Dit hotel ontvangt geen traditionele ontwikkelingshulp, maar wordt
als project mogelijk gemaakt door
particuliere investeerders uit Nepal,
India, Zuid-Korea en Nederland.
Ook Vajra participeert vanwege de
voorbeeldfunctie voor duurzaamheid en onderwijsstages.
De bouw ervan heeft vertraging
opgelopen door aardbevingsschade
in 2015. Het complex wordt naar
verwachting in maart 2018 officieel geopend in aanwezigheid van
een voormalige minister-president
van Nepal en vele gasten uit Nepal,
Nederland en andere landen. Ter
gelegenheid daarvan wordt het hindoeïstische Ramayana-epos opgevoerd – hopelijk het begin van een
plaatselijke culturele traditie. In
2020 biedt het hotel plaats aan de
zevende World Conference on Solar
Cooking, waarbij honderden buitenlandse gasten worden verwacht.
Wat maakt het Vajra
Eco-resort uniek?
• zonnekeuken met op het dak een
parabolische schotel van 50 m2
• biogasinstallatie, voor als de zon
een keertje niet schijnt
• ‘hotelkoeien’: zuivel in de
hotelkeuken, mest voor biogas
• biologische moestuin die het
restaurant bevoorraadt
• windmolen
• conferentiezalen
• kameroptie: traditionele yurt
(ronde nomadentent),
geïmporteerd uit Mongolië,
mét badkameraanbouw
• groene stroom uit een nabije
waterkrachtcentrale
• uitzicht op besneeuwde bergtoppen en over een rivierdal tot
ver in Tibet
• monorail naar eeuwenoud fort
Dugana op nabije heuveltop
als locatie voor culturele
voorstellingen
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Nepal schudt
op zijn grondvesten

Aardbevingen in 2015
Feiten:

In 2010 viel in de Vajra-nieuwsbrief te lezen: ‘Seismologen voorspellen een
zware aardbeving in Nepal binnen enkele decennia.’ Ook toen al koos Vajra
steevast voor aardbevingsbestendig bouwen. De noodlottige voorspelling
kwam slechts zeven jaar later uit: op 25 april 2017 werd Nepal opgeschrikt
door een zware aardbeving met verwoestende naschokken in de provincie
Gorkha, nabij Kathmandu. Op 12 mei was er een tweede beving, met het
epicentrum in het noordoosten langs de grens met Tibet. Beide aardbevingen hebben aan vele duizenden mensen het leven gekost. Ruim twee jaar
later is nog geen tien procent van de verwoeste huizen herbouwd, mede
door de trage overheid. Vajra laat zich niet onbetuigd: met noodhulp, maar
ook met wederopbouw. Begin 2018 zijn een internaat en een school hersteld en is een school geheel herbouwd.

• zwaarste aardbeving met een
kracht van 7,8 op schaal van
Richter: energie van 500 maal
de kracht van de atoombom op
Hiroshima
• sommige delen van Nepal zijn
wel een meter opgetild
• 8 miljoen mensen direct
getroffen
• zo’n 9000 mensen vonden de
dood, meer dan 20.000 gewonden
• ruim een half miljoen
huizen verwoest, vooral in
Sindhupalchowk; kwart miljoen
huizen ernstig beschadigd
• voor alpinisme op Mount Everest
dodelijkste dag ooit door lawines
bron: www.livescience.com en Mercycorps

Straatbeeld in Sindhupalchowk na de aardbevingen.

Verwoeste dorpen in Sindhupalchowk,
ernstige schade aan scholen en ziekenhuis

Bron: Oxfam America.

Aan de dood ontsnapt
“Op die noodlottige dag had ik een
werkoverleg in een waterkrachtcentrale in de bergen vlak bij de Tibetaanse
grens. Na de bespreking gebruikten we
in het dal de lunch in een restaurantje.
Ons bord was nog niet leeg of alles om
ons heen begon opeens heftig te beven.
Rotsblokken denderden omlaag van de
bergwand, stofwolken hulden alles in
grijs en overal klonk hulpgeroep. We
stoven in paniek het eethuisje uit. Ik
werd op straat door een flinke kei aan
mijn enkel geraakt. Mijn chauffeur Dipak rende vooruit en verdween algauw
uit zicht. Vallend gesteente maakte het
wegdek onherkenbaar, waardoor we
even gedesoriënteerd raakten.
Waar moesten we heen: de grensbrug over, Tibet in, of terug de vallei
in? De grensbrug was bedolven door
rotsblokken en vertoonde forse scheuren, dus de keuze was snel gemaakt.
Zo ver mogelijk van de afbrokkelende
bergwand vandaan wachtten we urenlang af hoe de aardbeving zou aflopen,
niet wetend dat de heftige naschokken
nog dagenlang zouden aanhouden.
Het telefoonnetwerk bleek overbelast, maar na vele belpogingen had ik
contact met Kathmandu en hoorde ik
tot mijn opluchting dat mijn vrouw
in veiligheid was. Maar Dipak kon ik
maar niet bereiken.
Inmiddels gingen we spaarzaam
om met de stroom in onze gsm-batterij,
die voorlopig niet meer kon worden
opgeladen. Na een eindje lopen bereikten we een provisorisch tentenkamp,
midden in de smalle vallei en daardoor
redelijk veilig. Ik liep er een oude kennis tegen het lijf, die voor ieder van ons
een warm jack regelde om de koude
nacht door te komen.
Uren later wist Dipak ons met zijn
gsm te bereiken. Hij vertelde dat een
rotsblok zijn bovenbeen had geraakt,

6

waardoor hij nog amper kon lopen. We
vonden hem na lang zoeken terug in
het gedrang en hielpen hem naar het
kampement. Inmiddels regende het.
Met vele anderen vonden we onderdak
in een tent, totdat daar halverwege de
nacht een hoogzwangere vrouw barensweeën kreeg en iedereen besloot
de ruimte aan haar af te staan zodat
ze kon bevallen zonder zich bekeken
te voelen.
De volgende morgen was het een
komen en gaan van reddingshelikopters. Na enkele uren was er eindelijk
plaats voor ons. Samen met enkele gewonden en kinderen werden we naar
de hoofdstad gevlogen. Vanuit de lucht
zagen we hoe overal dorpen in puin
lagen. Slechts hier en daar stond nog
een gebouw overeind – waaronder de
Vajra Academy, waar we pal overheen
vlogen.
Na aankomst in de hoofdstad
haastten we ons naar het ziekenhuis
voor een röntgenfoto van het been van
Dipak. Toen wij aanschoven, zaten
tientallen gewonden er al urenlang op
onderzoek en behandeling te wachten.
Vlak voordat Dipak aan de beurt was,
joeg een forse naschok personeel,
patiënten en bezoekers naar buiten. De
arts die ons in de openlucht te woord
stond, kon weinig meer doen dan
Dipak een pijnstiller geven, waarna
we verdwaasd naar mijn huis reden.
Dat stond er nog, al lag de tuinmuur
in puin.
Ruim twee jaar heeft de revalidatie
van Dipak na zijn beenletsel geduurd.
Pas vele dagen na de aardbeving
hoorde ik hoeveel dierbaren ik door
deze natuurramp verloren was en dat
het dorp waarin ik ben opgegroeid
goeddeels van de aardbol gevaagd
was. Vóór alles rees bij mij toen het
besef dat ik op die dag ternauwernood
aan de dood ben ontsnapt.”

Voorzitter Ramkaji Paudel op de plaats waar hij tijdens de aardbeving zat te eten.

School in Ramche: niet betreden, instortingsgevaar!

“Toerist, niet wegblijven!
Je bent nu extra welkom.”
In april 2016 maakte een groepje
reizigers onder leiding van Maarten Olthof een reis van twee weken door Nepal. Hun doel was het
uitdragen van deze boodschap:
‘Vakantiereizigers, laat Nepal niet
in de steek! De bezienswaardigheden waar het land beroemd om
is zijn grotendeels intact gebleven.’ Het toerisme, de belangrijkste bron van inkomsten in Nepal,
was door de aardbevingen met de
helft teruggelopen – terwijl juist
nu inkomsten daaruit meer nodig
waren dan ooit. Tot overmaat van
ramp sloot India eind 2015 de
grens met Nepal om politieke redenen maandenlang af, waardoor
overal tekorten ontstonden, onder
meer aan benzine.
Een jaar na de aardbevingen
was de provinciale weg van Kathmandu naar Tatopani, bij de grens
met Tibet, weer enigszins begaanbaar. Dit is de enige toegangsweg
voor de projecten van Vajra in
Sindhupalchowk. Halverwege ligt
het stadje Barhabise, waar Vajra

in 2001 het ziekenhuis heeft uitgebreid en in de jaren daarna in de
omringende dorpen health posts
heeft opgezet. Het ziekenhuis is
er niet meer. Het had weliswaar
de eerste bevingen overleefd en
werd aanvankelijk gebruikt voor
opvang van gewonden. Zware naschokken hebben het later zo ernstig beschadigd dat het wel moest
worden afgebroken. Een jaar later
bood Barhabise nog steeds een
treurige aanblik: overal weggevaagde straten en puin van ingestorte huizen. Veel mensen woonden onder eenvoudige afdakjes
van golfplaat en buiten de stad
bivakkeerden honderden gezinnen
nog in tenten.
In het dorp Ramche, op een
steile berghelling zo’n 500 meter
boven Barhabise, waren door de
aardbeving vrijwel alle mensen
hun huis kwijtgeraakt. Maandenlang hebben zij er in tenten moeten wonen. De school die Vajra
er in 2004 had gebouwd, is flink
beschadigd geraakt en ongeschikt
om nog in les te geven. Het gebouw kan wel deels worden gerepareerd. Bovenin zijn de binnen-

Ziekenhuis in Barhabise onherstelbaar beschadigd.

muren ingestort. Daarom wordt
van de eerste verdieping een zaal
gemaakt voor gebruik als kantoor,
bibliotheek en computerruimte.
De kinderen krijgen les in provisorische klaslokalen tot de opening
van een nieuw schoolgebouw.
Ook de door Vajra gebouwde
school in Chulti liep schade op.
De school van Maneshwara stortte
zelfs helemaal in.

Oude schoolmuur van de Bhadrakalischool in Maneshwara.

Vajra Academy: hoofdgebouw
intact, schade aan internaat
Slapen en leren in tenten
De Vajra Academy ligt in het eerste
aardbevingsgebied. Zaterdag 25
april viel midden in het schooljaar,
dus alle internaatkinderen waren
op school aanwezig. Gelukkig is de
Academy indertijd aardbevingsbestendig gebouwd. Het gebouw is
stevig overeind gebleven en werkelijk gevaar voor de kinderen is
er niet geweest. Maar dat besefte
iedereen pas achteraf.
Het moment van de eerste beving was een ongelooflijk beangstigende ervaring, niet alleen voor de
leerlingen, maar ook voor de leraren en de schoolleiding, die paniek
moesten zien te voorkomen. In de
dagen daarna was de grootste zorg
te achterhalen hoe familieleden
van de kinderen elders de ramp
hadden doorstaan. Veel kinderen

op de Academy komen uit bergdorpen, waar wekenlang geen contact
mee mogelijk was.
Het internaat van de Academy
heeft wel behoorlijk wat schade
opgelopen, al is ook daarvan het
casco goed behouden gebleven.
Binnen waren muren bezweken,
waardoor kinderen er niet meer
konden slapen. Een Nederlandse
donateur van Vajra is meteen na
de aardbevingen geld gaan inzamelen en daarmee zijn tenten
aangeschaft. Die hebben nog heel
wat maanden op het schoolterrein dienst gedaan als slaaptent
én leslokaal. Het onderwijs is snel
opgepakt. Toen de naschokken ophielden, zijn de klaslokalen weer
in gebruik genomen. Maar slapen
deden de leerlingen voorlopig toch
liever buiten. Veilig en knus bij elkaar in een tent.

Betonskelet en zonneschotel hebben de aardbeving goeddeels doorstaan; bij het restaurant zijn muren zwaar beschadigd.

Vajra Eco-resort: veilige plek, maar met schade
Het epicentrum van de tweede grote beving, op 12 mei, lag hoog in de
bergen bij de grens met Tibet, min
of meer onder het Vajra Eco-resort.
Het pittoreske dorpje Yarmasingh,
waarvan de bewoners nauw bij de
hotelbouw betrokken waren, is vol-

ledig weggevaagd en zal niet meer
worden opgebouwd omdat de bodem er na de aardbeving instabiel
is geworden. De dorpelingen zijn
verhuisd naar andere plekken. Het
betonskelet van de hotelgebouwen
heeft de aardbeving goed door-

staan, maar er was veel schade,
zoals te zien op de foto’s. Gelukkig
is de bodem hier wel stabiel! Het
blijkt geologisch een van de veiligste plekken in de omgeving te zijn:
een voordeel voor de toekomst van
het hotelcomplex.

Hoe heeft Vajra bijgedragen
aan de wederopbouw?
Herstel van internaat, reparatie
van klaslokalen en herbouw
van school

In het begin werd niet alleen in tenten geslapen, er werd zelfs les in gegeven.

“We geven de moed niet op!”
“Op 12 Baisakh in het jaar 2072 [voor
ons in Nederland: 25 april 2015] was
ik om halfeen ’s middags in school
aan het opruimen toen plotseling de
lampen uitgingen en alles begon te
schudden. Doodeng! Zelfs de vloer bewoog. Iedereen stoof bang naar buiten,
ik natuurlijk ook. Ik dacht: nu ben ik er
geweest ...
Buiten zag de wereld er opeens anders uit. Alles zat onder het stof, overal
klonk geroep, muren waren omgevallen en gebouwen stonden zelfs scheef.
Ons schoolgebouw stond gelukkig

“Ik durfde de school
niet meer in …”
“Ik was in de eetzaal toen de stroom
uitviel. Het hele schoolgebouw begon
te beven en we renden allemaal naar
buiten, naar de speelplaats. Iedereen
moest huilen en we waren bang dat
de school zou gaan instorten. We
zagen hoe verderop in de vallei de
steenfabrieken in elkaar zakten! Vanaf
die ochtend zijn we dagenlang buiten
gebleven. Eerst zijn we een grote
tent gaan opzetten. Daar hebben we
wekenlang voor de zekerheid met
zijn allen in geslapen. Ik ben in mijn
leven nog nooit zo bang geweest. Na
die eerste grote aardbeving heb ik er
nog veel grote en kleine meegemaakt.

Tekening van leerling Smriti van de Vajra
Academy over de aardbeving.

nog overeind! Bij ons thuis was er ook
schade aan het huis, zodat we daar een
tijdje buiten op een veilige plek hebben
moeten slapen.
Ik weet zeker dat ik deze enge tijd
nooit van mijn leven zal vergeten. Wat
ben ik blij en dankbaar dat ik nog leef
en dit allemaal kan navertellen. Het
bergdorp waar mijn ouders en ik vandaan komen, ligt in puin. Ik ben een
geluksvogel en dank mijn leven aan de
Vajra-school, waar het veilig was. Deze
ramp heeft ons land hard geraakt, maar
we geven de moed niet op!”
Nira Senchuri (15), klas 9

Dat waren de naschokken. Ik vond
het toen soms best wel eng om het
schoolgebouw in te moeten. Je hoorde
in die tijd elke dag veel slecht nieuws:
over gebouwen, stoepa’s, bruggen en
wegen die overal in het land kapot
waren. Ik heb toen vaak aan mijn familie in de bergen moeten denken en
moest dan om ze huilen. Ik heb er een
gedicht in het Engels over gemaakt:
I felt very sad when I called my dad.
Earthquake struck on Saturday.
On that black day everybody cried for
food. Very difficult was the livelihood.
All houses were destroyed,
no houses were straight.”
Candy Sherpa (13), klas 7

Schade binnen in het internaat
van de Vajra Academy.

Vajra is na de aardbevingen onmiddellijk met fondswerving begonnen.
Veel trouwe donateurs hebben giften gestort. De 2500 km lange voettocht van Utrecht naar Assisi door
Maarten Olthof in 2015 (tv-reportage
www.goo.gl/GtWe7M) heeft veel nieuwe donateurs en grote giften opgeleverd. Zo konden we al snel 10.000
euro overmaken voor noodhulp in de
vorm van voedsel, dekens en tenten
voor de dorpen boven Barhabise.
Daarna heeft Vajra zich al spoedig
geconcentreerd op de mogelijkheden
voor herstel van schoolgebouwen.
Steun in de rug was de vermeerdering
van het bijeengebrachte geld door
Stichting Wilde Ganzen met maar
liefst 50 procent: voldoende voor herbouw dan wel herstel van de school
van Ramche, de school van Chulti en
het internaat van de Vajra Academy.
Het herstel van het beschadigde
internaat van de Vajra Academy is in
2017 afgerond. De inrichting is nu iets
anders dan in het oude gebouw. Zo
zijn er speciaal voor de oudere leerlingen kleinere slaapzaaltjes, met minder bedden.
Bij de herbouw van de scholen in
Maneshwara en Ramche kreeg Vajra
met bureaucratische hindernissen te
maken. Terecht mogen scholen niet
zomaar op eigen initiatief worden
herbouwd. De Nepalese overheid wil

Fundering van de nieuwe Saraswatischool in Ramche.

greep houden op de hulpprojecten die
van alle kanten worden geïnitieerd en
schoolgebouwen moeten voldoen aan
een door de overheid zelf ontwikkeld
basisontwerp. Dat is op zich een goede zaak. Maar de overheid verkeerde
ten tijde van de aardbevingen in een
verlammende overgangsfase door een
nieuw staatsbestel met een nieuw te
ontwerpen grondwet. Zo duurde het
tergend lang voordat het basisontwerp er was.
Een ander obstakel was dat de
overheid eiste dat de school in Maneshwara veel groter zou worden herbouwd, met ruimte voor niet alleen
een basisschool, maar ook voortgezet beroepsonderwijs. Het ontwerp
dat uiteindelijk hiervoor is gemaakt,
was voor Vajra financieel onhaalbaar.

Leerlingen in het herstelde internaat van de Vajra Academy.

Daarom is besloten alleen de scholen
in Chulti en Ramche aan te pakken.
In Chulti waren betrekkelijk kleine
reparaties nodig. Die zijn inmiddels
uitgevoerd. In Ramche bouwt Vajra
zes klaslokalen op een stuk grond dat
het dorp beschikbaar heeft gesteld.
Naar verwachting is het gebouw begin
2018 voltooid, met in maart 2018 een
feestelijke opening in het bijzijn van
Nederlandse bestuursleden.
Het ziekenhuisje in Barhabise
wordt niet door Vajra herbouwd. De
Amerikaanse USAID steekt er twee
miljoen dollar in de bouw van een
nieuw ziekenhuis. Totdat het voltooid
is, vangt een tijdelijke medische hulppost de patiënten op. De door Vajra
gebouwde healthposts in de bergdorpen zijn gelukkig overeind gebleven.
Ze functioneren nog en dat geldt ook
voor het door Vajra opgezette community health programme.
Het herstel van het Vajra Eco-resort kon pas vele maanden na de
aardbevingen beginnen. Het hotelcomplex ligt aan het einde van de
provinciale weg van Kathmandu naar
Tatopani, nabij de Tibetaanse grens.
Het heeft lang geduurd voordat deze
weg weer bruikbaar was voor aanvoer
van bouwmateriaal. In 2016 en 2017
heeft de moesson delen van wegen
en bruggen weggeslagen: pech op
pech. Inmiddels zijn de belangrijkste
gebouwen van het hotel hersteld en
opnieuw ingericht. Naar verwachting
is ook het Vajra Eco-resort in maart
2018 feestelijk geopend.

Hersteld gebouw op het terrein van het
Eco-resort.
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Vajra Academy:
eerste changemaker
school in Nepal

Onderwijs

Nepal wordt door de Verenigde Naties gerekend tot de 47 zogeheten ‘least developed countries’. Toch kent ook dit land een groeiende middenklasse die bereid is voor
deugdelijk onderwijs te betalen. Nepalezen met geld sturen hun kinderen algauw naar
een particuliere school. Daar is het slagingspercentage voor het eindexamen
veel hoger dan op overheidsscholen, waar de onderwijskwaliteit tekortschiet.
Schoolleiders Bhupendra en Udit.

‘Wij willen van kinderen
gelukkige mensen maken.’
Masterplan (2004): de twee gebouwen
links zijn al voltooid, het hoogste gebouw
wordt begin 2018 opgeleverd, geheel rechts
het gebouw dat in 2023 de Vajra Academy
moet completeren.

Vajra heeft zeven scholen gebouwd, die allemaal aan de Nepalese overheid overgedragen zijn.
Hoe belangrijk ook dat ze er nu
zijn, de onderwijskwaliteit op deze
staatsscholen blijft ondermaats.
Een logische vervolgstap was dan
ook de oprichting van een door
Vajra te beheren school met kwaliteitsonderwijs, solidariteit en
duurzaamheid als hoofdkenmerken.
Na jarenlange voorbereiding
werd in 2005 land in de Kathmanduvallei aangekocht. Op 6 april

Wat maakt
de Vajra Academy
tot een bijzondere school?
• De school wordt volledig door
Nepalezen geleid en geëxploiteerd. Stichting Vajra draagt alleen
bij aan bouwkosten. Vajra Nepal
betaalt mee aan de bouw.
• De hoge onderwijskwaliteit
trekt leerlingen uit de Nepalese
middenklasse aan. Het voor hen
geïnde schoolgeld dekt volledig
de kosten van exploitatie en
onderhoud.
• Het schoolgeld voor drie betalende
leerlingen dekt de kosten van
scholing voor één leerling uit
een kansarm gezin. Meisjes en
kinderen uit lage kasten krijgen
hierbij voorrang. Een op de vier
scholieren ontvangt zo een beurs.
• Bemiddelde Nepalezen betalen
voor onderwijs aan hun armere
landgenoten. De school is hierdoor niet afhankelijk van een
buitenlandse geldstroom.
• De Academy is sociologisch
gezien vernieuwend door
onderwijs aan kinderen uit
diverse maatschappelijke klassen
én kasten uit maar liefst 26
landsdistricten. Zo leren kinderen
om te gaan met leeftijdgenoten uit
alle lagen van de samenleving.
• De school wil een inspirerend
voorbeeld zijn op het gebied van
kwaliteitsonderwijs en duurzame
ontwikkeling. Kinderen leren er
spelenderwijs de mogelijkheden
van duurzame energiebronnen
kennen en worden aangemoedigd op een creatieve manier
naar oplossingen te zoeken en
inzichten op te doen.
• De school is gelieerd aan de Vajra
Foundation. Zo raken leerlingen
vertrouwd met sociale projecten
die door Vajra worden uitgevoerd
en ontwikkelen zij al vroeg een
sociale attitude.
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Feestelijke opening van de Vajra Academy in april 2007.

2006 legden Ramkaji Paudel en
Maarten Olthof de eerste steen
van de Vajra Academy. Precies een
jaar later stond het huidige hoofdgebouw er en konden de eerste
leerlingen worden ingeschreven.
Na tien jaar telt de school nu drie
gebouwen. Over vijf jaar moet het
laatste, vierde gebouw er staan en

is het masterplan uitgevoerd.
De Academy brengt met zijn vernieuwende onderwijsconcept het
beste van Nepal en Nederland samen. Leerlingen zijn er spontaan,
leergierig en communicatief, spreken goed Engels en halen hoge cijfers. Op deze pagina’s meer over dit
unieke onderwijsproject.

De leerling staat centraal
‘Geen discriminatie en
lijfstraffen!’
De Vajra Academy wordt geleid
door een Nepalees bestuur en
werkt uitsluitend met hooggekwalificeerde Nepalese docenten.
Door kennisuitwisseling wordt
het onderwijs er verrijkt met expertise uit onder meer Nederland.
Boudewijn van Velzen benadrukt
als onderwijskundig adviseur
van Vajra dat deze uitwisseling
aan de Academy goed merkbaar
is: “De manier van lesgeven aan
de Academy is voor Nepal werkelijk vernieuwend. Deze docenten stellen de leerling centraal
en richten zich op de individuele
mogelijkheden van elk kind, op
het signaleren en uitbannen van
discriminatie op school vanwege
kaste, op niet-achterstelling van
meisjes, op een milieubewuste,
‘groene’ leeromgeving en op een
open dialoog tussen leerlingen en
docenten. Stuk voor stuk indrukwekkende speerpunten!”
Ook Nederlandse scholen kijken met bewondering naar de
‘groene’ voorzieningen van de
Academy. Leidraad voor het on-

derwijs vormen de seven keypoints (zie kader), waarvan de
derde regel straf door slaag uitsluit. Dat zegt veel over hoe de
Academy zich onderscheidt van
veel scholen in Nepal waar de lat
altijd klaarligt.
Aarzelen ouders soms om hun
kind naar de Academy te sturen,
dan is dat omdat de school ook
tijd besteedt aan vakken en onderwerpen, vooral rondom duurzaamheid, die niet nodig voor
het eindexamen zijn. Maar juist
daarmee wil de Academy zich
onderscheiden! De praktijk wijst
trouwens uit dat de leerprestaties
er niet onder lijden. Integendeel:
tot nu toe zijn alle leerlingen met
vlag en wimpel voor het eindexamen geslaagd.

De schoolprestaties aan de Vajra
Academy zijn uitzonderlijk hoog:
van alle eindexamenleerlingen
slaagt driekwart cum laude. Een
op de drie leerlingen behaalt zelfs
een gemiddelde van (omgerekend)
ruim een 9. Manish Wagle spant tot
dusver de kroon met een eindexa
mengemiddelde van 9,8.

Aan het hoofd van de Vajra Academy staan Udit Bhatta en Bhupendra Thapa als tweekoppige directie.
Udit houdt zich vooral met onderwijs bezig, Bhupendra beheert de
financiën en de werving van leerlingen. Allebei geven ze ook les op
school. “Daardoor komt het nadenken over onderwijs en waar we met
de school naartoe willen soms wat
in het gedrang”, zegt Udit. “We hopen volgend jaar wat minder les te
kunnen geven om tijd voor beleidswerk vrij te maken.”
Udit en Bhupendra kiezen voor
een wezenlijk andere educatieve
aanpak dan die van particuliere
scholen en overheidsscholen en
noemen ‘projectonderwijs’ als belangrijkste verschil. Udit: “Wij werken hier op school met vier ‘huizen’.
In elk ‘huis’ zitten leerlingen van
jong tot oud bij elkaar om samen
aan projecten te werken. Zo leren
ze van elkaar.” Bhupendra noemt
als tweede verschil dat leerlingen
er niet gestraft, maar juist beloond
worden, “al vinden sommige ouders dat straf juist goed is …”
Doel van hun onderwijsaanpak is
de scholieren voor te bereiden op
het leveren van een zinvolle bijdrage
aan de samenleving. Daarvoor is het
belangrijk dat kinderen zich bewust
worden van hun talenten en leren
elk talent goed te ontwikkelen. Bhupendra: “Zo maken wij kinderen tot
gelukkige mensen!”
Een goede docent ontdekt hoe
elk kind het beste leert en past
per leerling het onderricht aan, aldus Udit: “Pas daarmee help je een
kind zelfstandig verder te komen.”
Beide schoolhoofden hechten sterk
aan onderwijskundige nascholing
van alle leraren. Die moeten elk jaar
verplicht een cursus volgen en wor-

schooluniform in Vajra-kleuren
groen duurzaamheid
geel de energie van de zon
rood compassie

Overgangsrapport van Rejina.

Ontspannen sfeer in het klaslokaal.

den op hun salaris gekort als ze zich
daaraan onttrekken. Bhupendra:
“Wij kiezen bewust voor toegewijde docenten die volledig voor onze
school willen gaan.”
In het verlengde van dit kwaliteitsbeleid zijn er plannen voor
hoger onderwijs aan een Vajra-hogeschool (‘college’) met bachelor- en
masteropleidingen. Udit: “We willen
een learning centre opzetten als nascholingsinstituut voor externe docenten, zo mogelijk met faciliteiten
voor studieverblijf intern.”
Seven keypoints
Onderwijs aan de Academy is geba
seerd op een door Vajra ontwikkelde
leidraad voor onderwijsdoelen en
-methodes, de zogeheten ‘seven
keypoints’:
• De school leidt leerlingen op tot
jonge mensen met excellente
competenties.
• De school biedt interactief en
innovatief onderwijs zonder
eenrichtingsverkeer, waarbij
leraren in hun rol van begeleider
leerlingen gelegenheid tot een
eigen inbreng bieden in klassen
met niet meer dan 30 leerlingen.
• De school toont persoonlijke
aandacht voor elke leerling, duldt
geen discriminatie, zoals op
basis van kaste, sekse of religie,
en straft evenmin, zoals door
slaag, uitsluiting of psychische
mishandeling.
• De school verzorgt met regelmaat
(nascholings)cursussen voor
leraren en staf.
• De school bevordert een sociale en
creatieve basisattitude bij leerling
én leraar door middel van sociale
projecten.
• De school bevordert een milieubewuste attitude van de leerling,
zowel binnen als buiten de
instelling.
• De school evalueert het onderwijs
jaarlijks, onder meer door toetsing
aan de seven keypoints.

Solidariteit

Meisjes en scholieren uit lage kasten: streepje voor!
De Academy bevordert solidariteit
door bemiddelde ouders te laten
meebetalen aan onderwijs voor
kansarme klasgenoten van hun
kinderen. Solidariteit bestaat ook
tussen Nederland en Nepal, en
wel in de vorm van sponsoring.
In 2017 ontvingen maar liefst 135
leerlingen een beurs vanuit Nederland. In de twintig jaar dat Vajra nu
bestaat, bedraagt het totale aantal
gesponsorde scholieren een veelvoud daarvan.
Sponsoring vanuit Nederland
blijft belangrijk zolang de geplande bouw van de Academy niet

voltooid is en de school daardoor
niet op volle sterkte heeft kunnen
draaien. Zodra dit wel het geval is,
naar verwachting binnen enkele jaren, wordt de steun uit Nederland
afgebouwd. Verstrekking van beurzen is vastgelegd in de statuten
van de school, waardoor de school
zelf kansarme leerlingen kan blijven begunstigen, onafhankelijk van
Stichting Vajra.
De Academy biedt plaats aan
leerlingen van verschillende kasten,
klassen en religies en vormt zo als
‘regenboogschool’ een dwarsdoorsnede van de Nepalese samenle-

ving. Meisjes en scholieren uit lage
kasten hebben een streepje voor
bij de toekenning van beurzen. Het
zijn scholen en plaatselijke overheden verspreid over geheel Nepal die bij Vajra een kind voor een
beurs voordragen omdat het door
intelligentie is opgevallen en de
ouders goed onderwijs niet kunnen
betalen. Selectie vindt plaats door
een commissie van drie Vajra-bestuursleden en een deskundige uit
het desbetreffende district. Daarbij
wordt zorgvuldig nagegaan of de
ouders de school inderdaad niet
kunnen betalen.

Sponsoring vanuit Nederland
voor nog geen € 1 per dag
Cecile Sanders coördineert al jarenlang
de sponsoring via Stichting Vajra en
daarmee het contact tussen Nederlandse sponsorouders, Nepalese leerlingen en de leraren van de Academy.
Ze legt uit: “De prestaties van onze
leerlingen zijn al jarenlang bovengemiddeld goed. Vajra blijft dan ook
in de komende vijf jaar beurzen aan
kansarme leerlingen toekennen. Wie
een leerling sponsort, helpt in meerdere opzichten. Allereerst krijgt een
kind uit een armlastig gezin onderricht

aan een goede school. Naarmate onze
leerlingen het eindexamen naderen,
beginnen velen van hen te beseffen
welke buitenkans zij hebben gekregen. Dan willen ze er vaak iets voor
terugdoen. Projecten van Vajra bieden
hun uiteenlopende mogelijkheden.
Bovendien werken sommige ouders
mee aan Vajra-projecten als tegenprestatie voor de scholing van hun kind.”
Sponsoring van dit onderwijs vanuit Nederland kost nog geen € 1 per
dag. Voor € 2 per dag verblijft een

leerling uit een afgelegen dorp zelfs
in het internaat. Wordt via Vajra een
overeenkomst afgesloten, dan kan de
gehele sponsorbijdrage in mindering
worden gebracht op het belastbare
inkomen en betaalt de fiscus zo een
aanzienlijk deel mee. Sommige donateurs besteden de belastingteruggaaf
aan de sponsoring van een tweede
kind.
Meer weten over sponsoring?
www.vajra.nl/student of per mail:
cecile.sanders@vajra.nl
Damodar Paudel van de Vajra Ex-Student Association.

Nepalese oud-leerlingen:
“Wij willen nu gewoon iets
terugdoen!”
Vajra-film ‘Rujila’s droom’,
online op www.goo.gl/Jg8JE9

In 2013 maakte de cineast Rob
Groters de film ‘Rujila’s droom’. Deze
korte documentaire (9 min.) volgt
sponsorleerlinge Rujila op haar tocht
langs diverse projecten van Vajra. De
film werd voor het 15-jarig jubileum
gemaakt en geeft nog steeds een
goed overzicht van projecten die
Vajra heeft uitgevoerd.

Cecile Sanders met sponsorleerlingen van de Vajra Academy.

Sponsorleerling Lak Dorje Tamang
in zijn beste schoolengels:
“I am fourteen years old. Now I
am going to introduce about my
school. My school’s name is Vajra
Academy. It is Nepal’s first green and
eco-friendly school. Our school provides us nice platform to show our talent like singing competition, dancing,
Reacties van sponsorouders
Vajra is blij met de vele sponsors die
onderwijs aan kansarme Nepalezen
lichten hun bijdrage toe. Enkele spon
sors lichten hun keuze toe.
Ger en Margriet: “Wij zijn zelf
in Nepal geweest en hebben er de
armoede gezien. We geven allebei les.
Onderwijs is volgens ons een eerste
pijler om leefomstandigheden in Nepal
te verbeteren. Vajra is op het juiste
moment gekomen. Wij kennen Maarten
Olthof nog uit de tijd dat hij en wij
samen bij SNP-Natuurreizen werkten.
Dat wekte vertrouwen. We vinden het
belangrijk dat ons sponsorgeld daad
werkelijk wordt besteed aan onderwijs
en dat het onderwijs ter plaatse door
Nepalezen wordt gedragen. Wij hebben
een goed gevoel bij de organisatie en
zien de toekomst ervan met vertrou
wen tegemoet. In jullie verslaglegging
zien we telkens hoe Vajra aandacht

music, sports etc. Our school has also
organized some of the programmes,
like ‘Tie the Trash’, management of
plastic, paper and how to reuse it
in our daily life. It is called ‘waste
management programme’. So I am
happy to study in this school which

besteedt aan niet alleen onderwijs,
maar ook milieuvriendelijk koken en
medische zorg, allemaal in het streven
naar een betere toekomst. Het is leuk
onze eigen kinderen te betrekken bij
het nieuws over hoe ons sponsorkind
zich ontwikkelt.”
Bouwkundig ingenieur Leo: “Ik heb
in mijn jeugd uitstekend onderwijs
genoten en dat gun ik de mensen in
Nepal ook, want goed onderwijs is van
groot belang in ontwikkelingslanden.
Mijn opleiding heeft mij de financiële
mogelijkheid gegeven om anderen
in goed onderwijs te laten delen. Als
‘bouwer’ waardeer ik de Vajra Acade
my als omgeving voor goed onderwijs.
Vajra is een eenvoudige, overzichtelijke
organisatie van betrokken mensen die
je gewoon kunt ontmoeten en aan
spreken. Een parallel bestuur in Nepal
geeft vertrouwen. Door de duidelijke
informatie over activiteiten en een een

helps me to achieve my dream in my
life. I have also a dream to make my
parents happy throughout my life,
which will become true if I study in
this school. I pray to God to provide
opportunity for all the children like
me who are really a poor.”

In de twintig jaar dat Stichting Vajra
bestaat, hebben honderden Nepalese
kinderen dankzij een beurs goed on
derwijs kunnen krijgen. Velen hebben
zich inmiddels verenigd in de Vajra
Ex-student Association (VEA). “Wij
zijn Vajra heel dankbaar,” zo vertelt
coördinator Damodar Paudel, “en wil
len nu op onze manier iets terugdoen.”
Leden van de VEA wonen verspreid
over Nepal en zelfs in het buitenland,
maar houden via sociale media contact
met elkaar. Eenmaal per jaar komen
ze bijeen. Damodar: “Wij promoten
de activiteiten van de Vajra Academy.
Sommigen van ons doen daar zelf nog
aan mee, zoals binnenkort in 2018 bij
het project ‘Tie the Trash’ [‘knoop/
bundel het afval’; zie blz. 10]. Elk jaar
kiezen we uit ons midden een ver
trouwenspersoon voor de leerlingen
aan de Academy. Het is voor hen soms
spannend om de schoolleiding met
een vraag of kwestie te benaderen. Wij
helpen ze dan een handje.”
Veel oud-leerlingen zijn gaan stu
deren:. Zo studeert Purnima genees
kunde in Shanghai, volgt Laxman een
hogere hotelopleiding in Nieuw-

Zeeland en heeft Ram Chandra on
langs in Australië zijn mastergraad
in bedrijfseconomie behaald. Enkelen
hebben al een baan gevonden of
zijn een bedrijfje gestart. Damodar:
“Bashudev werkt bij de Nepal Elec
tricity Authority en Maheshwor heeft
een bedrijf voor handel met China.
Zeker de afgestudeerde oud-leerlingen
ervaren een bepaalde verantwoorde
lijkheid. Aitaman en Suresh geven nu
zelf les aan de Academy en bekomme
ren zich om leerlingen in een internaat
waar ze vroeger zelf hebben gewoond.
Udit is hoofd van de Academy gewor
den en ik ben nu bestuurslid van de
Vajra Foundation Nepal. Samen met
enkele vrienden leid ik een accoun
tantsbedrijf. Dit zijn dan nog maar een
paar van de vele succesverhalen! Toch
is het voor sommige leerlingen lastig
om een vervolgopleiding te beginnen.
Die is duur, zeker als je aan een goede
universiteit wilt studeren.”
De VEA heeft plannen voor de
toekomst. Damodar: “Wij willen
een non-governmental organisation
oftewel NGO oprichten en daarmee
fondsen werven voor kwaliteitsonder
wijs in afgelegen gebieden in Nepal.
Zo hopen wij nieuwe kansen te bieden
aan kinderen die daar nog in even
moeilijke omstandigheden leven als
wij indertijd.”

voudige maar transparante financiële
verslaglegging kan ik gewoon volgen
wat er met het geld gebeurt. Mijn do
naties zijn zo duurzaam als ik zelf ben,
maar ik ga nog wel een tijdje mee.”
Connie: “Na mijn reis in 2002 met
Maarten Olthof naar boeddhistische
pelgrimsplaatsen besloot ik een leer
ling te gaan sponsoren. Ik had als jong
meisje graag doorgeleerd, maar door
geldgebrek was dat helaas niet moge
lijk. Een kind elders op de wereld die
kans wel bieden, dat is mijn belangrijk
ste motivatie. Dat werd Kopila! Doordat
ik haar regelmatig zag tijdens mijn
reizen naar Nepal, heb ik een band met
haar en haar familie kunnen opbouwen.
Ik ben apetrots op Kopila om alles wat
zij mede dankzij Vajra geworden is.
Door haar sterke wil en haar motiva
tie om te studeren kan zij een goede
toekomst opbouwen voor zichzelf, haar
familie en haar land.”

Les in de schooltuin.
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Zonnekeuken, biogas
en biologische groente
De zonnekeuken leert Vajra-scholieren spelenderwijs hoe ettelijke
maanden per jaar met de zon kan
worden gekookt. Zij zien hoe koeienpoep uit de schoolboerderij in

een biogastank tot gas wordt, te
gebruiken als brandstof in schoolfornuizen wanneer de zon eventjes
niet schijnt. En dat je die vergiste
mest daarna alsnog op de akker

Duurzaamheid

kunt gebruiken. Met plezier werken de kinderen in de biologische
schooltuin. Ze hebben daarmee bij
een landelijke wedstrijd zelfs de
eerste prijs behaald.

Van de schoolkoeien gaat de mest naar de biogastank en gaat de melk naar de leerlingen.

Vuilstort naast Academy nu dorpspark
Lange tijd is de helling pal naast de
Academy door dorpelingen helaas
als vuilnisbelt gebruikt, waarbij de
wind zwerfvuil tot midden op het
schoolplein joeg. Vajra is gaan onderzoeken of deze vuilstort tot een
park kon worden omgevormd en zo
als milieuproject de buurt kan inspireren. Want als het rondom een
eco-friendly school al niet schoon is,
waar dan nog wel?
Dit beoogde park is in 2017 gerealiseerd dankzij een geldelijke

bijdrage van Stichting Vajra en in
samenwerking met de plaatselijke gemeente, Jharuwarasi. Het terrein is omheind en er zijn bomen,
struiken en bloemen geplant, naast
bankjes en een tempeltje. Burgemeester en wethouders hebben het
parkje geopend in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van het Ministerie voor bosbouw en natuurbescherming. Bhupendra Thapa, die namens
Vajra het park mede heeft vormgegeven, was daar uiteraard bij: “Het

Plastic uit den boze op het terrein van de Vajra Academy.

‘Tie the Trash!’
Milieu-initiatief
van Vajra-leerlingen:
Weten al die ‘groene’ leerplannen en
voorzieningen bij de Vajra Academy
kinderen wel te inspireren? Nou en
of! Leerlingen zelf zijn met het plan
Tie the Trash (‘knoop/bundel het
afval’) gekomen. Nepal is ‘land-locked’: nergens grenst het aan zee. Toch
weten leerlingen donders goed van
de plasticsoep in de oceaan en zien
zij hoe in hun eigen land de straten
vol met plastic zwerfvuil liggen.
Daarom hebben ze een plan opgezet
om rondzwervend plastic in te zame
len en er een kilometers lang koord
van te maken – wie weet het langste
ter wereld! – en Nepal duidelijk te
maken dat het zo niet langer kan.
Of een bestaand Guinness-record
‘Langste Geknoopte Afvalkoord’
verbroken gaat worden, blijkt op
8 maart 2018, wanneer de balans
wordt opgemaakt. Dat het een lang
koord gaat worden, is zeker, want
eind 2017 waren er al vele kilometers
aan elkaar geknoopt (Facebook-film
pje: www.goo.gl/QTCSwv).
Gaandeweg is de vraag gerezen
wat er daarna met al dat plastic
moet gebeuren. De Amerikaanse
milieuactivist en filmmaker James
Dean Conklin werkt met Vajra
aan een slimme oplossing: smelt
het plastic om tot een draad als
grondstof voor 3D-printers, die er
weer bruikbare dingen van kunnen
maken. Bekijk het filmpje van James
Dean online: www.goo.gl/gvy8fL
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Op het dak van het Vajra-internaat
prijken sinds kort zes zonnepanelen die voor warm douchewater
zorgen. Daardoor kan nu alle stoom

Zonnecollectoren boven op de Vajra Academy brengen water aan de kook,
waarna stoom door een buis naar de schoolkeuken wordt geleid.

schoolterrein van de Vajra Academy
is uitgeroepen tot ‘poly[ethylene]
bag-free zone’! Wegwerptasjes van
plastic vormen namelijk een groot
probleem. Nepal heeft helaas geen
enkele afvalverwerkingsinstallatie.
Plastic tasjes zijn daarom niet meer
welkom op onze school! Niet alleen
leerlingen, maar ook leraren die
op het gebruik van wegwerpplastic
worden ‘betrapt’, ontkomen niet
aan enkele roepies ‘boete’ voor in
de schoolspaarpot.”

Opening van Vajra Park.
Rechts: Bhupendra Thapa.

van de tien parabolische schotels
op het hoofdgebouw uitsluitend
voor de solar-steam kitchen worden gebruikt.

Touw van zwerfplastic: rondom de school, dan rondom het dorp – en uiteindelijk …?

Zonnepanelen boven op het internaat
leveren warm water.

Twee elektrische schoolbussen,
aangeschaft voor de Vajra Academy
dankzij een sponsorloop in 2013 door
Nederlandse deelnemers aan
de jubileumtrektocht in Nepal.

Dit project is ondersteund door bovenstaande organisaties, Stichting Het Bosje,
Youp van ’t Hek en vele grote en kleine donateurs.

Wat niet goed is gegaan …
De eerste school waar Vajra mee sa
menwerkte, werd geleid door Lakshmi
Thapa. Hoewel sponsorleerlingen bij
haar in goede handen waren, bleek
dat zij niet zuiver met ons sponsorgeld

Leerlingen leren veel over hygiëne – in Nepal geen vanzelfsprekendheid!

omging. De samenwerking is daarop
direct beëindigd. De Merryland School
bleek een uitstekende vervanging.
Niet veel later heeft Vajra een eigen
school opgericht.

Help mee de Vajra Academy te voltooien
Vierde en laatste schoolgebouw
voor een zonnige toekomst
De bouw van de Vajra Academy
is in fasen verlopen. In 2007 verrees het huidige hoofdgebouw met
klaslokalen, bibliotheek, kantoortje, slaapzalen, wasruimtes, eetzaal en keuken. In 2012 kwam er
het internaatgebouw bij, waarvan
de in 2015 opgelopen aardbevingsschade inmiddels hersteld is.
In 2018 wordt een derde gebouw
in gebruik genomen. De lokalen
erin verruimen de capaciteit van de

school met 180 leerlingen en daarmee de financiële armslag.
In de komende jaren gaat Vajra sparen voor een vierde, laatste
schoolgebouw met een grote multifunctionele ruimte voor sport,
feestelijkheden en overige bijeenkomsten, docentenkamers en kantoorruimtes. Voor de bouw ervan
zijn wel nog de nodige donaties
nodig. We hopen dat donateurs en
fondsen ons in de komende jaren
in staat zullen stellen de Vajra Academy volgens plan te voltooien,
zodat dit laatste gebouw er staat

wanneer de stichting over vijf jaar
haar 25-jarig jubileum viert.
Onderwijskundig adviseur Boudewijn van Velzen: “Ik heb door de
kwaliteit van bestuur veel vertrouwen in de toekomst van de Vajra
Academy. De schoolleiding heeft
goede ideeën, zet zich ervoor in,
voert ze uit en… houdt vol. Gestaag doorgaan, dat is hun kracht.
In veel landen die nog in ontwikkeling zijn zie je hoe soortgelijke
initiatieven na verloop van tijd in
elkaar zakken. Bij Vajra gebeurt
dat niet.”

2017: derde gebouw van Vajra Academy in aanbouw; in 2023 het vierde?

Vajra Academy internationaal onderscheiden door Ashoka Foundation
De internationale Ashoka Foundation
selecteert, ondersteunt en verbindt
in een wereldwijd netwerk zogeheten
changemaker schools: toonaangevende en innovatieve onderwijsinstellingen waar persoonlijke ontwikkeling
en maatschappelijke bewustwording een integraal onderdeel van
het leerproces uitmaken. Scholieren
verwerven er kernvaardigheden als
empathie, creativiteit, mindfulness
(‘bewust zijn’), leiderschap en werken in groepsverband (teamwork). Zo
worden zij al op jonge leeftijd toegerust om in een moderne samenleving
oplossingen te vinden voor com-

plexe hedendaagse problemen rondom mens en milieu. Changemaker
schools stellen hun leerlingen in staat
zelf changemakers te worden: jonge
mensen met vaardigheden en het zelfvertrouwen om wereldwijd te werken
aan positieve veranderingen in het
belang van iedereen. Een changemaker school buigt zich over maatschappelijke kwesties en draagt zijn werk
en missie uit. Wereldwijd zijn er zo’n
260 changemaker schools; Nederland
telt er negen. In 2016 heeft Nepal zijn
eerste changemaker school gekregen:
de Vajra Academy.
Schoolhoofd Udit Bhatta: “De pro-

cedure om changemaker school te
worden is buitengewoon streng. Daarbij zijn niet alleen mensen van Ashoka, maar ook bestaande changemaker
schools en onafhankelijke deskundigen betrokken. In 2015 raakten we in
het blikveld van de Ashoka Foundation en werd de Vajra Academy door
een delegatie bezocht. Na een eerste,
voorlopige goedkeuring werden we
aangespoord een aanvraagformulier
in te vullen om zo op de longlist te
komen. Daarvan werd volgens een
strikte selectieprocedure een shortlist
gemaakt. Alle scholen daarop werden
uitgenodigd zich in de Indiase stad
Bangalore te komen verdedigen. En
de Vajra Academy zat daarbij!
Samen met mijn collega Tika
Bhandari ben ik in 2016 afgereisd
naar Zuid-India, waar we ruim een uur
kritisch door een jury werden uitge-

vraagd over de kenmerken van juist
onze school. Niet zonder resultaat:
terug op weg naar Kathmandu hadden we de eervolle onderscheiding
‘changemaker school’ op zak! En dat
terwijl onze school toen pas negen
jaar bestond en we pas eenmaal een
eindexamen hadden afgenomen …”
De Britse pedagoog Ronald
Stones, voormalig schoolhoofd van
de Green School op Bali, bezocht
in 2009 de Vajra Academy en heeft
daarna de ontwikkeling van onze
school nauwgezet gevolgd. Leerkrachten van de Academy hebben
deelgenomen aan workshops op de
Green School. Ronald: “Ik wil Vajra
van harte met dit twintigjarig jubileum feliciteren! Mijn complimenten
aan de oprichters, de bestuurders en
hun adviseurs voor al het werk. De
Vajra Academy heeft in tien jaar tijd

honderden jonge Nepalezen duurzaam op weg geholpen. Het was
voor mij een eer door Maarten Olthof te worden uitgenodigd voor een
bezoek aan de Academy om er een
workshop te verzorgen. Ik ben onder
de indruk van wat ik er heb gezien.
Ik besef dat wij veel van deze school
in Kathmandu kunnen leren, zeker
wanneer je bedenkt hoe zij dit voor
elkaar hebben gekregen in een land
met zoveel minder faciliteiten dan
wij gewend zijn. Ik ben trots op onze
vriendschapsband met de Academy,
die als pionier in Nepal een standaard ontwikkelt voor hoe onderwijs
aan een ‘groenere aarde’ kan bijdragen. Integer en zorgvuldig leert de
school zijn leerlingen hun weg naar
een duurzame samenleving zelf uit te
stippelen. Dank voor jullie prachtige
werk, Vajra, en zet het vooral voort!”

Eervolle affiliatie
De Vajra Academy is geaffilieerd met
de Stichtse Vrije School (SVS) in Zeist,
ooit door dagblad Trouw tot ‘beste
school van Nederland’ uitgeroepen, en
met de Green School op Bali, door de
Amerikaanse Green Building Council
onderscheiden met de ‘Greenest
School on Earth Award’.
Verschillende docenten van de
Vajra Academy hebben in Zeist enkele
dagdelen op de SVS meegelopen.

Ronald Stones in overleg met Maarten Olthof op de Green School, Bali.

Ouders van ‘betalende’ Vajra-leerlin
gen hebben tijdens hun bezoek aan
Nederland de SVS eveneens bezocht.
Gijs van Lennep, SVS-directeur, heeft
tijdens een meerdaags bezoek aan de
Vajra Academy het onderwijs daar
kunnen beoordelen. Wat hem onder
meer opviel: “De leerlingen zelf! Ik er
vaar bij hen een openheid en oprechte
belangstelling die ik op andere Nepa
lese scholen niet ben tegengekomen.”

20 jaar Vajra – onze mijlpalen in één oogopslag

1997

1998

Al voor oprichting van Vajra
krijgen kansarme leerlingen beurs
door toedoen van Maarten Olthof

Eerste werkplaats
voor zonneovens in
vluchtelingenkamp
Beldangi-l

1999
Vluchtelingen in Beldangi-l
koken met parabolische
zonneoven

2010
Een van vijf door Vajra
gebouwde health
posts; duizenden
patiënten behandeld
in health camps

2011
School in Barhabise, volledig
gefinancierd door Vajra Nepal

2008

De Vajra Academy opent zijn
schoolpoorten

Opening van nieuwe
school in Yamunadanda

2012
Internaat van Vajra Academy
wordt opgeleverd

2001
Feestelijke opening
Bhadrakali School in
Maneshwara

2002

2003

Ziekenhuis in Barhabise
voltooid, groot community
health programme met Simavi

2013
Solar expedition in Himalaya,
de eerste wereldwijd

2006
Zonneovenproject ontwikkelt
zich tot het grootste ter wereld

2014
Bouw van Vajra Eco-resort,
eerste ecologische hotel
in Nepal

Nieuwe school in
Mankha na instorting
oude school door
aardverschuiving

2005

2007

2009
Opening van Chandeswari
School in Bhotshipa

2000
Eerste Vajra-bouwproject:
Himchuli School in Chulti

2015
Noodhulp na aardbevingen

Vajra betrekt nieuw
internaat; alle scholieren
pasten niet meer in het
oude

2016
Herbouw van scholen
door Vajra

2004
Nog een nieuwe school:
Saraswati-school in Ramche

2017
Vajra Academy uitgebreid met derde
gebouw
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Facebook-wedstrijd:
win een vajra!
Feliciteer Vajra via Facebook op
een originele manier. Ga naar
www.vajra.nl/facebook en plaats op
ons Facebook-prikbord jouw gelukwens met daarin de hashtag #vajra20years. De maker van de leukste
of mooiste felicitatie ontvangt een
echte vajra uit Nepal!

www.vajra.nl
Begin 2018 wordt de website voorzien van een nieuw, fris webontwerp en actuele informatie. Neem
er dan vooral een kijkje!

2018: jubileumdag ‘20 jaar
Vajra’:
Op 19 december 2017 bestond Stich
ting Vajra 20 jaar! Dat moet groots ge
vierd worden. Zet alvast in je agenda:
• Vajra-dag op zaterdag 29 mei
of 2 of 9 juni 2018
• in Olst (bij Deventer), pal naast
intercitystation, gratis parkeren
Net als bij de drie eerdere jubilea
belooft het een reünie te worden van
vele donateurs, vrijwilligers, bestuurs
leden en mensen die ooit projecten
hebben bezocht tijdens een reis met
Maarten Olthof. In maart 2018 bestaat
bovendien ook Vajra Nepal 20 jaar.
Aanwezig namens Vajra Foundation
Nepal zijn dan ook Ramkaji Paudel,
voorzitter, en Bhupendra Thapa, be
leidsdirecteur van de Vajra Academy.
Op het programma onder meer een ju
bileumloop (zie hieronder), voordrach
ten van inspirators en sympathisanten
van Vajra, muziek en theater. Zo zal de
Amerikaanse cineast-muzikant James

2018: jubileumreis naar Nepal
Tussen 3 en 13 maart 2018 zijn er
in Nepal feestelijkheden rondom
het 20-jarig bestaan van zowel
Stichting Vajra als Vajra Foundation
Nepal. Een groepje van (oud-)bestuursleden, vrijwilligers en donateurs heeft besloten hiervoor naar
Nepal af te reizen. Belangstellenden
zijn welkom om zich bij hen aan te
sluiten. Boek zelf je ticket en een
hotel in Kathmandu, dan regelen
wij centraal ter plaatse vervoer en
overnachtingen in Sindhupalchowk
e.d. (hoofdelijk om te slaan).
We beginnen met een bezoek
aan de Vajra Academy, waar het
herstelde hostel en het nieuwe
gebouw worden geopend en het
jubileum wordt gevierd. Uiteraard
culturele optredens door leerlingen! Na een korte trektocht naar
het dorp Ramche (autovervoer als
optie) wordt daar de volledig het

Financiën – géén overheadkosten
De kosten die Stichting Vajra in
de afgelopen 20 jaar in Nederland
heeft gemaakt, bedragen samen
minder dan één procent van alle inkomsten. Doordat het rentepercentage op tijdelijke Vajra-banktegoeden hoger was, kon hierdoor elke
euro van donateurs aan projecten
in Nepal worden besteed. Stichting
Vajra heeft geen overheadkosten
– de spreekwoordelijke ‘strijkstok’
– doordat zowel bestuur als vrijwilligers onbezoldigd werken en zij
geen declaraties indienen.
Het jaar 2016 stond in het teken
van wederopbouw na de aardbevingen in 2015. Ingezamelde gelden werden door Wilde Ganzen
met 50 procent vermeerderd, wat
het beschikbare geld op € 220.684
heeft gebracht. Dit is besteed aan
herstel van het hostel van de Vajra Academy en de school in Chulti
en aan herbouw van de school in
Ramche. Aangezien Nepal zo zwaar
getroffen is, hebben we ditmaal
geen bijdrage van Vajra Foundation Nepal verlangd. We zijn ondanks
de aardbevingen in staat geweest
de Vajra Academy volgens plan met
Dean Conklin (zie ‘solar expedition’
blz. 4) de dag met eco-ballads opluis
teren. De dag wordt afgesloten met
een borrel en diner. Voor belangstel
lenden bestaat ’s avonds de moge
lijkheid de documentaire ‘Go without
fear’ van James Dean te bekijken, los
van Stichting Vajra. Hij heeft deze film
gebaseerd op Lopen in het voetspoor
van de Boeddha, het boek dat Maarten
Olthof over zijn voettocht door India
en Nepal heeft geschreven.
Informatie/opgeven:
www.vajra.nl/jubileum
www.vajra.nl/facebook

Marlies Hagers (bestuurslid),
Maarten Olthof (voorzitter),
Edzo Ebbens (secretaris) en
Tonia Star (penningmeester)

nieuwe schoolgebouw geopend.
Een aantal nachten wordt bij Nepalese gezinnen doorgebracht. Na een
tweede, eveneens korte trektocht
arriveren we in het Vajra Eco-resort
voor de opening, met een opvoering van het hindoe-epos Ramayana. De reis wordt afgesloten met
de slotmanifestatie van de leerlingenactie Tie the trash (zie blz. 10)
en een concert door James Dean
Conklin en zijn muziekgroep Solar
Punch, ook voor leerlingen van de
Academy. Reisprogramma/opgeven:
www.vajra.nl/jubileum

Jubileumsponsorloop
Op de jubileumdag is er ’s ochtends
een sponsorloop als initiatief van
Liesbeth Waller. Deze trouwe donateur
heeft met haar wandelgroepen al
duizenden euro’s voor Vajra bij elkaar
gelopen. De wandeling van tien
kilometer voert van Wijhe naar Olst,
vlak langs de IJssel en dwars door het
natuurgebied de Duursche Waarden.
Loop mee en sponsor jezelf – of, nog
mooier, laat je ruimhartig door familie
en vrienden sponsoren voor Vajra.
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een derde gebouw uit te breiden.
Wilde Ganzen heeft ook hieraan bijgedragen, waardoor het benodigde
bedrag van € 251.607 is bijeengebracht. Die organisatie heeft niet
alleen financiële, maar ook morele
steun verleend doordat hun ondersteuning als een gewaardeerd
keurmerk werkt. Centraal staan
natuurlijk de gulle bijdragen van
onze afzonderlijke donateurs. Zonder hen was er geen vermeerdering
geweest!
In 2017 heeft Vajra 135 leerlingen een beurs kunnen geven. Hieraan werd € 62.785 besteed. Hier
bovenop heeft de Vajra Academy
zelf intern nog schoolgeldvrij onderwijs aan zo’n 40 kansarme leerlingen kunnen toekennen.
Vajra heeft de fiscale ANBI-status als keurmerk, waardoor donaties aan Vajra van het belastbare
inkomen af te trekken zijn. Handig
voor donateurs én Vajra: periodieke schenkingen hoeven niet meer
via de notaris te worden geregeld.
Inmiddels volstaat een simpele
overeenkomst tussen schenker en
stichting (www.vajra.nl/schenkingsovereenkomst). Voordeel is dat de
fiscus dan geen drempelbedrag
meer inhoudt. Jaarverslagen zijn in
te zien op www.vajra.nl/jaarverslag
en ANBI-gegevens zijn te vinden op
www.vajra.nl/anbi.

2016: vrijwilligers Leo,
Tammo en Peter overleden
Leo Dercksen zette zich als vrijwilliger in voor fondswerving, vooral
voor scholenbouw, en sponsorde
diverse leerlingen. Een van hen was
Udit Bhatta, inmiddels hoofd van
de Academy. Naar aanleiding van
het overlijden van Leo schrijft Udit:
“Het duurde even voordat ik
begreep dat ene meneer Leo
Dercksen in het verre buitenland
als sponsor mijn school betaalde.
Helaas is hij in 2016 overleden.
Ik denk nog vaak met dankbaarheid terug aan zijn grote inzet
voor mij. Rond 1997 zat ik op een
dorpsschooltje, uren reizen van
Kathmandu vandaan. Mijn vader
had een plantenkwekerij en kwam
daarvan niet rond, waardoor de
huisbaas om de haverklap bij ons
thuis langs kwam om achterstallige
huur op te eisen. Ik werd op school
door de meester uitgefoeterd
omdat mijn ouders het schoolgeld
niet of te laat betaalden. Door alle
akelige ervaringen met armoede
werd ik onzeker – en ook wel wat
wantrouwig tegenover de samenleving. Maar… ik kon goed leren, en
zo bemachtigden mijn ouders bij
Stichting Vajra een beurs voor mij!
Ik kon toen niet vermoeden dat de
overstap naar een goede school,
helemaal in Kathmandu, het begin
zou zijn van een langdurige en
hechte samenwerking met Vajra.
Op de nieuwe school kreeg ik les
van goede en enthousiaste leraren
en de omgang was er open en
vriendelijk. Elk lesuur was voor mij
een geschenk! Ik leerde mensen als
Ram en Maarten kennen en raakte
zelfs bevriend met Leo, door zijn

jarenlange briefwisseling met mij.
Zo merkte ik dat er ook buiten ons
gezin welwillende mensen bestonden. Uit dankbaarheid voor het
voorrecht van goed onderwijs besloot ik op school extra mijn best
te doen en mij verdienstelijk voor
anderen te maken – eerst door vrijwilligerswerk, later door zelf leraar
op een goede school te worden.
Ik koos voor de studie biologie en
kon daarna terecht als leraar natuurwetenschappen aan de school
die ik inmiddels bestuur. De Vajra
Academy heeft mij in twintig jaar
gevormd tot de persoon die ik nu
ben: een ‘duurzaam Vajra-kringloopproduct’. Bedankt, Leo!”

Tammo de Jong verrichtte als apotheker jarenlang vrijwilligerswerk
tijdens medische kampen van Vajra. Hij richtte uiteindelijk zijn eigen
stichting op, Stichting Sherpaland
Nijmegen. Daarmee bouwde hij bij
het dorpje Duble, dicht bij Mount
Everest, watermolens, latrines en
waterleidingen met tappunten. Hij
was vol lof over het onderwijs aan
de Academy en zorgde voor sponsoring van maar liefst 30 leerlingen
uit het Everest-gebied, die allemaal bovengemiddeld presteerden.
Stichting Sherpaland heeft zichzelf
opgeheven toen de doelstelling
verwezenlijkt was, nog voor Tammo’s dood, en heeft het batig saldo
aan Vajra geschonken ter veiligstelling van onderwijs voor de resterende 19 leerlingen.

Stichting Vajra
Ringmus 36, 8121 JL OLST
T (0570) 769243 | M info@vajra.nl
www.vajra.nl | www.vajra.nl/facebook
KvK 30146196
IBAN: NL96 INGB 0003 2370 25
t.n.v. Stichting Vajra, Amsterdam

contactpersonen
voorzitter: Maarten Olthof
06 19400886 – olthof@vajra.nl
secretaris/medisch adviseur: Edzo Ebbens
06 21575971 – ebbens@vajra.nl
penningmeester: Tonia Star
020 6833533 – star@vajra.nl
nieuwsvoorziening, contact met donateurs:
Marlies Hagers
06 22559177 – hagers@vajra.nl
sponsoring leerlingen: Cecile Sanders
06 41123774 – sanders@vajra.nl
onderwijskundig adviseurs: Boudewijn van
Velzen – vanvelzen@vajra.nl
Gijs van Lennep – vanlennep@vajra.nl

comité van aanbeveling
prof. mr. Jenny Goldschmidt,
emeritus-hoogleraar rechten van de mens
prof. dr. Niek Klazinga,
hoogleraar sociale geneeskunde
John Lilipaly,
voormalig Tweede Kamerlid
Ram Babu Nepal,
oprichter campus Kathmandu
drs. Shashi Paudyal,
Nepal Tourism Board
drs. Cas de Stoppelaar,
hon. consul-generaal voor Nepal
Nico Tydeman Sensei,
zenleraar
drs. Jos van Veldhoven,
dirigent

colofon nieuwsbrief

Peter de Rue heeft jarenlang samen
met Monique, zijn vrouw, een duopenningmeesterschap bij Stichting
Vajra bekleed. Hij was lange tijd lid
van een Rotary Club, waar hij de
boekhouding deed. Het echtpaar
kwam tijdens een reis naar Nepal
in contact met Maarten en vertelde
hem al reizend gevallen te hebben
gezien van goedbedoelde ontwikkelingshulp die mislukt of zelfs averechts uitpakt. Zij delen met Vajra
de overtuiging dat grondige kennis
van ’s lands cultuur en de plaatselijke noden doorslaggevend is en
dat een project geen kans maakt
zonder draagvlak bij de doelgroep.
Onder de indruk van wat Vajra had
bereikt, besloten zij met hun financiële expertise de boekhouding van
Vajra op een hoger niveau te tillen.

tekst
Marlies Hagers
Tonia Star
Maarten Olthof
redactie
Arnoud van den Eerenbeemt,
www.zorgtaal.eu
vormgeving
StudioS2B, Grafisch Lyceum Utrecht
Zeb van der Gon Netscher, vormgeving
Nick Mosterd, vormgeving
Oscar van der Loo, praktijkopleider
Hannah Fleur Mulder, productiecoördinator
oplage
1500 exemplaren
druk
Zalsman bv, Zwolle
foto’s en tekst
© 2017 Stichting Vajra, Olst
ISSN 1874-5350
Deze nieuwsbrief is volledig gesponsord.
Alle medewerkers hebben hun bijdrage
belangeloos geleverd. De kosten van
drukwerk zijn laag gebleven mede
dankzij welwillende medewerking van
Grafisch Lyceum Utrecht.

Want door Vajra te ondersteunen help
je de Vajra Academy verder!
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www.vajra.nl/facebook
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