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Het bestuur van de Vajra Foundation Nepal



De Vajra is de tegenhanger van de ghanta, de rituele bel
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Koppeling naar film op de website van Stichting Vajra
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Groot deel van de leerlingen aan de Merryland School die via Vajra warden gesponsord
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Muziek en clans door de leerlingen in het Vajra-internaat
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De Saraswati School in Ramche wordt op 14 maart 2004 geopend

Op weg naar het Nepalese Ministerie van Onderwijs voor overleg over de toekomstige Vajra Academy
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Medisch adviseur Henk Becker met patient en talk

Health volunteers laten na de training trots hun getuigschrift zien

Ziekenvervoer in de bergen



Een nieuwe generatie van Bhutanese vluchtelingen groeit op in de kampen

Stagia

Stagiaire Paulien Hart bij het aangepaste ontwerp van de zonneoven

de overhandiging van zonneovens
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Moestuinproject

Vrouwengroep in Mankha

Projectuitgaven Vajra in 2003
in totaal € 128 .321 (f 282.782)

rheod 1344,.
overige projecten

€ 4655 (4%) bouw scholen
€ 44.432 (34%)

zonneovens
€ 10.619 (32%)

sponsoring leerlingen gezondheidszorg
€ 30.511 (24%) € 6760 (5%)



Persconferentie na afloop van de voettocht
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Ontvangst op Wereldschool 'de Albatros ' in Dordrecht

Ramkaji tijdens een bezoek aan de biologische geitenboerderij 'Wolverlei'
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Televisie-interview bij onze zonneoven op het Festival Mundial



Klassieke muziek uit Noord -India en Nepal

Sylvia Barren , algemeen directeur van de NOVIB, spreekt op het Vajra-jubileum



Five years on,Vajra going strong

Krantenbericht Haar aanleiding van de persconferentie op de jubileumdag in Kathmandu

Paginagrote felicitatie door Nepalese gemeenten en sponsors in Nepalees dagblad
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Felicitatie van de Social Welfare Council



Vrijwilliger Leo Dercksen
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Uitreiking van de Himshikhar Award door de secretaris van koning Gyanendra
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Himshikhar Social Service Honour 20608S (2003AD)
It is with delight that the Himshikhar Foundation presents its Himshikhar Social Service Honour for

20608$ (2003RD) to the Patron and Co- founder of Vajra Foundation Nepal, Mr. Maarten 1thof, for
his contribution and dedicated work towards the development of health, education , cleanlines and
awareness in the various communities of Nepal as well as the Bhutanese Refugee Camps at Jhapa.

Himshikhar foundation wishes him all the best for his work to continue with his characteristic
cordiality and dedication.

to

Right Honourable Parshu Naray Chaudhary Prof. Dr. Dayanand Hajracharya Si rya Praead Koirala
Chief Guest Chief-Solection Committee Chairman

Chairman Royal Atrairs Standing Committ.. Vice-Chancellor, Royal Nopal Atadarny of Science & Torhnology Himshikhar Fecundation

24th Feb. 2003AD

De koperen plaquette met de onderscheiding door Himshikhar Foundation



NCDO-directeur Helmich reikt de prijs aan Vajra uit

poubus 94020 1090 GA Amsterdam let: 10201 568 87 55 foz:(020) 5688787 www. ncdo.nt
(nluOncdo.nI

Datum : 13 urn 2003 Belrandeld door:: Selma Penseel
Keemerkc NCDO!0315296/spe Doorkizssum,:er: 020-568 8772
Orrderwerp: First prize of the best NGO

Hereby t would like to inform you that in our organisation NCDO the Vajra Foundation
Nepal and Stichting Vajra have been selected for the first prize of the best NGO in the
year 2003. One hundred eighty-five NGO's are registered at the NCDO. The prize has
been handed over on Wednesday 28 May 2003 to Mr. Ram Kaji Paudel, Vajra
Foundation Nepal, and Drs. Maarten Olthof, Sticbting Vajra. We would like to
congratulate the foundations with this achievement and wish them every success in the
continuation of their social work in the future.

bezaekadres: Mourilskode 63 )hoofdingong KIT) 1092 At) Amsterdam

Verklaring van de NCDO over de jaarlijkse prijs, uitgereikt aan Stichting Vajra
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