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Jubileumjaar Stichting Vajra Nederland en Nepal
Het zal je niet ontgaan zijn dat we het afgelopen jaar het twintigjarig jubileum van Stichting Vajra hebben ge
vierd. In Nederland hadden we op 26 mei een mooie bijeenkomst in Olst, Overijssel. Maar wat minder mensen
misschien weten, is dat die twintig jaar ook in Nepal groots zijn gevierd. In maart van dit jaar reisde voorzitter
Maarten Olthof met een groep langs de projecten van Vajra. Overal werden zij feestelijk ontvangen. Hieronder
een impressie van de reis en de vieringen in Nepal en Nederland.
Harriët Marseille was een van
de Nederlandse
medereizigers.
Zij vertelt: ‘In
maart was ik bij
de festiviteiten
rond het twintigjarig jubileum van
Stichting Vajra in Nepal. De organisatie had gezorgd voor een indrukwekkend achtdaags programma,
dat we bijwoonden met een groep
van vijf Nederlanders, vijf Amerikanen en een wisselende groep Nepalezen.
Het begon met een feest op de
Vajra Academy. Tijd nog moeite
waren gespaard om de ouders en
ons internationale gezelschap een
spetterende jubileumvoorstelling te
kunnen geven. Vol zelfvertrouwen
schitteren de kinderen op het toneel. Dit zijn de Nepalese burgers
van de toekomst.
‘We maakten een trektocht door
de bergen langs twee dorpsschooltjes die door Vajra zijn gebouwd.
Tijdens de aardbevingen van 2015
raakten ze zwaar beschadigd en
nu worden ze door Vajra hersteld.

In het dorpje Ramche werden we
ingehaald door de plaatselij-

ke fanfare. De kinderen langs
de kant van het pad stopten ons
voortdurend nieuwe bloemen toe.
Bij de school aangekomen kregen
we ook nog traditionele Nepalese
sjaals en hoedjes.
‘Ook in Ramche kregen we
een hele voorstelling. Een onuitwisbare indruk maakt het wanneer een groep kinderen uit volle
borst, met de hand op het hart
het Nepalese volkslied zingt.
Zoveel toewijding en enthousiasme!
‘Op onze trektocht langs de dorpen sliepen we in de eenvoudige
hutjes van dorpsbewoners. Maar
de reis ging ook langs het luxueuze
Eco Resort aan de grens met Tibet.
Het ontbijt kreeg je met schitterend

uitzicht. Maar onderweg zag je nog
overal de gevolgen van de aardbeving van drie jaar geleden. De weg
naar het Eco Resort, beschadigd
door de aardbeving, is inmiddels
door de moessonregens een paar
keer opnieuw onbegaanbaar geworden. Daardoor is het Eco Resort
helaas nog niet afgebouwd en nog
niet officieel in bedrijf. Hoog in de

Sprekers, dansers, eten en
drinken
Ruim 200 vrienden, vrijwilligers en
donateurs waren op 26 mei van dit
jaar naar Olst gekomen voor een
gezellige en informatieve middag
in het plaatselijke Holstohus. Er
waren sprekers en dansers, er was
eten en drinken en er waren veel
mogelijkheden om oude en nieuwe
vrienden te ontmoeten en te praten
over twintig jaar Stichting Vajra.
Zeven vrienden uit Nepal, onder
wie Ramkaji Paudel, oprichter en
voorzitter van de Vajra Foundation,
vierden het jubileum met ons mee.

De toonaangevende Wageningse
hoogleraar Louise Vet gaf een bijzonder inspirerende lezing over het
belang van ecologisch bewustzijn,
ook in de Derde Wereld.
Ruim 25 wandelaars liepen de door
Liesbeth Waller uitgezette sponsorwandeling langs de IJssel. Midden
op de middag werd het opgehaalde
wandelbedrag bekend gemaakt:
3545 euro.
Een uitgebreid verslag van de Nederlandse jubuleumviering en de
sponsorwandeling vindt op onze
website: www.vajra.nl

bergen woonden we ook een voorstelling bij van het Ramayana heldendicht.
‘Op de laatste dag, terug in de
Kathmanduvallei, waren we getuige
van een indrukwekkende milieu-
actie die werd uitgevoerd door tien
scholen, onder leiding van de Vajra
Academy: Tie the trash! In het tempelbos achter de Vajra Academy
rolden kinderen door hen zelf verzameld afval uit tot een kilometers
lang koord. Daarmee omspannen ze
het bos. ‘Tie the trash, before the
trash ties us,’ staat te lezen op hun
pamfletten.
Als afsluiting van de reis zagen
we de voorvertoning van de film

‘Walk without fear’ van James Dean
Conclin, deelnemer aan de jubileumreis. Hij heeft het boek ‘Lopen in
het voetspoor van de Boeddha’ van
Maarten Olthof verfilmd.

Like us on facebook

facebook.com/stichtingvajra
Bezoek onze vernieuwde website

www.vajra.nl
Stichting Vajra is een

Nieuws van de Vajra Academy
Op de Vajra Academy is dit jaar veel gebeurd. Het aantal leerlingen is gegroeid en dat geldt ook voor het aantal
leerlingen dat eindexamen heeft gedaan. Verder stond 2018 in het teken van bouwactiviteiten. In het voorjaar
is de restauratie van het door de aardbeving beschadigde hostel voltooid. De interne leerlingen kunnen er nu
alweer een aantal maanden wonen. Daarnaast verrijst er een nieuw gebouw: de geplande uitbreiding met nieuwe
lokalen om nog meer leerlingen te kunnen verwelkomen. De directeuren van de Vajra Academy, Bhupendra Thapa
en Udit Bhatta, bezochten respectievelijk Nederland en de Verenigde Staten. Allebei kwamen ze terug met nieuwe
plannen voor de school.
Help mee de Vajra
Academy voltooien

D

Op de afbeelding van het Masterplan
voor de Vajra Academy is helemaal
rechts nog een vierde gebouw te
zien. Als dit gebouw er eenmaal
staat, is het Masterplan voltooid.
Hierin komt een grote multifunctionele ruimte voor sport, toneel
en andere activiteiten. Er komen
ook kantoorruimtes en kamers
voor docenten in. Op dit moment is
Stichting Vajra hard aan het sparen
voor de uitbreiding van het derde
gebouw en de bouw van het vierde.
We zijn al een eind op weg, mede
dank zij een aantal grote donaties dit
jaar. Maar er is nog veel geld nodig.
We hopen dat donateurs en fondsen
ons in staat zullen stellen de Vajra
Academy in 2023 volgens plan te
voltooien. Dat zou een mooi ‘cadeau’
zijn voor het 25-jarig bestaan van
Stichting Vajra.

A
B

A

C
D

Dit is het Masterplan van de Vajra Academy, ontworpen in 2005 nadat in de Kathmandu
vallei de grond was aangekocht. Op 6 april 2006 legden Maarten Olthof en Ramkaji
Paudel de eerste steen en precies een jaar later stond het hoofdgebouw er en konden
de eerste leerlingen ontvangen worden. In 2025 hopen we dat het Masterplan helemaal
is gerealiseerd.

Het hoofdgebouw van de Vajra Academy met de beeldbepalende zonnecollectoren op
het dak, staat er sinds 2007. In dit gebouw zijn klaslokalen, wasruimtes, de keuken,
de eetzaal en een kantoortje. In eerste instantie had dit gebouw ook slaapzalen voor
interne leerlingen.

B

Alle eindexamenkandidaten geslaagd!
Dit jaar hebben 25 leerlingen van
de Vajra Academy eindexamen
(SEE) gedaan. Dertien daarvan
zijn door Nederland gesponsorde
leerlingen. Directeur Bhupendra
Thapa meldt ons: ‘De leerlingen
hebben het ook dit jaar weer bijzonder goed gedaan, van Goed tot
Voortreffelijk volgens het nieuwe

beoordelingssysteem. Het gemiddelde examenresultaat dit jaar was
8,4 - de categorie Excellent.’
Het behalen van een diploma
in klas 10 is een voorwaarde om
door te mogen stromen naar het
vervolgonderwijs en dat is wat veel
van onze leerlingen ambiëren. Per
jaar selecteert de Vajra Academy
hiervoor twee kansrijke leerlingen,
steeds vaker meisjes. In de meeste
gevallen steunen de sponsorouders
deze doorstroom van harte met nog
twee jaar extra sponsoring. Regel-

matig neemt een sponsor zelf het
initiatief om, op basis van de mooie
schoolrapporten of door de band
die er ontstaan is, de vervolgopleiding te betalen. De Vajra-leerlingen
die hiervoor niet geselecteerd noch
gesponsord worden, gaan vaak
op zoek naar de kleine beurs die
door veel vervolgopleidingen worden verstrekt. Ze hebben vrijwel
allemaal de smaak van het doorleren te pakken, ook omdat ze in
oud-leerlingen van de Vajra Academy prachtige rolmodellen hebben.

Wil je iets doen? Sponsor een leerling!
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Op dit moment zitten er op de Vajra
Academy 105 leerlingen die vanuit
Nederland worden gesponsord: 68
meisjes en 37 jongens. Meer meisjes dus en dat past bij een van de
doelstellingen van Stichting Vajra.
Meisjes krijgen in Nepal minder
makkelijk toegang tot onderwijs, en
zeker niet tot goed onderwijs. Dat
geldt overigens in het algemeen
voor kinderen van wie de families
tot de lagere kasten behoren. Officieel is het kastensysteem in Nepal
afgeschaft, maar de sporen zijn nog
overal terug te vinden, met name
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarom heeft Vajra steeds
gezegd: bij de selectie voor sponsoring krijgen meisjes en kinderen
uit de lage kasten voorrang.
Iets meer dan de helft van de
gesponsorde leerlingen woont intern op de Vajra Academy. Deze
kinderen gaan alleen met vakanties
naar huis. De andere sponsorleerlingen wonen dichtbij genoeg om
dagelijks met de schoolbus heen en
weer te reizen. Cecile Sanders, coördinator van het beurzenprogramma vertelt: ‘De interne leerlingen
doen het in het algemeen iets beter dan de lokale leerlingen, al zou
je misschien anders verwachten.

Sponsorkinderen komen uit arme
gezinnen. Lokale leerlingen wonen
thuis en missen buiten schooltijd
de inspirerende omgeving die de
interne leerlingen hebben. Vaak zijn
er ook problemen thuis, een afwezige vader bijvoorbeeld die in Qatar
aan het WK-voetbalstadion bouwt.
En meestal is er in die kleine behuizingen geen rustige plek om je
huiswerk te maken of een boek te
lezen.’
In 2017 zijn 11 leerlingen na
het eindexamen aan een vervolgstudie begonnen. Zes leerlingen

Anjana is in 2017 door Vajra geselecteerd
om na haar eindexamen met een
Vajra-beurs door te gaan naar de
beroepsopleiding in klas 11. Ze doet
management.

doen management, vier doen
science en één doet een opleiding om docent Engels te worden.

In 2012 is het internaat gebouwd. Hierin zijn slaapkamers voor de interne leerlingen.
Verder zijn er een bibliotheek en een computerlokaal. Het gebouw was na de
aardbeving van binnen zwaar beschadigd, zodat de kinderen eerst in tenten en later in
de oude slaapzalen van het hoofdgebouw moesten wonen. De restauratie van het hostel
is in 2017 voltooid. De inrichting is iets anders geworden. Zo zijn er voor de oudere
leerlingen slaapzaaltjes met minder bedden.

C

Op de jubileumviering in mei van
dit jaar liet Cecile Sanders twee foto’s zien van Lak, een sponsorleerling die in 2008 op de Vajra Academy kwam. ‘Een schuchter jongetje
dat je nauwelijks durfde aan te kijken. En kijk nu eens vijf jaar later!
Een ontspannen kijkende en zelfverzekerde Lak.’

Deze foto van begin oktober 2018 laat zien dat de bouw van het derde gebouw is
gevorderd tot en met de tweede verdieping, die ook al in gebruik genomen kan worden.
Ze bieden plaats aan 6 klaslokalen voor in totaal 180 leerlingen. De betonijzers op
het dak geven aan dat het gebouw verder uitgebreid gaat worden. Vajra is aan het
sparen voor nog eens drie verdiepingen, niet alleen voor extra klassen, maar ook voor
practicumruimten. Met de extra leerlingen in dit gebouw krijgt de Vajra Academy meer
financiële armslag en wordt de organisatie stabieler.

Donateurs die een Nepalese leerling aan
een beurs willen helpen, blijven welkom!
Informatie over sponsoring vind je op onze
website:
www.vajra.nl/student/
Of direct van Cecile Sanders:
cecile.sanders@vajra.nl
Hierboven Lak in 2008, links Lak in 2013
toen hij 5 jaar op de Vajra Academy zat.
Rechts zijn huidige facebook-foto.
Lak studeert nu management aan het
Chautara College in Sindhupalchowk en
woont weer bij zijn ouders.

Bhupendra was in Nederland

Bhupendra voor de klas op het Wolfert van Borselen Tweetalig.

Bhupendra en Vajra-bestuurslid Edzo Ebbens in de auto naar Amsterdam.

Bhupendra en directeur Wendy Groen bezegelen de afspraak voor een uitwisseling van
leerlingen tussen de Vajra Academy en het Rotterdamse Wolfert van Borselen Tweetalig.

Heel wat Nepalese bestuursleden
van de Vajra Foundation zijn in de
loop der jaren op bezoek geweest
in Nederland. Bhupendra Thapa,
bestuurslid en mededirecteur van
de Vajra Academy nog nooit. Maar
dit voorjaar lukte het. Op de jubileumviering in Olst was hij een van
de sprekers. Hij logeerde bij verschillende Nederlandse bestuursleden en Vajra-vrienden en maakte
een studiereis langs enkele Nederlandse scholen. Uit zijn verslag:
‘Na het verblijf in Olst en een
boottocht over heel veel Nederlands
water, was ik op 4 juni in Zeist bij
Gijs van Lennep, directeur van de
Vrije School in Zeist. De school heeft
al vele jaren contact met ons in Nepal. Er is veel uitgewisseld. Ik heb
de school bekeken en lessen bijgewoond. Ik zag veel overeenkomsten
met de Vajra Academy. Maar ik werd
ook verrast, bijvoorbeeld door het
‘morning verse’ aan het begin van
de dag. Het was mooi en de leerlingen waren vol aandacht. En ik

was onder de indruk van de lessen
handarbeid en muziek.’
‘Toevallig was er juist nu een
internationale
conferentie
van
Changemakerscholen. Ik heb daar
verteld over ons onderwijs op de
Vajra Academy. Ik was vooral geraakt door het verhaal van de Agoraschool in Roermond. Ze werken precies andersom als normale
scholen. De leraar gaat niet naar de
klas om zijn verhaal te vertellen.
De leerling gaat naar de leraar en
vraagt wat hij wil weten. Ze volgen
ook niet het voorgeschreven curriculum. Het was erg interessant om
als Changemakerscholen van elkaar
te leren.’
‘Het United World College in
Maastricht is onderdeel van een
groot netwerk van scholen waar
tweetalig onderwijs wordt gegeven. De school in Maastricht deed
me erg denken aan de Vajra Academy. Ik heb hier wel iets gezien dat
ik zeker bij ons wil introduceren:
een krant gemaakt door leerlingen.’

‘De Wolfert van Borselen-school in
Rotterdam was mijn laatste bezoek.
Het is een tweetalige school die uitwisselingsprojecten heeft met zes
landen. De grote verrassing hier
was dat ze tijdens mijn bezoek definitief hebben besloten een uitwisseling te organiseren met de Vajra
Academy. De school werkt met het
Montessorisysteem. De directeur
legde mij uit dat dit niet voor alle
kinderen geschikt is. Toen ik vertelde dat we bij ons op school nooit
straffen, alleen belonen, antwoordde ze: ‘Straffen helpt niet, maar belonen ook niet in onze visie. Want
als leerlingen alleen werken voor
goede cijfers of prijzen, ontwikkelen ze zich niet zoals het zou kunnen. Dat zette mij aan het denken.’
‘De Nederlandse steden zijn
zo schoon, en de scholen ook.
Ik begrijp nu waarom Nederlanders die ons bezoeken nooit echt
blij zijn over de hygiëne op de
Vajra Academy.’

Bhupendra met Gijs van Lennep, directeur van de Vrije School in Zeist en onderwijskundig adviseur van de Vajra Academy.

Rotterdam-Nepal
en vice versa
In het kader van de komende uitwisseling van leerlingen uit Rotterdam en de Vajra Academy bezochten twee docenten van het Wolfert
van Borselen Tweetalig dit najaar
de Academy. Anniek de Vreede,
coördinator internationale projecten van de Rotterdamse school,
vertelt:
‘We waren er maar vier dagen,
maar we hebben een goed beeld
gekregen van de Vajra Academy. We
denken aan tien, maximaal vijftien

leerlingen van de beide scholen,
die één op één aan elkaar gekoppeld worden. De Nepalese leerlingen zullen onze school bezoeken,
en onze leerlingen de Vajra Academy. Wij gaan leerlingen uit de derde
klassen selecteren, want die gaan
aan de slag met het thema ‘duurzaamheid’ en dat wordt ook het
thema van de uitwisseling. Wij waren jaloers op de projecten die de
Academy heeft lopen op dit gebied,
daar kunnen we veel van leren.’

Anniek de Vreede en haar collega Jurriën Cremers met leerlingen van de Vajra
Academy.

Udit was in de Verenigde Staten

De Amerikaanse ambassade in Nepal selecteerde Udit in april 2018
voor een bezoek aan de VS, in het
kader van een ontmoetingsprogramma voor leidinggevenden uit
met name Nepal, India, Bangladesh
en Sri Lanka. Udit was ingedeeld bij
het thema ‘regionale weerbaarheid
bij milieuproblemen’. In drie weken
tijd bezocht hij niet minder dan 22
scholen, bedrijven, overheidsbureaus en NGO’s in Washington D.C.,
New Hampshire, Massachusetts,

New-Mexico en California. Eerste
doel van het programma was de
deelnemers te laten zien hoe in
de VS milieurampen en problemen
worden aangepakt en op welke manier de landen in Zuid-Azië kunnen
samenwerken op het gebied van
duurzaamheid en milieubescherming. En hoe te handelen bij grote
milieurampen.
Udit was onder de indruk van de
manier waarop in de VS met de
bevolking wordt gecommuniceerd.
‘Daar kunnen we in Nepal veel van
leren’, vertelt hij. ‘Ook wat ik zag
in Albuquerque, waar een school
samenwerkt met de universiteit en
NGO’s bij onderzoek naar bescherming van het ecosysteem, vond ik
inspirerend voor de Vajra Academy.
De technologische ontwikkelingen in de VS zijn sowieso indrukwekkend en de rampenplannen zitten goed in elkaar. Het inzicht en de

activiteiten van overheidsinstanties
om in te zetten op het terugdringen van de CO2-uitstoot en van het
gebruik van fossiele brandstoffen
bleven daarbij achter.’
Al met al was Udit na zijn reis trots
op wat bereikt is met de Vajra Academy. ‘Wij hebben al onze rol in
het uitdragen van oplossingen voor
regionale milieuproblemen en die
kunnen we uitbreiden, bijvoorbeeld
door contacten te leggen met universiteiten. Meer scholen zouden
dat moeten doen en misschien kunnen we daarbij helpen.’
Udit’s conclusie: ‘Deze reis was
een soort beloning voor mijzelf,
om professioneel te groeien. Maar
ik heb ook geleerd wat de impact
kan zijn van een school als de Vajra Academy als het gaat om het
bedenken van oplossingen voor
problemen in de regio en in de
maatschappij waarin wij leven.’
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‘Creative School Award’
voor de Vajra Academy
James Dean leerde de leerlingen
van de Vajra Academy een indiaans
lied. Als de band op de Academy is,
wordt het altijd gezongen.
De tekst luidt:
We are the light of the moon and
the sun,
we are the light that’s in everyone.
We are the turning of the tide,
we are the hope deep inside.

In 2018 heeft de Vajra Academy de
zogeheten Creative School Award
gewonnen. Deze prijs wordt uitgereikt door het Blue Bird Education
Network, bestaande uit een high
school en een university college in
Nepal. Op de bul die bij de prijs
gaat, staat vermeld:
‘Als erkenning voor de nobele en
innovatieve benaderingen op het
gebied van onderwijs’.

De jury bezocht de Vajra Academy
en selecteerde de school op grond
van de geïntegreerde leermethode
van de school, waarin green studies zijn vervlochten met het officiële curriculum van de overheid. De
zonnekeuken, de biogasinstallatie,
de biologische groentetuinen en de
groene omgeving vormen daarbij
een inzichtelijke verrijking van het
onderwijs.

Stichting Vajra
T (0570) 769243 | M info@vajra.nl
www.vajra.nl | www.vajra.nl/facebook

Greenheart-band op de Vajra Academy
De Greenheart-band van musicus
en milieuactivist James Dean Conklin treedt regelmatig op in Nepal. James Dean voelt zich enorm
betrokken bij de Vajra Academy
en ondersteunt de leerlingen en
leerkrachten graag bij hun activiteiten voor behoud van het milieu. In maart van dit jaar was hij
bij de feestelijkheden rond het

twintigjarig jubileum van de Vajra
Foundation. Ter gelegenheid daarvan organiseerde hij een concert
op de Vajra Academy als ondersteuning van de Tie the trash-actie. James Dean: ‘The students of
Vajra Academy are guardians of the
future. They will change the world
simply because it needs changing.
They understand that do and

change are verbs, and they are
working!’
De leerlingen van de Academy
zijn dol op de band. De Greenheart-band speelt regelmatig bekende Nepalese liedjes, maar inmiddels kennen de leerlingen ook
de Engelstalige songs die op het
repertoire van de band staan.

KvK 30146196
IBAN: NL96 INGB 0003 2370 25
t.n.v. Stichting Vajra, Amsterdam

contactpersonen

De Greenheart-band met vrienden op het
dak van de Vajra Academy

Nieuwe school in Ramche Financiën - geen strijkstok
We schreven het al eerder: de
aardbevingen van april 2015 hebben veel schade veroorzaakt in de
provincie Sindhupalchowk, waar
Stichting Vajra onder meer zeven
scholen heeft gebouwd. De school
in het dorp Ramche was dusdanig
beschadigd dat hij helemaal afgebroken moest worden. Besloten
werd een nieuwe school te bouwen waarin niet alleen plaats zou
zijn voor basisonderwijs, maar
ook voor voortgezet onderwijs. De
bouw vordert gestaag. Het eerste
gebouw, rechts op de foto, is bijna klaar. Aan het tweede wordt nog
gewerkt, zoals op de foto te zien
is. De Himchuli school in Chulti,

de eerste school die Vajra destijds
gebouwd heeft, was weliswaar beschadigd, maar kon blijven staan.
Die schade is nu hersteld.

In het dorp Ramche verrijst een nieuw
schoolcomplex.

In maart van dit jaar werd op het toekomstige schoolplein in Ramche een groot
feest gevierd vanwege het 20-jarig jubileum van de Vajra Foundation en de vreugde
over het nieuwe schoolcomplex in het dorp. Met kinderen en leerkrachten van de
school, hoogwaardigheidsbekleders uit het dorp en vrienden van Vajra Nepal en Vajra
Nederland.

Dank voor alle bijdragen
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In het jubileumjaar van Stichting
Vajra hebben heel veel oude en
nieuwe donateurs ons gesteund
met vaak zeer genereuze giften.
Elke gift, groot of klein, waarderen
wij zeer! Het totaal aan binnengekomen giften bedraagt € 139.700.
Een indrukwekkend bedrag.
Een grote groep sponsort trouw
studiebeurzen voor kansarme kinderen van de Vajra Academy. De
Triodos Foundation draagt hieraan
ook al jaren bij. Er zijn donateurs
die zelf een jubileum vierden en hun
vrienden en relaties gevraagd hadden bij wijze van cadeau aan Varja
te doneren. Een bedrijf uit Zaltbommel vierde zijn 100-jarig bestaan en

overhandigde Vajra een cheque van
€ 22.250, met de toezegging de komende vier jaren steeds € 20.000
per jaar te zullen schenken. Liesbeth Waller organiseerde op de jubileumdag een sponsorwandeling
die maar liefst € 3.545 opbracht.
Anderen verkochten tijdens die dag
hebbedingen uit Nepal waarmee
nog eens € 1.065 werd opgehaald.

De kosten die Stichting Vajra in
de afgelopen 21 jaar in Nederland
heeft gemaakt, bedragen samen
minder dan één procent van alle
inkomsten. Stichting Vajra heeft
geen overheadkosten doordat zowel bestuur als vrijwilligers onbezoldigd werken en geen declaraties
indienen. Er blijft dus niets aan de
strijkstok hangen.
In 2018 is er hard gewerkt aan
herstel van schade door de aardbevingen van 2015, maar ook aan
nieuwbouw voor de Vajra Academy.
Daarbij waren de bijdragen van Wilde Ganzen en Stichting Het Bosje
onmisbaar. Wilde Ganzen heeft niet
alleen financiële, maar ook morele
steun verleend doordat hun ondersteuning als een gewaardeerd keurmerk werkt. Ook Stichting Vrienden
van de Wereldwinkel en Stichting
Rojocatho Fund droegen een flinke
steen bij aan de Vajra Academy.
In 2018 heeft Vajra 106 leerlingen
een beurs kunnen geven. Hieraan
werd 51.346 euro 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.
Giften aan Stichting Vajra zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als de gift voldoet aan
de voorwaarden voor periodieke
giften, dan mag het hele bedrag
van de gift in mindering worden
gebracht op het belastbaar bedrag
voor de inkomstenbelasting van de
schenker. Bij periodieke giften met
een looptijd van vijf jaar of langer,
gelden geen drempel- en maximumbedragen. Een dergelijke periodieke gift dient te worden vastgelegd
in een korte overeenkomst. (zie het
formulier op www.vajra.nl/schenkingsovereenkomst) Jaarverslagen
zijn in te zien op www.vajra.nl/jaarverslag en ANBI-gegevens zijn te
vinden op www.vajra.nl/anbi.

Vernieuwde
website
De website van Stichting Vajra is
vernieuwd. De site is overzichtelijker geworden en snel doorzoekbaar. Je vindt hier informatie
over huidige projecten, maar ook
over afgesloten projecten uit het
verleden. Verder kun je nieuwsbrieven nalezen die de afgelopen
twintig jaar naar donateurs zijn
verstuurd.
En natuurlijk staat er ook informatie op de website over de manier
waarop je kunt bijdragen: sponsoring van een leerling, een algemene
donatie of een schenkingsovereenkomst.
Vajra is nu ook te vinden op
Wikipedia!

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
studiebeurzen: 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
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