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Wanhopige symboolpolitiek van de Nepalese overheid:
desinfectie van voorbijgangers in de straten van Kathmandu

Nepal in coronatijd
In 2020 is de wereld door het coronavirus aangevallen. In
Nederland zijn de gevolgen al rampzalig. Maar hoe is de situatie
in landen als Nepal, waar overheidsvoorlichting en steun van de
overheid tekortschieten? De verhalen en foto’s op deze pagina
geven een indruk van de situatie. Op pagina 2 gaan we in op wat
de coronamaatregelen betekenen voor scholen en het onderwijs.
Eind 2020 telde Nepal zo’n 300.000 geïnfecteerden en 2000

doden. Ter vergelijking: Nederland had op dat moment met een
half zo grote bevolking het dubbele aantal geïnfecteerden en
vijfmaal zoveel doden! Daarbij moet wel aangetekend worden dat
de testcapaciteit in Nepal beperkt is en de registratie van zieken
en doden twijfelachtig is. Ook neemt het aantal gevallen er snel
toe. De Nepalese gezondheidszorg is echter niet toegerust voor
beheersing van deze grootschalige uitbraak.

De armen betalen de rekening

Visit Nepal Year 2020: mislukt...

John Hummel (foto: Monique Beun)

De Nederlanders John Hummel en
Monique Beun bouwen een boerderij en lodge bij Phaskot, net
buiten de Kathmandu-vallei. De
coronacrisis is van grote invloed
op de bouw en de bouwvakkers.
John: “Van het ene op het andere
moment werd een lockdown afgekondigd. De bouw kwam stil te
liggen en de bouwvakkers wilden
naar hun familie. Omdat reizen
verboden was, moest dit illegaal
te voet en per truck. Ze deden er
drie dagen over. Nu zitten ze, zoals
veel andere Nepalezen, zonder inkomen thuis. De Nepalese overheid
springt niet bij. Volgens de Wereldbank kan hierdoor eenderde van de
bevolking onder de armoedegrens
raken. In mei en juni kwamen vele

tienduizenden ontslagen Nepalezen
uit India terug naar Nepal. Maar ze
mochten de grens niet zomaar over
en moesten 14 dagen in quarantaine. Velen staken ’s nachts stiekem de grens over. Zwak en soms
geïnfecteerd kwamen ze in hun
dorp aan.
Na maanden wachten keren sommigen nu terug naar India. Zo heeft
het virus onbedoeld veel verplaatsingen veroorzaakt, naast alle ellende, ziekte en armoede in de
dorpen. Daarbij is er in die dorpen
veel onduidelijkheid over de regels
om de overdracht van het virus tegen te gaan. Vaak wordt er geen
anderhalve meter afstand bewaard.
‘Anderhalve meter is voor Kathmandu!’ zegt men.”

Tijdens het afgelopen Nepalese
Nieuwjaar op 14 april zou door de
overheid het Visit Nepal Year 2020
zijn uitgeroepen. Twee miljoen toeristen hoopte men met de slogan
‘Nepal: a lifetime experience’ naar
Nepal te trekken.

Maar in oktober is het land nog
steeds gesloten voor toeristen.
Mount Everest is niet te beklimmen.
Dit betekent een enorme strop voor
een belangrijke inkomstenbron van
het land en alle mensen die in deze
sector werkzaam zijn.

‘Families op weg naar hun geboortedorp.’

Foto: The Hindu
Nepalese migrantenarbeiders in India raken massaal hun baan kwijt door corona.
Op weg naar huis mogen ze soms de grens niet over.
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Mount Everest voor het eerst
sinds decennia zichtbaar vanuit
de Kathmandu-vallei.

Foto: Nepali Times

Burgerinitiatieven en
schone lucht

Foto: Himalayan Tribune
Zelfs nabij Mount Everest is er geen toerist te bekennen.

Aantal zelfdodingen schrikbarend toegenomen

Foto: Kathmandu Post

Sponsor een leerling
Winnend verhaal
Onlineonderwijs
Adopteer de schoolweg

In een uiterst strenge lockdown
hebben Nepalezen maandenlang
binnen moeten blijven. Overtreders
riskeerden een pak slaag of opsluiting. De stress veroorzaakt veel
psychische problemen. Het aantal
Nepalezen dat voor zelfdoding kiest
is in dit coronajaar toegenomen
met maar liefst 20 procent. Onder
hen helaas een bekende voor Stichting Vajra die in zijn jonge jaren

nog vrijwilligerswerk voor ons heeft
gedaan. Hij laat een vrouw en twee
jonge kinderen achter. Net als hij
zijn veel Nepalezen door de crisis
schulden aangegaan die nauwelijks
meer terug te betalen zijn.
De beschikbaarheid van voedsel is
ook een probleem. Hongersnood
ligt op de loer doordat voorraden
opraken als gevolg van gebrekkig
transport en hamsteren.

Aardbeving en modderstromen
Alsof de coronacrisis nog niet genoeg was, vond er op 16 september
aan het eind van de nacht een aardbeving plaats met een kracht van 6
op de schaal van Richter. Mensen
renden in paniek hun huizen uit.
Maar in tegenstelling tot tijdens de
aardbevingen van 2015 waren er ditmaal gelukkig geen doden en was
er nauwelijks schade. Doden vielen
helaas wel te betreuren tijdens de
heftige moesson afgelopen zomer.
Tientallen mensen kwamen om als
gevolg van aardverschuivingen en
modderstromen.

Mensen komen elkaar gelukkig wel
te hulp. Udit Bhatta heeft met een
groep vrienden de Facebook-groep
‘Nepal fights Corona - Help Group’
opgericht, die tienduizend jongeren
bereikt. Elke middag ontmoeten zij
elkaar online om binnen hun netwerk voedseltransporten te regelen
voor mensen in nood. Udit: “Dit
geeft ons voldoening en het gevoel
dat we in deze crisis iets voor elkaar kunnen betekenen. Hoe moeilijk de situatie ook is, we moeten
blijven proberen positieve aspecten
te zien. Ik vind het bijzonder nu
weer bij mijn familie te wonen en
veel tijd met hen door te brengen.
Niet alleen zijn de straten en de
rivieren schoner geworden tijdens
de lockdown, ook de luchtkwaliteit
is enorm verbeterd. Voor het eerst
sinds ik in Kathmandu woon, is
het mogelijk om de Mount Everest,
onze nationale trots, vanaf het dak
van ons huis te zien! Hopelijk leert
de crisis ons op een andere manier
met onze aarde om te gaan.”

facebook.com/stichtingvajra
www.vajra.nl
Stichting Vajra is een
















sponsoring van een tablet-pc voor een leerling zonder digitale hulpmiddelen voor online onderwijs à € 135
adoptie van de verharding van 1 meter schoolweg naar de Vajra Academy à € 100

06 19400886
06 41123774
020 6833533

Sinds maart 2020 ligt de
Vajra Academy er verlaten bij.

Nepal in lockdown
Udit Bhatta: “Scholen misschien wel
een jaarlang gesloten...”

Schoolhoofd Udit Bhatta vertelt via Zoom over de gevolgen van de coronacrisis
voor de Vajra Academy. Sinds de schoolsluiting in maart woont hij bij zijn familie
in Kathmandu. Hij werkt van huis uit.

“Op 19 maart vernamen we via
nieuwssites dat het land op slot
zou gaan”, vertelt Udit. De eindexamens zouden de volgende dag
beginnen. Gelukkig hadden ze op
de Vajra Academy met vooruitziende
blik de schoolexamens vervroegd.
Die waren op dat moment al afgerond. Udit: “Later maakte de overheid bekend dat de resultaten van
het schoolexamen als eindresultaat
voor het centrale eindexamen zouden gelden. Toen wisten we meteen
al dat al onze leerlingen geslaagd
waren, de sponsorleerlingen zelfs
met gemiddeld 8,6! Sommige ouders wilden dat wij hogere cijfers
zouden geven, want dat gebeurde
op andere scholen ook. Maar dat
hebben wij niet gedaan, we vonden
dat niet in het belang van de leerlingen. Het is hun toekomst die ze
waar moeten maken.”
Zoom, Google Classroom en Viber
Opeens zaten leerlingen en leerkrachten thuis. Udit: “Het enige
wat wij hadden, was een actieve
Facebookgroep van de leerkrachten.
Via dat kanaal zijn we Zoombijeenkomsten gaan organiseren, eerst om
uit te vinden wat we nodig zouden
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hebben aan apparatuur en internettoegang voor leerkrachten, leerlingen
en ouders. Het kostte ook tijd om alle
leerlingen te bereiken, na te gaan of
zij geschikte apparatuur hebben en
ze te leren met nieuwe software om
te gaan.” Want dat de school over
zou stappen op onlineonderwijs, was
snel besloten. Het kwam goed uit
dat de school al veel gebruikmaakte van computers en internet. Udit:
“We hebben een leerlingvolgsysteem
en leerlingen zijn vertrouwd met onder meer PowerPoint. Dat geldt zeker
niet voor alle scholen.” Het lerarenteam kwam uit op Zoom voor klassikale lessen en Google Classroom
voor het uitwisselen van opdrachten
en beoordelingen. Voor leerlingen
met alleen een mobieltje bleek de
beste oplossing Viber, een Aziatische
variant van WhatsApp.

hoeven te betalen, heeft de Vajra
Academy het afstandsonderwijs
snel opgestart: eerst in groep 8, 9
en 10, snel daarna ook in de lagere
klassen. Udit: “Binnen twee maanden gaven we in alle klassen weer
les. Het volledige lesprogramma!
De leraren zijn enorm gemotiveerd.
We houden er rekening mee dat
we dit afstandsonderwijs het hele
schooljaar vol moeten houden. Nie-

werken uitstekend, aldus Udit. Maar
natuurlijk missen ze hun vriendjes
en de leraren. “Door de open sfeer
op school zijn onze leerlingen aanrakerig ingesteld, dus thuiszitten
en social distancing is moeilijk voor
hen. Kinderen die in de buurt wonen, komen soms naar school om
even door de ramen naar binnen
te gluren. Maar over de aangepaste lessen zijn ze positief. Ze vinden
het ook wel cool: thuis op bed wiskundesommen maken!”
Inmiddels ziet de overheid wel in
dat onlineonderwijs gelijkwaardig
kan zijn, maar op veel scholen hebben leerlingen al sinds maart geen
les meer gehad. Op scholen die dit
nu moeten opstarten heeft de Vajra
Academy een flinke voorsprong.
De schoolleiding is bezig om nieuwe leerlingen voor het komende
schooljaar te werven. Udit: “Daarvoor maken we video’s over hoe
ons onderwijs ondanks corona op
een hoog niveau voortgaat. Bovendien hebben wij bovengemiddeld
grote klaslokalen, waar kinderen
dus op ruime afstand van elkaar
kunnen zitten, coronaproof!”

Doneer een tablet-pc
Online
onderwijs blijkt tijdens de coronacrisis een goed
alternatief
op
de Vajra Academy. Maar niet
voor de leerlingen die geen
laptop hebben
of die het geld niet hebben om databundels te kopen. Het gaat om
twintig van de 350 leerlingen. Vajra
heeft met de schoolleiding een plan
uitgewerkt om hen te hulp te komen. De leerlingen krijgen een tablet met maandelijks een databundel voor internet. Het bedrijf van
oud-leerling Damodar Paudel betaalt mee (zie pagina 4). De tablets
blijven eigendom van de school.
Zodra die weer open gaat, gaan de
tablets naar de bibliotheek. De kosten van een tablet bedragen circa
€ 135. Maak het verschil voor deze
leerlingen en doneer een of meerdere tablets. Stort je bijdrage op
NL96 INGB 0003237025 van Stichting Vajra en vermeldt erbij: tablet.

mand is afgehaakt, zelfs niet toen
we geen salarissen meer konden
betalen. Gelukkig is Vajra Nederland bijgesprongen om de salarissen door te betalen (zie hiernaast)
en heeft in Nederland geen enkele sponsorouder de bijdrage voor
sponsorleerlingen stopgezet.”
Wiskunde op je bed

Onlineonderwijs voor alle klassen
“We hebben als team dagenlang
uren samen achter pc-schermen
doorgebracht: ’s ochtends cursus,
’s middags praktijkoefening met
elkaar. Extreem vermoeiend. Maar
na een maand hadden we het afstandsonderwijs in de vingers!”
Hoewel de overheid bepaalde dat
onlineonderwijs geen echt onderwijs is en dat ouders daarvoor niet

Udit verwacht veel van onlineonderwijs: “Klassikaal onderwijs, met
de leraar vooraan in de klas, wordt
snel traditioneel. Daarbij kun je je
ook afvragen hoeveel de leerlingen
ervan opsteken. De nieuwe aanpak toont mooie leerresultaten, al
verschilt het per vak en per leraar.
Zo is wiskunde online moeilijk. Het
vak is al zo abstract. Talen, aardrijkskunde en biologie, dat soort
vakken blijkt prima te gaan via
afstandsonderwijs.” De leerlingen

Leerlingen van de Vajra Academy in februari:
toen leek er nog niets aan de hand.

Tonia Star, penningmeester:
reddingsplan voor
de Vajra Academy
“Nadat de school voorjaar 2020
dicht moest, wilden ouders geen
schoolgeld meer betalen, soms ook
omdat zij zelf in financiële problemen waren gekomen. Al snel ontstond er een acuut geldprobleem:
leerkrachten en ander personeel
konden niet meer uitbetaald worden. Samen met de schoolleiding
heeft Vajra Nederland daarom een
reddingsplan opgezet dat voorkomt
dat leerkrachten ontslag nemen om
elders de kost te verdienen. Dat
zou het voortbestaan van de school
zeker aan het wankelen brengen.
Om de leerkrachten een jaarlang
de helft van hun salaris te kunnen
doorbetalen, is zo’n € 30.000,- nodig. Vajra Nederland heeft dit bedrag toegekend in de vorm van een
renteloze lening. Vajra Nepal heeft
nu een plan opgezet om het bedrag
in vijf jaar te kunnen terugbetalen.
Tegen die tijd kan het bedrag gebruikt worden voor de laatste uit-

breiding van de school, waarvoor
het geld per slot van rekening bedoeld is geweest. Gelukkig gaat de
Vajra Academy in deze coronacrisis
niet ook nog eens gebukt onder
huurlasten, zoals veel andere scholen in Kathmandu. Het gebouw is
immers eigendom, mede dankzij
alle giften uit Nederland. Het sparen
voor de uitbreiding van de school
gaat overigens onverminderd door.
Want wat we uiteindelijk willen, is
een financieel gezonde school, die
zonder giften kan voortbestaan.”

Tekenwedstrijd
In het najaar is de jaarlijkse tekenwedstrijd
onder sponsorleerlingen gehouden.
Cecile Sanders selecteerde de winnaars.

Maarten en Marlies in een Zoom-gesprek met leerkrachten,
leerlingen en een ouder.
Gedeelde 1e prijs: Bishaka Neupane

Gedeelde 1e prijs: Aakarshan Thapa

Onlineonderwijs
2e prijs: Arush Budhathoki

3e prijs: Sangek Thapamagar

Cecile Sanders: sponsor een leerling,
in coronatijd belangrijker dan ooit
Cecile, coördinator beurzenprogramma: “Nu door de coronacrisis
het aantal mensen in Nepal onder
de armoedegrens verder toeneemt,
draagt sponsoring van een leerling
direct bij aan armoedebestrijding:
ouders hebben geen schoollasten
en het kind krijgt een goede opleiding. Een beurs voor de Vajra Academy is niet duur: voor een euro
per dag sponsor je al een leerling.
Voor een euro erbij bezorg je een
leerling uit de bergen een plaats in
het hostel van de Vajra Academy,
met naast onderwijs alle verzorging: maaltijden, kleding, medische
kosten en reiskosten. De fiscus
betaalt mee, tot wel 50 procent.
In dat geval kun je voor hetzelf-

de bedrag twéé leerlingen sponsoren! Kijk op www.vajra.nl/student of neem contact met mij op:
cecile.sanders@vajra.nl”

Winnend verhaal van Liza Pokhrel, klas 7
My favorite teacher is Sangita
Adhikari who teaches us social. She
is a strict teacher but very helpful.
I like her way of teaching. She connects all the topics with real-life
examples so that we can understand concept clearly. She always
encourages us to ask questions.
She is a disciplined and punctual
person. She makes sure that we
completed our homework on time.
She guides us during inter school
activities and social exhibition. She
never forgets to appreciate students who score good marks in her
subject. Along with the school subjects she also teaches us good ethics and emphasizes on becoming
a person with good character. She
is really a very good teacher and
always motivates me to do well in
my studies. Her voice is sweet and

clear. She is found of reading and
makes us reading too. She is so
beautiful. She also does comedy.
She gives us more ideas. She
is like best friend for me. Her
smile is so cute. She is very kind
and friendly in nature. She is
very hard working teacher. She
teaches us in interesting ways.
I love my favorite teacher.

op de Vajra Academy, een
onverwachte sprong voorwaarts
Voor deze nieuwsbrief hebben wij via Zoom groepsgesprekken gevoerd met
leerkrachten van de Vajra Academy, sponsorleerlingen en een ouder. Daaruit blijkt
het enthousiaste besef dat afstandsonderwijs momenteel het best haalbare is
gegeven de omstandigheden, al kan dit het onderwijs in de klas op school niet
vervangen. Er wordt een hoop bijgeleerd, ook door leerkrachten. Het voldoende
bereiken van alle leerlingen blijft wel een uitdaging.
Jasmin Nepal,
sponsorleerlinge in klas 9

Sunjata Maharjan, doceert Engels
en maatschappijleer

“We doen nu dingen die we eerst
nooit deden: we maken zelf mondmaskers en kruidenmiddelen voor
betere weerstand, en we letten extra op hygiëne! Les thuis met de
computer gaat goed, want de school
heeft dat knap geregeld. Wiskunde
vind ik wel lastiger dan in de klas,
maar andere vakken worden extra
leuk door filmpjes op YouTube en
zo. Soms duurt een schooldag wel
lang, zo steeds met je mobiel en
computer. Ik krijg er soms ‘vierkante ogen’ van! Gelukkig helpen mijn
ouders mij erbij, dat scheelt.”

“Online lesgeven is nieuw voor mij.
Alle docenten hebben even flink
moeten oefenen en nu ben ik eraan
gewend. Vooral Google Classroom
werkt prettig. Ik zie zeker wel voordelen van onlineonderwijs. Je kunt
leerlingen afzonderlijk aandacht geven, eigenlijk beter dan in de klas.
Hun leerresultaten zijn tot nu toe
prima. Door al het schermwerk heb
ik ’s avonds wel hoofdpijn en ook
last van mijn ogen. Ik beweeg minder en eet meer – en kom flink aan!
Jammer genoeg kunnen niet alle
leerlingen aan ons onlineonderwijs
meedoen. Ik bel regelmatig met
de ouders en verstrek lesmateriaal
waarmee zij hun kinderen kunnen
helpen. Natuurlijk mis ik de fysieke
omgang met leerlingen en collega’s,
vooral de inspiratie die je van contact op school krijgt.”

Peaceton Bajgain, sponsorleerling
in klas 10
“Ik zit nu dus altijd thuis. We blijven allemaal binnen, want iedereen is bang voor corona. We willen
bewuster leven, kijken thuis veel
op internet en hebben onze leefstijl gezonder gemaakt. Leren met
Zoom en Viber gaat best goed. Het
voelt eigenlijk als op school. Ik
mis wel mijn vrienden… Mijn ouders helpen mij als het niet goed
lukt. Er zijn er in onze klas die niet
mee kunnen doen met de les online. Dat vind ik wel rot voor ze.”
Leerlingen en leraren houden
onderling contact dankzij Viber,
een Aziatische variant van WhatsApp.

Umesh Thapa, docent wiskunde
“Viber kende ik al, maar Zoom en
Google Classroom zijn voor mij
nieuwe onderwijsinstrumenten. We
hebben er veel tijd in willen steken. Sommige leerlingen ondervinden problemen met de apparatuur,
de software of de internetverbinding. Dat wordt steeds minder.
Ik vind het lastig dat je niet kunt
controleren of ze serieus aan het

werk zijn – of dat er stiekem gegamed wordt! Nu de coronamaatregelen iets versoepeld worden, gaan
meer ouders weer naar het werk en
moeten zij kinderen alleen thuis laten. Maandelijks heb ik contact met
ouders en hoor ik of er leerproblemen zijn. Alles bijeengenomen vind
ik het prima gaan.”
Sagar Neupane, universitair docent
wiskunde, dochter in klas 4, zoon
in kleuterklas
“Wij hebben bewust gekozen voor
de Vajra Academy: een fijne, schone
omgeving met meer aandacht voor
de ontwikkeling van je kind dan
puur voor hoge cijfers. Een maand
na de verplichte schoolsluiting dit
voorjaar lieten de leerkrachten ons
weten hoe zij onlineonderwijs willen aanpakken. Ik ben zeer te spreken over alle uitleg én overleg en
ook over de leerprestaties online.
Tja, als soms de elektriciteit of internet weer even uitvalt, is het voor
de school lastig contact te houden.
Ik merk ook zelf dat het voor je lichaam niet goed is, zo de hele dag
achter de computer. De kinderen
missen het verblijf op school toch
wel. Ik heb ze gewoon een keer even
mee naar het schoolgebouw genomen, al was het dicht. Dat vonden
ze prachtig!”

Lerares Sangita Adhikari

Adopteer de schoolweg
De toegangsweg naar de Vajra Academy is in slechte staat. Doordat

hij niet verhard is, spoelt er jaarlijks tijdens de regentijd veel aarde
weg. De geulen die hierdoor ontstaan maken het voor de schoolbus
lastig om de school te bereiken. In
toenemende mate klagen ouders
hierover. We willen de 100 m lange schoolweg daarom graag verharden, maar daar is ca. € 10.000
voor nodig. Je kunt de weg adopteren voor € 100 per meter. Stort
je bijdrage voor één of meerdere
meters op NL96 INGB 0003237025
van Stichting Vajra en vermeld erbij
het aantal meters en ‘schoolweg’.
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‘Kleine aap’ wordt ‘Plieger Nepal’

indertijd Vajra-sponsorleerling, nu ondernemer en financier
van Vajra-projecten in Nepal
Twintig jaar geleden was
Damodar Paudel tolk voor
vrijwilligers van Vajra. Nu
werkt zijn bedrijf Four
Symmetrons voor het Nederlandse bedrijf Plieger,
waarvan Koert Huisman
directeur is. Destijds was
Koert een van die vrijwilligers van Vajra. Via Zoom
spreken we met Damodar
en Koert.
“Ik kreeg altijd chocola van Koert.
‘Hier kleine aap!’, zei hij dan”, herinnert Damodar Paudel zich over de
tijd dat Koert vrijwilliger was voor
Vajra. Koert was afgestudeerd in
Delft en bouwde mee aan latrines
in dorpen in Sindhupalchowk. Later assisteerde hij bij de constructie
van het ziekenhuis in Barhabise.
Zijn vriendin, Daniëlle Naus, had
medicijnen gestudeerd en was betrokken bij medische kampen van
Vajra. Damodar was in die tijd een
jaar of tien. Hij fungeerde als tolk
omdat hij toen al zo goed Engels
sprak. “Hij ging overal mee naar
toe”, vertelt Koert. “We liepen wat
af daar, van het ene dorp naar het
andere.”
In de bijna twintig jaar daarna hadden ze geen contact.
Vajra studiebeurs
Via Stichting Vajra kreeg Damodar
een studiebeurs en hij haalde uiteindelijk een graad in de accountancy.
Naast zijn werk studeert hij nu rechten. Met een paar vrienden zette hij
enkele jaren geleden in Kathmandu
het bedrijf ‘Four Symmetrons’ op.

Het bedrijf is actief in consultancy,
databeheer en accountancy. Koert
werd directeur van Pliegergroep,
een technische groothandel in sanitaire producten. Koert: “Ik bleef
Vajra volgen, dus ik wist dat ze nog
steeds actief zijn in Nepal. Toen
Plieger in 2018 honderd jaar bestond, heb ik voor ons cadeau Vajra
ingebracht als maatschappelijk project, vooral ook vanwege de duurzaamheid waar Vajra voor staat.”
Nog juist voor de coronacrisis reisde Koert met een collega terug
naar Nepal. Op het vliegveld stond
Damodar hem op te wachten. Hij
vertelt: “Maarten had tegen mij gezegd: ‘Koert komt. Je moet hem na
al die jaren echt weer ontmoeten!’

Laat ook jouw bedrijf werk
naar Nepal outsourcen

‘Kleine aap’
Damodar Paudel

Ik vond het heel spannend.” Het
klikte. Koert: “Damodar liet me de
Vajra Academy zien, en ook zijn eigen bedrijf. Ik was onder de indruk.
We hebben veel gepraat en gediscussieerd over wat er in Nepal nodig is.” Concreet werd het nog niet.
Door corona projecten voor Plieger
En toen kwam corona. Koert: “Op
een gegeven moment belde ik Damodar en hoorde dat zijn bedrijf
bijna failliet was doordat veel opdrachten door de crisis weg waren
gevallen. Ik dacht: dit zijn allemaal
enthousiaste en slimme Nepalezen
die goed met databases kunnen
werken. Wij hebben genoeg werk
waarbij we hun kennis en nauwkeurigheid kunnen gebruiken, met
name op het gebied van data-
cleaning. Dat werk heeft bij ons
prioriteit, maar blijft gemakkelijk
liggen.”
Om een lang verhaal kort te maken: het bedrijf van Damodar werkt
inmiddels ook voor Plieger Nederland. Damodar: “Op dit moment
doen we acht projecten voor Plieger. Ze noemen ons daar al ‘Plieger
Nepal’, haha!” Damodar en Koert
zijn het erover eens: we gaan niet
samenwerken om onze winst te
maximaliseren. Belangrijk is dat
we in deze crisis mensen weer aan
werk kunnen helpen. Outsourcing
blijkt een prima vorm van armoedebestrijding door banen te verschaffen in Nepal. Damodar: “Het gaat
hard: in december 2020 hebben we
alleen al voor Plieger 30 mensen
fulltime aan het werk en we kunnen
gemakkelijk doorgroeien.”
Koert: “Dit soort outsourcing is interessant voor Nederlandse bedrijven.
Bepaalde diensten kun je soms nog
beter en veel goedkoper in Nepal laten uitvoeren. Maar je doet dit pas
als je een betrouwbare partner hebt
gevonden. Zo’n partner is Damodar
met zijn bedrijf, met achter zich de
jarenlange staat van dienst van Stichting Vajra. Met onze ervaring kan ik
nu andere bedrijven in Nederland inspireren om werk te outsourcen naar
Nepal, zoals mijn vrienden bij Dept
Agency (zie hiernaast).”

Marlies en Maarten in Zoom-gesprek met Koert en Damodar
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Dat een landelijk concern als Plieger
al sinds april van dit jaar succesvol
samenwerkt met Four Symmetrons
in Nepal, is wel te beschouwen als
een soort keurmerk voor dit Nederlands-Nepalese samenwerkingsverband. Koert Huisman wist in zijn
netwerk Sander Hendriks te inspireren om het voorbeeld van Plieger
te volgen. Sander is program director bij Dept Agency, een bedrijf dat
digitale werkzaamheden faciliteert
voor onder meer bedrijven als het
Van Gogh Museum, Stichting Ideële Reclame (Sire), Microsoft, de
Bijenkorf, ABN en Samsung. Dept
Agency en Vajra delen hun visie
op duurzaamheid. Zo wil Dept in
2021 al zijn kantoren wereldwijd
klimaatneutraal hebben. Die in de
VS zijn dat nu al. Four Symmetrons
blijkt ook aan Dept Agency goede diensten te kunnen verlenen.
Per december 2020 werken al vier
Nepalezen naar tevredenheid fulltime voor dit internationale bedrijf.

Outsourcing naar Nepal:
win-win-win-situatie
Overeengekomen is dat voor elk
uitbesteed arbeidsuur in elk geval
€ 1,00 extra wordt betaald. Dit extra geld vloeit in overleg naar projecten van Vajra. Damodar heeft namens zijn bedrijf de eerste cheques
al aan Vajra Nepal kunnen overhan-
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digen. Het geld wordt besteed aan
tablet-pc’s voor leerlingen die in
deze coronatijd geen onlineonderwijs kunnen volgen bij gebrek aan
digitale hulpmiddelen (zie pagina
2). Zo helpt outsourcing de Nepalese samenleving in de vorm van
ondersteuning van sociale projecten
daar, ook wel corporate responsibility genoemd. De uitbesteding van
diensten bestrijdt armoede doordat
werkloos geraakte Nepalezen weer
aan werk worden geholpen. Een
buitenlands bedrijf dat outsourcet
ervaart het voordeel dat bepaalde
arbeidsintensieve taken niet intern
hoeven te worden verricht. Diensten
die zich lenen voor outsourcing naar
Four Symmetrons zijn bijvoorbeeld
grafische vormgeving, ontwerp en
modernisering van websites, contentmanagement, sales-source automation, grafische vormgeving,
datacleaning en ontwikkeling en
verbetering van software.
Ook werk naar Nepal outsourcen?
Neem dan contact op met Maarten
Olthof (olthof@vajra.nl). Hij brengt
je in contact met de juiste personen
voor bespreking van de mogelijkheden en voor referenties.

Damodar (links vooraan) en collega
overhandigen eerste cheque aan
bestuursleden van de Vajra Academy
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Donaties aan Stichting Vajra: géén strijkstok!
Ook in 2020 hebben we veel gulle
bijdragen ontvangen, zoals een fors
bedrag van DeMIX Fitness & Leefstijl, dat ons al eens eerder royaal
heeft bedacht. Groot of klein, met
elke donatie zijn we geholpen. Door
Stichting Vajra gemaakte kosten
betreffen uitsluitend bankverkeer
en websitebeheer. Ze vormen nog
geen één procent van onze inkomsten. Het bestuur doet zijn werk
als vrijwilliger, onbezoldigd, en bestuursleden dienen geen declaraties in. Ook andere vrijwilligers ontvangen geen (onkosten)vergoeding.
Stichting Vajra heeft de ANBI-sta-

tus. Dat maakt een gift aan ons
fiscaal aftrekbaar. Een periodieke
donatie voor ten minste 5 jaar mag
je volledig van je belastbaar inkomen aftrekken, ongeacht de hoogte
van de gift en de hoogte van je inkomen. Over deze gift betaal je dus
geen inkomstenbelasting. Zo’n periodieke gift moet je wel vastleggen
in een korte overeenkomst.
Kijk hoe eenvoudig dit is op www.
vajra.nl/schenkingsovereenkomst.
Jaarverslagen van Stichting Vajra
zijn in te zien op www.vajra.nl/jaarverslag en onze ANBI-gegevens zijn
te vinden op www.vajra.nl/anbi.
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