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Hulp aan Eye Care Foundation
In mei van dit jaar liep het aantal 
besmettingen in Nepal in korte tijd 
zeer snel op. Duizenden mensen 
gingen vergeefs op zoek naar een 
ic-bed en zuurstof voor hun dood-
zieke familieleden. Stichting Vajra 
kreeg een verzoek van de Nepal Fede-

ratie Nederland om hulp te geven aan 
de Eye Care Foundation, een Neder-
landse organisatie die onder meer een 
oogziekenhuis runt in de Himalaya. Zij 
sprongen bij met zuurstof en medische 
hulp. Vajra heeft 2000 euro gedoneerd, 
waarmee hopelijk levens gered zijn.

De cijfers liegen

De officiële covid-cijfers zijn in 
Nepal niet hoog als je ze bijvoor-
beeld vergelijkt met Nederland. 
Nepal heeft ruim 29 miljoen inwo-
ners en eind november waren er in 
totaal 821.366 besmette mensen 
geteld. In Nederland waren dat er 
2.621.022. Ook het aantal doden 
door covid-19 is kleiner dan in Ne-
derland: 11.526 in Nepal tegenover 
19.349 in Nederland. Maar dit zijn 
de officiële cijfers zoals ze gemeld 
zijn bij de Wereldgezondheidsorga-
nisatie. Voor een land als Nepal, 
waar zoveel niet op orde is, vertel-
len de cijfers niet de waarheid.
De Nepalese epidemioloog Lhamo 
Y Sherpa sprak in mei 2021, op het 
hoogtepunt van de tweede corona-
golf in Nepal, met de NOS. “Zo’n 

45 procent van alle testcentra staat 
in de Kathmanduvallei, waar maar 
twee miljoen inwoners wonen”, ver-
telde zij. “Uit de provincies die aan 
India grenzen, komen nauwelijks 
gegevens.” Op dat moment was de 
pandemie in India op z’n allerhe-
vigst. Er is weinig fantasie voor no-
dig om te bedenken wat dat voor 
de besmettingen in Nepal heeft be-
tekend.
We hebben allemaal de beelden uit 
India kunnen zien van overvolle zie-
kenhuizen en mensen die wanhopig 
op zoek waren naar een ic-bed of 
een zuurstoffles. Uit Nepal kwamen 
die beelden nauwelijks, maar de 
situatie was er eerder slechter dan 
beter. Er was een schrijnend tekort 
aan bedden en hulpmiddelen. Vol-
gens epidemioloog Sherpa heeft de 
regering in 2020 na de eerste golf 
nauwelijks maatregelen genomen 
om de ziekenhuizen beter voor te 
bereiden op 2021. “Wat heb je ook 
te verwachten van een premier die 
zegt dat heet water drinken covid 
kan voorkomen?” 
De pandemie heeft volgens haar 
ook pijnlijk duidelijk gemaakt dat 
in Nepal alleen de rijken toegang 
hebben tot goede zorg. Sherpa: 
“Als mensen met connecties in de 
politiek of zakenwereld rondbel-
den, was er opeens wel plek op de 
ic. Politici doen daar niets tegen en 
dat is zo frustrerend.”

In Kathmandu verbrandde men de coviddoden haastig langs de oever van de 
Bagmati, de rivier die door de stad stroomt.

Wachten om je bemachtigde zuurstoffles gevuld te krijgen. 

facebook.com/stichtingvajra

www.vajra.nl

Stichting Vajra is een

Rapporten van verschillende hulporganisatie melden een schrikbarende toename 
van kinderarbeid in Nepal.

In de ziekenhuizen is geen plaats meer 
voor nieuwe covidpatiënten. Dan maar 
buiten proberen te behandelen. 

Nepalese kranten publiceerden in sep-
tember foto’s van lange rijen mensen 
die hopen op een vaccinatie. Eind no-
vember 2021 had ongeveer 30 procent 
van de bevolking in ieder geval één 
prik gehad. Ook bij vaccinatie krijgen 
de rijken voorrang.

Zo zaten ze er het afgelopen jaar dagelijks bij, de leerlingen van 
de Vajra Academy. Niet op school maar thuis, met laptop/tablet en 
telefoon bij de hand. Docenten zagen hun lieve, ijverige, ondeugende 
en vrolijke leerlingen op een scherm en niet in levenden lijve voor 
zich zitten. Ze maakten er het beste van. Gelukkig wordt er sinds 
8 november weer gewoon fysiek lesgegeven.

Kinderen van de rekening
Covid-19 heeft in Nepal misschien 
niet de rijken nog rijker gemaakt, 
maar wel de armen nog armer. Van 
organisaties als unicef, Save the 
children en World Vision komen ver-
ontrustende berichten over de im-
pact van de lockdowns op honderd-
duizenden gezinnen die het voor de 

pandemie al niet makkelijk hadden. 
Ze verloren hun werk en inkomen, 
ze konden geen eten meer kopen, 
ze gingen leningen aan die ze niet 
terug konden betalen, ze hadden 
geen toegang tot de zorg, ze kregen 
geen hulp van de overheid en vaak 
ook niet meer van familie.

Het aantal kinderen dat in armoede 
leeft, is gegroeid van 1,3 miljoen 
voor de pandemie tot ruim 7 mil-
joen nu. Bovendien hebben mil-
joenen scholieren en studenten al 
meer dan een jaar geen les meer 
gehad. De scholen waren gesloten 
en er waren maar heel weinig scho-
len die online onderwijs konden 
aanbieden. Sinds september zijn de 
staatsscholen gelukkig weer open. 
De problemen van de gezinnen heb-
ben geleid tot een verontrustende 
toename van het aantal daklozen, 
van kinderarbeid, mishandelingen, 
scheidingen en zelfdodingen. Het 
komt ook meer voor dat kinderen 
helemaal in de steek worden gela-
ten, zoals gebeurde met twee zus-
jes uit Bhaktapur. Het is een groot 
geluk dat de meisjes op de Vajra 
Academy konden worden opgevan-
gen (zie pagina 2/3).

De tweede coronagolf in 2021 heeft Nepal in alle opzichten 
achteruitgezet. Wat kun je ook anders verwachten van een arm 
land dat net weer opkrabbelde na de zware aardbevingen in 2015 
en dat de ene na de andere regeringscrisis te verwerken krijgt? 
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De verhalen en foto’s op deze pagina geven een indruk van 
de treurige situatie. Gelukkig kunnen we verderop veel goeds 
vertellen over de Vajra Academy en de manier waarop onze 
vrienden in Nepal de pandemie het hoofd hebben geboden.
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Deventer, december 2021 

 
Aan alle donateurs en sympathisanten van Stichting Vajra 
 
 
Namasté!  
 
Bijgaand sturen we je het nieuwste nummer van onze jaarlijks verschijnende nieuwsbrief over de activiteiten van Stich-
ting Vajra, waarin we ditmaal terugblikken op 2021. Opnieuw zijn de productie en verzending van dit drukwerk volledig 
gesponsord door Gema Holding bv, waarvoor onze hartelijke dank.  
 
Terwijl wij hier met alle steunpakketten bakkeleien over de corona-ellende en wel of niet vaccineren, raakt Nepal verder 
in het slob. Menigeen wil er graag gevaccineerd worden, maar er zijn onvoldoende vaccins en de nood aan medische zorg 
is schrijnend. Veel Nepalezen raken door de pandemie hun inkomen kwijt en er is geen steun van de overheid. Het aantal 
kinderen dat in Nepal onder de armoedegrens leeft, is tijdens de coronacrisis vervijfvoudigd! Scholen zijn er meer dan 
een jaar lang dicht geweest, waardoor een hele generatie Nepalese scholieren een forse leerachterstand heeft opgelo-
pen.  
 
Gelukkig heeft de Vajra Academy vanaf het begin van de coronacrisis een intensief online-programma gehad, uniek in 
Nepal. De tablets die wij dankzij vele donaties hebben kunnen verstrekken, hebben leerlingen uit de allerarmste gezin-
nen fantastisch geholpen. Deze digitalisering van onderwijs heeft zelfs een enkel voordeel: zo zijn er Zoom-lessen die 
worden begeleid door Engelstalige docenten in Nederland! Ondanks de uitdagingen zijn opnieuw alle eindexamenkan-
didaten van de eerste ‘groene school van Nepal’ geslaagd – de helft nog wel cum laude. Lees de aangrijpende verhalen 
van leerlingen die door een beurs van Vajra het eindexamen hebben gehaald en soms zelfs een studie aan de universiteit 
kunnen afronden. 
 
Stichting Vajra is door de overheid erkend als anbi-organisatie en heeft geen ‘strijkstok’: vrijwilligers en bestuursleden 
werken onbezoldigd en declareren geen onkosten. Zo hebben ook in 2021 alle donaties ten goede kunnen komen aan 
onze projecten in Nepal. In het afgelopen jaar hebben we weer veel donaties ontvangen van trouwe sponsors voor het 
beurzenprogramma van onze stichting. De firma Plieger uit Zaltbommel, Stichting Books4Life en vele particulieren heb-
ben ons met een aanzienlijke donatie gesteund. We zijn begunstigd door twee legaten van donateurs die helaas niet 
meer onder ons zijn. Deze bijdragen helpen ons verder te sparen voor de laatste uitbreiding van de Vajra Academy.  
 
Lees hoe de toekomst van Vajra eruit kan zien in het artikel over uitbesteding door Nederlandse bedrijven van werk aan 
Nepalese bedrijven, zoals het bedrijf van Damodar – een oud-leerling van Vajra: een treffend voorbeeld van outsourcing 
met sociale impact. 
 

 Op naar 2022, het jaar waarin Stichting Vajra 25 jaar bestaat!  
 
Onze jaarverslagen zijn in te zien op www.vajra.nl/jaarverslag. 
 
Hartelijk dank voor alle steun, betrokkenheid en solidariteit – en veel leesplezier! 
Namens de besturen van Vajra in Nederland en Nepal, 
 
 
 
 
 
 
 
Maarten Olthof – voorzitter van Stichting Vajra 
OP DE FOTO: TWEEDE VAN LINKS 
 

Marlies Hagers (LINKS) – communicatie 
Edzo Ebbens (TWEEDE VAN RECHTS) – secretaris 

Tonia Star (RECHTS) – penningmeester 
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V A J R A  M A C H T I G I N G S K A A R T               S E P A  
 
te sturen naar:  Stichting Vajra 

De Clercqstraat 26-III 
1052 NE AMSTERDAM, Nederland  

 

IBAN:  NL96 INGB 0003 2370 25 
 incassant-ID:  NL45ZZZ30146196 
RSIN NR ANBI:   815863159 
 
Na onze verwerking van deze machtiging informeren we je over het eraan toegekende kenmerk. 
 

 
Ik geef door ondertekening van dit formulier toestemming aan Stichting Vajra om … 

 een eenmalige incasso-opdracht 
 doorlopende incasso-opdrachten 

Van plan om ten minste vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag te doneren?  
Overweeg dan een schenkingsovereenkomst: zie www.vajra.nl/schenkingsovereenkomst  

Je mag dan jaarlijks het gehele bedrag van je belastbare inkomen aftrekken.  Voor deze aftrek geldt dan géén drempelbedrag. 
 

… naar mijn bank te sturen om: 
 eenmalig 
 doorlopend  

 per kwartaal 
 per halfjaar 
 per jaar 

 

 een bedrag van € .................................................. van mijn rekening te doen afschrijven. 
 

Als ik het oneens ben met een afschrijving, kan ik die laten terugboeken. Ik neem daartoe dan binnen acht weken na afschrijving contact met mijn bank op. 
 

Het geïncasseerde bedrag moet worden besteed aan: 
 sponsoring van één leerling of meerdere leerlingen – zie www.vajra.nl/leerling 

voor meer informatie: neem contact op met Cécile Sanders (zie onder aan deze pagina) 
 uitbreiding van de Vajra Academy 
 een door Stichting Vajra te bepalen doel 

 
 naam en voorletter(s)  ...........................................................................................................................................  

 straat en huisnummer  ...........................................................................................................................................  

 postcode  ...........................................................................................................................................  

 plaats  ...........................................................................................................................................  

 land  ...........................................................................................................................................  

 IBAN  …………………………………… ( in buitenland? BIC:     ……………………………………………………………) 

 telefoon  ...........................................................................................................................................  

 mobiel  ...........................................................................................................................................  

 e-mailadres  ...........................................................................................................................................  

 datum …………………………………… plaats ………………………………………………………………………………………… 

 handtekening  

 

 

vragen over sponsoren van leerling: cecile.sanders@vajra.nl | 06 41123774 
vragen over overige projecten:  maarten.olthof@vajra.nl | 06 19400886 
vragen over financiën:  tonia.star@vajra.nl | 020 683 35 33 

Houd zelf een kopie van dit machtigingsformulier.
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De Vajra Academy is weer open!De Vajra Academy is weer open!
In het weekend van 6 en 7 november 2021, vlak na het 
Dashain-festival, is de Vajra Academy volgestroomd met 
leerlingen. Maandag 8 november zijn de lessen weer be-
gonnen. Na bijna anderhalf jaar online les mag het einde-
lijk weer live. Toch zijn het zeker geen verloren maanden 

geweest. Schooldirecteur Bhupendra Thapa: “Dit jaar ging 
het heel goed. De leerlingen zijn zo gewend geraakt aan 
online onderwijs dat we de aandacht veel beter hebben 
kunnen vasthouden. Er is heel hard gewerkt en de toetsen 
zijn goed gemaakt. We hebben geen achterstanden gezien.”

Tablets om  
te blijven leren
‘Doneer een tablet!’ Die oproep de-
den we vorig jaar in de nieuwsbrief. 
De Vajra Academy had het online 
lesgeven goed opgepakt, maar met 
een deel van de leerlingen konden 
ze geen contact krijgen. Die kinde-

ren hadden 
thuis geen 
laptop en 
geen geld om 
databundels 
te kopen. Ze 
konden dus 
ook geen les 
meer krijgen.

Met de opbrengst van de actie heeft 
de Vajra Academy de twintig beno-
digde tablets kunnen kopen. Soms 
was het best lastig om de tablets 
bij de gezin-
nen te bren-
gen, want de 
interne leer-
lingen van 
de Vajra Aca-
demy wonen 
vaak ver weg 
in de bergge-
bieden. De leerlingen op de foto’s 
wonen dicht bij de Academy en zijn 
naar de lege school gekomen om 
op de foto te gaan.
Nu er weer gewoon fysiek lesgege-
ven wordt, liggen de tablets voor 
algemeen gebruik in de bibliotheek 
op de school.

Zorg voor verwaarloosde kinderen
Covid-19 heeft in Nepal in veel gezin-
nen grote ellende gebracht. Stichting 
Vajra kreeg direct met coronaproble-
matiek te maken via een in Neder-
land wonende Nepalees, die nood-
signalen ontving over twee zusjes uit 
Bhaktapur, de stad waar hij vandaan 
komt. De moeder van de meisjes 
was opnieuw getrouwd en had – 
waarschijnlijk gedwongen door haar 
nieuwe echtgenoot – de kinderen 
achtergelaten. De vader probeerde 
wel wat te doen, maar kan eigen-
lijk niet voor de meisjes zorgen. Hij 
werkt de hele dag in de bouw en is 
bovendien zwaar aan de drank. Via 
de Nepal Federatie Nederland (zie 
pag. 4) kreeg Stichting Vajra erover 
te horen. We kregen het verzoek de 
meisjes - Sonachi (4 jaar) en Saloni 

(3 jaar) - onder onze hoede te ne-
men. Dat kon natuurlijk alleen met 
toestemming van de vader. Bhupen-
dra Thapa, een van de directeuren 
van de Vajra Academy, is naar Bhak-
tapur gereisd en uiteindelijk is het 
gelukt om de zusjes naar de school 
te brengen. Op kosten van Vajra is 
een lerares ingehuurd om de meisjes 
op te vangen en hun les te geven 
zolang de school nog  gesloten was. 
Sonachi en Saloni genieten heel erg 
van de ruimte, aandacht en liefde 
die ze krijgen. Ze worden nu gespon-
sord zodat ze op de Academy kun-
nen blijven. Volgens Bhupendra zijn 
het slimme kinderen, die het goed 
gaan doen op school. De vader van 
de meisjes komt nu af en toe naar 
de Academy om zijn dochters te zien.

Sonachi (links) en Saloni Kumari op de Vajra Academy.

De Vajra Academy: een life-changing experience
Donateurs van Vajra hebben de 
afgelopen 20 jaar voor honderden 
leerlingen uit arme gezinnen de 
schoolopleiding gesponsord. Sinds 
2007 krijgen deze leerlingen les op 

de Vajra Academy en vaak zijn ze 
daar intern. Hieronder fragmenten 
uit de ontroerende verhalen van enkele 
(bijna) afgestudeerde studenten.

Usha Tamang was zes jaar toen 
ze op de Vajra Academy kwam. Ze 
heeft eindexamen gedaan en is als 
universitair  studente nu bezig aan 
een bachelor. Ze woont nog in het 
Vajra hostel.

“Ik zie het leven als een toneelstuk 
waarin ik een hoofdrol speel en an-
deren mij steunen om me er goed 
doorheen te helpen. Vajra was mijn 

beste steun. Natuurlijk was het een 
intens grote overgang om hier te ko-
men wonen, voor het eerst ver van 
mijn huis en mijn familie. Maar in het 
hostel heb ik mezelf leren kennen 
en begrijpen. Er waren zoveel onver-
getelijke momenten: Teachers’ Day, 
Children’s Day, bezoek uit  Nederland 
en de omgang met leerlingen uit an-
dere landen. En nu kan ik op mijn 
beurt mijn vrienden helpen.”

Anjana Parajuli is 20 jaar. Ze was 
pas 5 jaar toen ze intern werd op 
de Vajra Academy. Nu studeert ze 
Business Management en wil ze 
bankier worden.

“Mijn moeder was toen net gestor-
ven en ik had veel heimwee. Ik mis-
te vooral mijn moeders lieve stem 
als ze mij op schoot hield. Maar op 
school was iedereen zo lief voor 
mij. Nu zie ik soms die kleine kin-
deren in het hostel en dan herinner 
ik me dat weer. En ik ben vanuit 
het diepst van mijn ziel dankbaar 
voor degene die het mogelijk heeft 

gemaakt dat ik als arm plattelands-
meisje me kan meten met wie dan 
ook in de wereld. Ik werk er hard 
voor. Ik ben heel gelukkig geweest 
in het Vajra-hostel, vooral om sa-
men te zijn met oudere ‘broers’ en 
‘zusjes’. Het fijnst was het om van 
mijn leraren te horen dat ik de bes-
te was. Als ik de Vajra Academy niet 
had gehad, dan was ik misschien 
ergens op een schooltje onderwij-
zeres geworden. Maar nu heb ik 
veel grotere toekomstplannen. Mijn 
droom is bankier te worden bij een 
bank die jongeren zoals ik helpt 
hun dromen waar te maken.”

Usha: ‘Ik heb 
mijzelf leren 
kennen en 
begrijpen’Usha Tamang

Anjana: ‘Het fijnst  
was het om te horen   
dat ik de beste was’

Anjana Parajuli
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Basudev Bhandari werd al gespon-
sord lang voordat de Vajra Acade-
my werd opgericht. Door zijn hoge 
cijfers kreeg hij een beurs voor de 
universiteit. Hij is inmiddels af-
gestudeerd en werkt nu voor de 
overheid.
 
“Zonder de steun van Stichting 
Vajra was ik niet verder gekomen 
dan een kleine dorpsschool. Dank-
zij mijn sponsor kon ik naar een 
particuliere middelbare school. 
Dat was niet altijd makkelijk. Ik 
vond het moeilijk te wennen aan 
zo’n totaal andere omgeving. Maar 
het lukte en na mijn eindexamen 
mocht ik verder studeren. Ik woon-

de in het  Vajra-hostel in Kathman-
du en naast mijn studie gaf ik de 
jongere kinderen les. Gelukkig 
haalde ik goede cijfers en kreeg 
ik een beurs voor de universiteit 
om ingenieur te worden. Omdat ik 
echt een verschil wil maken voor 
mijn land, wilde ik voor de over-
heid werken. Iets wat niet makke-
lijk is als je uit een arm gezin komt 
zoals ik. Maar het is gelukt en nu 
werk ik als onderzoeker. Wat ik nu 
ben is allemaal dankzij Vajra en 
daarom wil ik graag iets terugdoen 
voor Nepal. Zonder Vajra had ik nu 
waarschijnlijk als gastarbeider in 
het Midden-Oosten gewoond, net 
als veel andere jonge Nepalezen.”

‘Ze plakken hun zinnen ‘Ze plakken hun zinnen 
eindeloos aan elkaar’eindeloos aan elkaar’

Shristi Barsad was 10 jaar toen haar moeder omkwam bij de aardbeving 
van 2015. Tot haar geluk kreeg ze de kans op de Vajra Academy te ko-
men. Ze wil ingenieur worden.

“Ik kom uit een straatarm gezin en 
toen mijn moeder doodging, maak-
te ik een vreselijke tijd door. Ik werd 
fysiek en mentaal verwaarloosd, 
maar door de Vajra Academy heb ik 
het gered. Ik kan goed leren en de 
school heeft mij totaal veranderd. 
Natuurlijk vond ik het soms moeilijk 
in mijn eentje ver weg van mijn fa-

milie, maar nu zeg ik: iedereen zou 
een tijdje in het hostel moeten wo-
nen, want het is een life-changing 
experience. Ik wou al ingenieur wor-
den toen ik nog veel jonger was en 
ik houd mij vast aan dat doel. Ik wil 
ook iets voor mijn land betekenen. 
En ik wil andere jonge mensen mo-
tiveren en ze  bewustmaken.” 

Kathy Keller is lerares Engels op de tweetalige afdeling van het Wolfert College in 
Rotterdam. Sinds september geeft ze online les aan klas 6 van de Vajra Academy. 
“Ik ben verrast over hun woordenschat en kennis van het Engels. Maar spreken is 
altijd moeilijk in een vreemde taal en als native speakernative speaker kan ik daar heel goed bij 
helpen.”

Twee jaar geleden schreven we al 
over de uitwisseling die er zou ko-
men  tussen leerlingen van de  Vajra 
 Academy en de tweetalige afdeling 
van het Wolfert College. In maart 
2020 waren er nog net geen tickets 
gekocht voor de groep leerlingen 
uit Nepal die naar Nederland zou 
komen. Maar helaas gooide corona 
roet in het eten. We hopen natuur-
lijk dat het ooit wel kan. Maar in-
tussen is klas 6 van de Vajra Acade-
my al heel blij met de online  lessen 
door Kathy Keller.
Kathy is een enthousiaste lerares die 
vrijwilliger is geweest op scholen in 
Papoea Nieuw-Guinea en Zimbabwe. 
Kathy: “Daarom heb ik me ook me-
teen aangemeld toen het verzoek 
kwam. Het is zo bevredigend omdat 
je weet dat goed onderwijs en goed 

Engels  leren voor 
kinderen uit deze 
landen het ver-
schil kan maken 
voor hun toe-
komst. Wat ik van 
de Nepalese leer-
lingen leuk vind, 
is dat ze zulke di-
verse achtergron-
den hebben.”
Spreken is altijd 
het moeilijkste 
 wanneer je een 
andere taal leert, 
zegt  Kathy.  “Voor 
mij ook in het 
Nederlands, ik weet er alles van”, 
lacht ze. “Daarbij gaat het niet al-
leen om  zinsbouw en grammatica, 
maar vooral ook om uitspraak, rit-
me en timing.” 
Kathy zegt nooit dat een leerling iets 
fout doet. “Zij vertellen om de beurt 
iets over zichzelf en over Nepal. Dan 
hoor ik wat ze fout doen en als de 
hele klas dezelfde fouten maakt, 
weet ik waar ik aan ga werken.” Wat 
haar meteen opviel: de leerlingen 
plakken hun zinnen eindeloos aan 
elkaar. “Ze  ademen nooit, lijkt het 
wel. Het gaat maar door. Dan geef ik 
tips. Zoals:  begin eens met voorle-
zen van een tekst en stop zodra je 
een punt ziet staan.”
Voor volgende lessen wil Kathy 
juist met groepjes van twee of 
drie  leerlingen gaan werken. “Dan 
kan ik beter bijsturen en per kind 
hun  eigen leraren vertellen wat die 
kunnen doen om het spreken te 
verbeteren. De  samenwerking met 

Bhupendra en vooral met lerares 
Engels Sunjata is echt fijn. Zij kent 
de leerlingen goed en zorgt voor 
structuur tijdens de online les. Mijn 
plan is dat de leerlingen  opdrachten 
gaan doen waarbij het spreken een 
bijzaak voor hen lijkt. Ik houd van 
een aanpak waarbij je niet almaar 
op het leren focust.”

Free rice

De november-nieuwsbrief van Wol-
fert Tweetalig schrijft over de uit-
wisseling: “Zowel de Nepalese als 
de Nederlandse leerlingen werken 
met het oefen programma Free Rice. 
Niet alleen een goede manier om 
je woordenschat of grammatica te 
 verbeteren, maar ook om bij te dra-
gen aan het World Food Programme 
(WFP) van de Verenigde Naties. Met 
elk goed antwoord  doneer je rijst 
aan het WFP. Het spel blijkt best 
 verslavend om zoveel mogelijk rijst 
te verdienen!”

Basudev: ‘Ik wil  
een verschil maken  

voor mijn land’

Shristi Barsad

Shristi: ‘Ik wil iets 
voor mijn land  
betekenen’

Basudev Bhandari

Eindexamencijfers 
 Vajra Academy
Alle 23 eindexamen-
kandidaten geslaagd!

Upasana Shrestha slaagde met 
meer dan een 9!  
(bijzondere  onderscheiding)

44 procent geslaagd met een 8 
(cum laude)

30 procent geslaagd met een 7

22 procent geslaagd met een 6

Enkele van de 10- en 11-jarigen van klas 6 die via Zoom les krijgen van Kathy Keller (links boven). 
Naast Kathy hun eigen lerares Engels, Sunjata Maharjan.
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Dank aan alle sponsors en donateurs!
Ook in 2021 hebben we weer veel bij-
dragen ontvangen van donateurs en 
sponsors die het werk van Stichting 
Vajra een warm hart toedragen, zo-
als € 20.000 van de firma Plieger en  
€ 2380 van Stichting Books4life. Ver-
schillende donateurs vroegen als ca-
deau op een feest of verjaardag een 
donatie aan Vajra. Twee keer mochten 
wij na het overlijden van een trouwe 
donateur zelfs een legaat ontvangen.
Groot of klein, met elke gift zijn wij 
verguld! 
Dit jaar waren er 84 gesponsorde leer-
lingen. 41 lokale leerlingen wonen in 
de buurt van de school en worden met 
de elektrische schoolbus opgehaald. 
In het schoolhostel zitten 40 interne 
leerlingen van wie de ouders ver weg 
wonen. Tot slot zijn er drie leerlingen 
die na het eindexamen van hun spon-
sor een vervolgopleiding aangeboden 
hebben gekregen; van hen wonen er 
twee in het hostel. Voor twee leerlin-
gen zoeken we nog sponsors.

Door Stichting Vajra gemaakte kos-
ten betreffen uitsluitend bankverkeer 
en websitebeheer. Bestuursleden en 
andere vrijwilligers dienen geen de-
claraties in. Op dit moment sparen 
we voor de laatste uitbreiding van de 
Vajra Academy.
Stichting Vajra heeft de  fiscale 
 ANBI-status. Alle daarmee  verband 
houdende gegevens staan op  
 www.vajra.nl.   Giften aan Stichting 
Vajra zijn aftrekbaar voor de inkom-
stenbelasting. Bij een periodieke 
gift voor minimaal vijf jaar mag de 
volledige gift van het belastbaar in-
komen worden afgetrokken, onge-
acht de hoogte van de gift en van 
het inkomen. Zo’n periodieke gift 
moet worden vastgelegd in een 
overeenkomst. Zie het formulier op   
www.vajra.nl/schenkingsovereenkomst/.  
Jaarverslagen zijn in te zien op 
www.vajra.nl/jaarverslagen/. Onze   
ANBI- gegevens zijn te vinden op
www.vajra.nl/anbi-gegevens/.

“We“Werk uit Nederland rk uit Nederland binnenhalen? binnenhalen? 
Eerst marketing!”Eerst marketing!”
Vorig jaar vertelden we dat de 
Nederlandse firma’s Plieger en 
Dept Agency na bemiddeling 
door Vajra werk uitbesteden 
aan Four Symmetrons, het be-
drijf van Damodar Paudel, vroe-
ger een Vajra-leerling. Vrijwil-
liger Haimo Tonnaer adviseert 
nu dit bedrijf over outsourcing. 
Zo kan hij bij Stichting Vajra 
een lang gekoesterd ideaal in 
praktijk helpen brengen: hulp 
bieden door het creëren van 
banen in de derde wereld. 
“Lange tijd was die aanpak not 
done bij ontwikkelingsprojec-
ten. Maar ik geloof erin!” 

Door zijn belangstelling voor het 
boeddhisme en spirituele reizen 
kwam Haimo bij Ghanta terecht – en 
daarmee bij Maarten Olthof. “Maarten 
vertelde mij over Stichting Vajra. Wat 
ik van hem daarover hoorde, vond 
ik professioneel. Ik geef vaker aan 
goede doelen, maar wilde meer doen 
dan geld geven.” Hij meldde zich aan 
als sponsor voor een leerling aan de 
Vajra Academy en las in de nieuws-
brief van 2020 over outsourcing. Zijn 
belangstelling werd gewekt toen hij 
las hoe in deze tijd van corona de 
uitbesteding van werk over de grens 
een uitkomst is gebleken voor de 
ambitieuze, jonge werknemers van 
Four Symmetrons – zelfs een redding 
voor dit bedrijf.

Klanten werven
Haimo werkt al jaren bij AkzoNobel, 
aanvankelijk bij marketing en in 
commerciële functies en inmiddels 
als manager bij het nieuwe Akzo-be-
drijf Nobian, voorheen de zout- en 
chloordivisie. In de afgelopen jaren 
was hij verantwoordelijk voor digi-
talisering van de gegevensstroom 
naar klanten. “Door mijn vakkennis 
help ik Damodar zijn kring van op-
drachtgevers te vergroten. Je moet 
niet blijven afwachten of er nog er-
gens in Nederland een bedrijf werk 
wil outsourcen. Ik heb Damodar uit-
gelegd dat hij actief aan marketing 
moet doen.” 
Daarop besloot Four Symmetrons 
een deel van de bedrijfswebsite 
specifiek in te richten voor de wer-
ving van opdrachtgevers in het bui-
tenland. Haimo adviseert hierbij en 
heeft ook contact met Plieger-direc-
teur Koert Huisman, die in 2020 is 
begonnen met het outsourcen van 
werk naar het bedrijf van Damodar.
De website toont nu niet alleen 

welke diensten men zoal aan dit 
bedrijf kan uitbesteden, maar be-
nadrukt ook alle voordelen van 
outsourcing voor de Nepalese sa-
menleving, voor armoedebestrij-
ding én voor duurzaamheid. Four 
Symmetrons ondersteunt sociale 
projecten in Nepal en helpt dankzij 
binnengehaalde outsourcing werk-
loze Nepalezen weer aan een baan. 
“Bedrijven in Nederland letten op 
zulke positieve aspecten!” zegt Hai-
mo, “In hun bedrijfsvoering willen 
ze bij outsourcing echt een verschil 
kunnen maken. Ik heb er dan ook 
op aangedrongen dat het levens-
verhaal van Damodar op zijn website 
komt. Bij het werven van nieuw per-
soneel let Damodar bovendien goed 
op iemands afkomst en geeft hij bij 
gelijke geschiktheid de voorkeur aan 
een sollicitant met een lage sociale 
status. Die informatie komt aan bij de 
potentiële opdrachtgever.” Inmiddels 
vertelt de website van Four Symme-
trons, www.foursymmetrons.com, een 
aantrekkelijk en overtuigend verhaal 
over outsourcing. Haimo gaat Damo-
dar en zijn collega’s nu ook helpen 
met het binnenhalen van opdrachten.

Puzzelstukjes
Haimo koesterde al lange tijd een 
wens om banen in de derde  wereld 
te creëren: “Naast mijn studie chemi-
sche technologie volgde ik colleges 
over ontwikkelingssamenwerking. Die 
interesse is altijd gebleven. Een tijd 
geleden hoorde ik op een conferen-
tie over digitale  innovatie een lezing 
van Leila Janah, een Indiase ontwik-
kelingswerker die actief is in Afrika, 
onder meer in Kenia. Haar insteek 
is: onderwijs is belangrijk, maar wat 
daarna? Zij heeft succes geboekt met 
het samenbrengen van hoog op-
geleide Afrikanen en bedrijven we-
reldwijd die werk naar Afrika willen 
outsourcen. Ik was daarvan onder de 
indruk. In dat  plaatje blijkt Vajra nu 
prima als puzzelstukje te passen.”

De toekomst van Vajra?
Damodar Paudel werd via Vajra ge-
sponsord voor een opleiding aan de 
Merrylandschool in Kathmandu en 
daarna voor zijn universitaire oplei-
ding tot accountant. Met drie mede-
studenten richtte hij in 2017 het be-
drijf Four Symmetrons op. “Die naam 
was een grapje”, vertelt hij, “‘sym-
metrie naar vier kanten’, zoiets.” Het 
bedrijf telt zo’n 120 werknemers, van 
wie er nu 50 fulltime voor drie Ne-
derlandse bedrijven werken. Met de 
hulp van Haimo kan hun aantal ho-
pelijk flink toenemen. Behalve banen 
creëren wil het bedrijf maatschappe-
lijke projecten steunen. Damodar: 
“Onze buitenlandse opdrachtgevers 
betalen één euro boven op het af-
gesproken uurtarief. Die opbrengst 
houden we apart voor projecten 
die wij financieel willen steunen. Zo 
heeft de Vajra Academy dit jaar 2500 
euro van ons ontvangen.”
Damodar omschrijft zijn bedrijf als 
een ‘extended family’, één groot 
gezin. “Mijn vier mededirecteuren 
en ik kennen elkaar door en door. 
We doen van alles samen, ook met 
onze partners en gezinnen. De sfeer 
en de samenwerking binnen het be-
drijf zijn voor ons echt belangrijk.”
Damodar past in zijn bedrijf toe wat 
hij ruim twintig jaar lang vanuit de 
‘Vajra family’ heeft meegekregen. Met 
als resultaat dat nu sociale projecten 
in zijn land worden ondersteund door 
een Nepalees bedrijf waaraan Neder-
landse bedrijven werk outsourcen. 
Deze commerciële én ideële opzet, 
met een wederzijds gebleken voor-
deel, kan in de nabije toekomst 
een moderne en logische voorzet-
ting van het werk van Vajra worden.  
Damodar over de samenwerking met 

Haimo: “Hij zei ronduit dat hij onze 
website niet aantrekkelijk vond voor 
buitenlandse bedrijven. Nu leert hij 
ons wat je op een site moet bena-
drukken om een ideëel ingestelde 
partner binnen te halen. Hij was 
geboeid door mijn levensverhaal en 
zei dat bedrijven in Nederland juist 
daardoor geraakt zullen worden. 
Voor hen ben ik een voorbeeld van 
hoe goed ingerichte outsourcing als 
investering een verschil kan maken – 
mede doordat ik via Vajra een goede 
relatie met Nederland heb kunnen 
opbouwen.
Dankzij mijn Nederlandse sponsor 
heb ik mijn opleiding kunnen doen, 
maar voor mij houdt het daarmee niet 
op. Winst komt in ons bedrijf niet op 
de eerste plaats, net zomin als een 
hoog salaris. Wij vinden het belangrij-
ker om veel mensen in dienst te kun-
nen nemen. We kijken naar iemands 
achtergrond. Heeft een sollicitant de 
baan echt hard nodig, bijvoorbeeld 
om zijn of haar familie te kunnen 
helpen, dan telt dat mee. Een ander 
punt is dat wij duurzame jobs willen 
bieden, dus voor langere tijd. Als op-
roepkracht heb je misschien wel werk, 
maar je inkomen blijft onzeker.”

NFN – voor samenwerking en uitwisseling 
In 2021 heeft Stichting Vajra zich aan-
gesloten bij de Nepal  Federatie Ne-
derland (www.nepalfederatie.org), 
een platform ter bevordering van 
communicatie en samenwerking 
tussen Nederlandse organisaties 
die in Nepal actief zijn. De NFN 
heeft het CBF-keurmerk. 
Al dit jaar heeft Vajra aan samen-
werking kunnen bijdragen door, 
op voorstel van de NFN, hulp te 
bieden aan de Eye Care Founda-
tion (zie pagina 1) bij de bestrij-
ding van corona in Nepal. Dankzij 
bemiddeling door NFN-bestuurslid 
Krijn de Best konden de zusjes 
Kumari (zie pagina 2) op de Vajra 
Academy geplaatst worden en 

werd financiering voor een beurs 
geregeld.
De NFN informeert over regelgeving 
voor ontwikkelingssamenwerking 
met Nepal en stelt zich als doel re-
gelmatig conferenties te organise-
ren. Zo was er een live conferentie in 
september 2019, waaraan Vajra heeft 
deelgenomen. Omdat bij elkaar ko-
men tijdens corona lastig is, verzorgt 
NFN ook regelmatig online lezingen.

Medewerkers van Four SymmetronsFour Symmetrons  voor het bedrijfspand in Kathmandu. 
Vooraan, in lichtblauwe jeans, mede-oprichter Damodar.
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