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                          NIEUWSBRIEF 

 
SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND 

 
Voor u ligt, iets later dan gebruikelijk, de nieuwsbrief van 2018! 

In deze nieuwsbrief geven we u graag een update over de voortgang van de kinderen en 

de activiteiten van het afgelopen jaar.  

Veel leesplezier! 

 

 

We bestaan 12½ jaar!  

Veel kinderen hebben met succes 

basisonderwijs afgerond, hebben een 

vakopleiding gevolgd of volgen een 

vervolgstudie. 

Dit alles door u mogelijk gemaakt: 

onze vaste donateurs en de vele giften 

door het jaar heen.  

 

SDEF Bestuur 

 

Anoek Setz en Walter Thunnissen 

hebben na 12 jaar afscheid genomen van 

het bestuur. 

Anoek en Walter waren vanaf dag één 

actief in het bestuur en betrokken bij de 

fondsenwerving voor SDEF. In juni 

hebben we op feestelijke wijze afscheid 

genomen.  

Heel veel dank! 

 Anoek Setz 

Walter Thunnissen 
 

“Na jarenlang actief geweest te zijn voor 

SDEF vanuit Nederland ontstond het 

idee, om in de nabije toekomst op enige 

manier een actieve bijdrage te leveren 

aan de onderwijsontwikkeling op (een 

van de) scholen waar kinderen uit ons 

project naar toe gaan. Het lijkt me 

fantastisch maar ook een uitdaging om 

hier, met mijn Nederlandse 

onderwijservaring, een bijdrage aan te 

kunnen leveren.  

 

Afgelopen zomer heb ik een dag een 

cursus gevolgd bij Edukans 

(www.edukans.nl). Dit was een leerzame 

dag waarmee ik me verder voor kan 

bereiden om hier een praktische invulling 

aan te kunnen geven in Nepal.  

 

In 2019 hoop ik voor SDEF op een van 

de scholen, samen met het 

onderwijsteam te kijken hoe we met 
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kleine en haalbare stappen het onderwijs 

op een iets hoger niveau kunnen krijgen” 

 
 

 
SDEF activiteiten 

 

De activiteiten in het afgelopen jaar 

waren zeer uiteenlopend. 

 

 
Flessen emballage op meerdere locaties 

 

Opnieuw waren we dit jaar met 

Koningsdag te vinden op de Apollolaan in 

Amsterdam. 

Speelgoed en taarten waren volop in de 

verkoop.  

 

 
Sarah van Kooten en Rebecca Jansen 
 

Naast een hele gezellige dag met vaste 

bezoekers, werd de dag met een hele 

mooie opbrengst afgesloten. 
 
 

 
Ook Raoul Bonnet nog een laatste keer in actie. 
 
 

Ook bij kinderen in Nederland leeft het 

inzetten voor kinderen, die het minder 

goed hebben op deze wereld. Ook Olivier 

Gerrits had zich op zijn school ingezet 

voor ons goede doel. Dank je wel Olivier! 
 

 
Olivier Gerrits  
 

 

In de decembermaand werd ook aan ons 

gedacht middels verschillende donaties.  

Aan iedereen heel veel dank. 

 

 
Fooienpot kerstboomverkoop 
 

Door ons bestuurslid, Heleen de Graaf, is 

een prachtige kaarten set samengesteld. 

Foto’s afkomstig uit haar eigen 
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reisarchief. Een prachtige unieke set 

kaarten van 6 stuks voor 10 euro. Mocht 

u interesse hebben laat het ons weten. 

 

SDEF heeft zich aangesloten bij Nepal 

Federatie Nederland (NFN). In deze 

federatie zijn stichtingen in Nederland 

verenigd die Nepal een warm hart 

toedragen. Door samen te werken, 

kennis uit te wisselen en samen te 

overleggen, kunnen krachten gebundeld 

worden en kan men elkaar helpen. Zo 

wordt overlap in projecten voorkomen en 

wordt er hopelijk effectiever en 

efficiënter gewerkt in Nepal maar ook in 

Nederland.

Nepal dag Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

SDEF kinderen 

 

In 12½ jaar tijd zijn ook de kinderen 

groot geworden. Terugblikkend is het 

heel bijzonder om te zien, nu ze groter 

zijn, te horen hoe fijn ze het vinden dat 

ze met onze hulp een kans hebben 

gekregen. 

 

Op dit moment gaan 76 kinderen met 

hulp van SDEF naar school. Daarnaast 

ontvangt een aantal studenten een 

financiële bijdrage vanuit het SDEF 

Scholarship. 

 

In Kirtipur, dichtbij Katmandu, gaan 

Sabina en Samjhana naar de Green 

Village Boarding School. Beide ouders 

zijn gehandicapt (moeder mist één arm 

en vader is blind). De meisjes doen het 

beiden heel goed op school.  

 

 Sabina en Samjhane 

toen…… 

 
en de meisjes nu. 

 

In Magwanpur gaat Sabina Khatiwada 

naar de Gorakhshyanath Secondary 

School. 
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Sabina toen….. 

 
en Sabina nu. 

 
 
Tenzing Lama toen( nog in het weeshuis) 

 
en Tenzing nu ….. 

 
Klas 11 Science 

 

 
Sujan Nepali geeft informatie over meisjes handel 
 

Sujan Nepali is in 2017 gestart in ons 

fonds. Hij had alleen nog financiële steun 

nodig voor zijn laatste jaar Higher 

Secondary school.  

 

Dit jaar heb ik zelf geen bezoek aan 

Nepal gebracht, maar volgend jaar staat 

het weer op de planning. 

Ons bestuur in Nepal zorgt voor de 

monitoring van de studenten. Ze zorgen 

dat ze ieder jaar nieuwe uniformen, 

boeken, schrijfmateriaal en een 

schooltas ontvangen.  

Vier kinderen ontvangen ook hun 

dagelijkse ontbijt en lunch op school 

omdat de middelen thuis ontoereikend 

zijn. 

Zonder de inzet van onze lokale 

bestuursleden is ons werk niet mogelijk. 

 

 

 
Jamina Pandit 
 

Drie kinderen zijn dit jaar gestopt. De 

redenen waren heel wisselend. Eén 

jongen en één meisje hadden 10 jaar 

basisonderwijs al afgerond en waren 

gestart in klas +1, maar besloten beiden 

om toch te starten met werken in 
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respectievelijk de bouw en verkoop. Eén 

meisje is door haar tante meegenomen 

naar Kathmandu.  
 

De vader van één van de kinderen in ons 

onderwijsfonds is op 48 jarige leeftijd 

overleden. Hij leed aan hoge bloeddruk.  

Heel verdrietig en ongelooflijk zwaar 

voor het gezin. 
 

 
Begrafenis in Sindupalchok 
 

 

SDEF Scholarship 

 

Sajina Subedi heeft dit jaar haar diploma 

verpleegkunde behaald. Haar cijfers 

waren buitengewoon goed. Proficiat 

Sajina! 

 

 
Officieel geregistreerde verpleegkundige 
 

 
 
 

We ontvangen regelmatig spontaan 

hartverwarmende brieven van 

studenten. Die willen we graag met jullie 

delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdef.nl/


NIEUWSBRIEF 2018 

 

www.sdef.nl     SNS bank NL79SNSB09415015815 
                                                                 

Nieuwe aanvragen voor het Scholarship 

zijn binnen gekomen. We vragen de 

studenten wat zij zelf middels een klein 

baantje, aan financiën kunnen bijdragen. 

Samen komen we tot een oplossing. 
 

Bibek Parajuli 

 
 

 

Saroj Moharjan heeft zeer succesvol zijn 

examen higher secondary school aan de 

Makawanpur Multiple Campus 

afgesloten. Hij is nu met een studie tot 

ingenieur gestart aan de universiteit in 

Pokhara in Chagunarayan. De cijfers van 

Saroj waren zo goed dat hij een beurs in 

Nepal heeft ontvangen. 

Voor deze studie moest Saroj verhuizen 

naar een ander gebied in Nepal. Vanuit 

het SDEF scholarship ontvangt Saroj een 

aanvullende beurs voor de kosten voor 

leven en onderhoud.  

 

 

 
Saroj Moharjan 

 

 
 

. 

Het onderwijssysteem in Nepal is anders 

dan bij ons. 

De klassen of grades in het basis- en 

voortgezet onderwijs zijn onderverdeeld 

in 4 fasen: 

 primary level (grades 1-5) 

 lower secondary (grades 6-8) 

 secondary (grades 9-10) dit wordt 

afgesloten met het School 

Leaving Certificate (SLC) 

 higher secondary (grades 11-12) 

Het niveau van het SLC is vergelijkbaar 

met dat van het vmbo-t diploma zoals 

wij dat in Nederland kennen. Het is goed 

mogelijk dat een student hierna een  

vakopleiding kan gaan volgen. 
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In 2018 zijn 19 kinderen, na het behalen 

van hun SLC, gestart in het het higher 

secondary onderwijs.  

Dit niveau is vergelijkbaar met dat van 

het havo-diploma. De kosten hiervoor 

zijn circa 400 euro. Deze kosten betalen 

wij uit het Scholarship dat we vorig jaar 

hebben opgericht. 

 

Indien een student verder wil studeren 

na het afronden van higher secondary 

onderwijs, dan kunnen zij een aanvraag 

doen. Vaak is dat een opleiding van 3 of 

4 jaar. De kosten voor een dergelijke 

opleiding zijn circa 1000 euro. 

 

De studenten zijn gemotiveerd en weten 

dat zij met hun inzet kans maken op een 

betere toekomst.  

Sangeeta, Laxmi en Pema vervullen een 

belangrijke rol in de begeleiding van 

beroepskeuze. We zien dat de studenten 

positief en enthousiast over de toekomst 

zijn. 

 
SDEF resultaten 

 

Juni 2006 vond de oprichting van SDEF 

plaats. Zes kinderen uit het weeshuis 

(Shree Mother Nepal) waar ik vrijwil-

ligerswerk had gedaan, waren de eerste 

kinderen in ons fonds. 

Iedere nieuwe aanvraag kan worden 

gehonoreerd, als we de studiekosten 

voor 10 jaar basisonderwijs hebben 

geworven. In een goed jaar, kunnen we 

veel kinderen laten instromen. 

Medio 2018 zaten er ruim 76 kinderen in 

het SDEF programma; 62 volgen 

basisonderwijs (blauw in onderstaande 

grafiek) en 11 in zitten in het 

vervolgonderwijs (rood in onderstaande 

grafiek). 

 

 

Wij streven naar een duurzame impact: 

de kinderen starten bij voorkeur zo jong 

mogelijk (blauwe balken in onderstaande 

grafiek). 

Het programma is succesvol: de meeste 

SDEF kinderen maken het basisonderwijs 

af en stromen uit in klas 10 (oranje 

balken in onderstaande grafiek). 
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Op de site www.sdef.nl vindt u nog meer informatie en een film over onze stichting. 

 

Donateur worden ?                                                                                                            

Om een vaste financiële basis onder de stichting te leggen, zoeken we vaste donateurs. 

Informatie hierover is te vinden op onze site of u kunt ook een mail sturen naar 

info@sdef.nl. We geven graag verdere toelichting. Een akte is eenvoudig en kosteloos 

door de stichting voor u op te maken. 

 

Tot slot dank aan onze vaste en nieuwe donateurs! Dankzij deze geldstroom ligt er een 

solide financiële basis onder de stichting.  

 

Iedereen die ons ook dit jaar weer heeft gesteund op welke wijze dan ook, heel erg veel 

dank! We zijn enorm blij dat we de kinderen een toekomst kunnen geven. 

 

Dat wij mogen helpen de dromen van kinderen te laten uitkomen. 

 

Namens het SDEF-bestuur, Desiree Lesscher  

    

 

 
Pema    Laxmi          Sangeeta         Desiree 
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