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   NIEUWSBRIEF 
SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND 
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van 2016! 

Een jaar vol activiteiten en met een feestelijk randje. In deze nieuwsbrief geven we u graag een 

update over de voortgang van de kinderen en de activiteiten van het afgelopen jaar.  

Veel leesplezier! 

 
 

 

Ook dit jaar konden we rekenen op de steun 

van onder andere de twee basisscholen die 

ons ook de afgelopen jaren al hadden 

gesteund. 

  en       

 

Verder waren er ook nieuwe initiatieven 

waardoor we ook dit jaar kunnen terugkijken 

op een goed jaar.  

 

Door al jullie steun door de jaren heen 

bestaan we inmiddels 10 jaar! Een heuglijk 

moment, hetgeen we niet onopgemerkt 

voorbij hebben laten gaan. 

 

 

Steun Basisschool Alfonsus 

 

Kinderen van de basisschool Alfonsus in 

Enschede hebben zich dit jaar opnieuw voor 

ons goede doel ingezet. Ze zijn op 7 maart 

begonnen met de verkoop van setjes 

ansichtkaarten. 

De opbrengst was geweldig! Ze hebben 

ontzettend hun best gedaan om zoveel 

mogelijk te verkopen. 

Aan alle jongens en meisjes van de 

basisschool in Enschede: Heel erg veel 

DANK! Super! 

 

 
       Setjes ansichtkaarten die volop zijn verkocht! 

          

 

Sindupalchok 

 

In het noorden van Nepal zijn 2 scholen 

waar 35 kinderen uit ons fonds naar school 

gaan. 

Bij ons laatste bezoek kregen we het 

verzoek voor nieuwe computers. 

Samen met een beamer heeft de hele school 

er enorm veel plezier van. In 

vakantieperiodes kan er op deze manier ook 
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met z’n allen een film gekeken worden (als er 

elektriciteit is…….) 

 
De leerkrachten met de computers nog in dozen. 

 

 

Sunrise Dutch Education Fund 10 jaar! 

 

Het is ongelooflijk hoe snel de jaren zijn 

gegaan en hoeveel er inmiddels bereikt is! 

We zijn blij met de kinderen die we verder 

hebben kunnen helpen en bijzonder trots op 

de groep jongeren die inmiddels een mooie 

baan hebben. 75 kinderen volgen op dit 

moment nog basisonderwijs en 3 studenten 

zijn met een vervolgopleiding bezig. Met uw 

steun hebben wij dit alles kunnen realiseren! 

 
 

Wij als bestuur vonden dit een mooie 

gelegenheid om onze lokale SDEF leden 

Laxmi Parajuli en Sangeeta Bhandari uit te 

nodigen om dit feest met ons te vieren. 
(*de kosten hiervoor zijn door de bestuursleden 

gedragen) 

 

 
Sangeeta  en Laxmi 

 

 

Tijdens het feest op 12 juni hebben we het 

“scholarship” gelanceerd. 

 

 
 

Succesvolle studenten die na 10 jaar basis-

onderwijs plus 2 jaar voorbereiding op het 

voorgezet onderwijs hebben afgerond, 

kunnen een verzoek voor een vervolgstudie 

bij ons indienen. Dit verzoek wordt 

ingediend met een motivatiebrief. 

Het is van belang dat de student ook zelf 

zorgdraagt voor een deel van de 

studiekosten. Veelal zullen ze naast een 

studie een baantje moeten nemen. We 

hebben binnen het bestuur besloten dat de 

vervolgstudie in het land Nepal zal moeten 

worden gevolgd. De kans dat een student na 

zijn of haar studie in Amerika of Australië, 

nog terug naar Nepal keert, is klein.  Wij 

denken dat het voor de universiteiten in 

Nepal van groot belang is dat getalenteerde 

studenten hier hun studie volgen, maar dat 

het ook in het belang van het land is. 
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Steun Basisschool Het Podium 

 

Ook op basisschool Het Podium is dit jaar 

weer een aantal acties gehouden voor onze 

stichting. Met Koningsdag heeft een 

aantal kinderen op de vrijmarkt weer 

(zelfgemaakte) spulletjes verkocht.  

 

 
Annemarie , directrice Het Podium, met Laxmi , 

Sangeeta en Walter. 

 

In juni was er een grote sponsorloop, 

waarbij Sangeeta en Laxmi aanwezig 

waren. De dames, in mooie Nepalese 

kleding, trokken veel aandacht. Bijzonder 

om te zien dat zoveel kinderen met hen in 

gesprek gingen. Door alle kinderen werden 

er heel veel rondjes gelopen rondom het 

Theo van Goghpark. Hiermee is een enorm 

bedrag opgehaald. Zes kinderen zijn 

dankzij het Podium in ons programma 

opgenomen.  

l 
De 6 kinderen die door Het Podium worden gesteund. 

 

Middels de computers die ook voor de 

school van deze kinderen zijn aangeschaft 

is het wellicht mogelijk dat deze kinderen 

en de kinderen van Het Podium binnenkort 

via mail, chat of skype met elkaar 

communiceren. 

 
De kinderen vonden het erg leuk om met onze Nepalese 

bestuursleden te praten. 

 

Vliegende meubelmakers 

 

Begin 2015 dienden wij als stichting een 

verzoek ingediend bij de VMM om 

speeltoestellen te maken voor de scholen in 

Nepal waar de kinderen uit ons fonds naar 

school gaan. 

 
Deze aanvraag werd anders na de aardbeving 

in april 2015. Het verzoek van 

speeltoestellen werd omgezet naar 

schoolbankjes. 

In de zomer van 2016 zijn 2 groepen met in 

totaal 18 vrijwilligers met volle inzet aan de 

slag gegaan in het afgelegen gebied in het 

Noorden van Nepal. 

 

 
Student van de meubelvakschool aan het werk met 

lokale jongeren. 

Door de studenten was een ontwerp voor een 

schoolbankje gemaakt dat zonder gebruik 

van spijkers gemaakt kon worden. Daarnaast 
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was het mogelijk om het bankje aan te 

passen voor de jongere kinderen. 

In totaal zijn er 60 prachtige en kleurrijke 

bankjes voor de scholen  in Nepal gemaakt. 

Daarnaast is er voor nog eens 60 bankjes, 

aan hout achtergelaten samen met het 

ontwerp! 

 
Heel hard gewerkt: fantastisch resultaat! 

 

De studenten van de meubelvakschool 

hebben tijdens het project lokaal ook 

Nepalese vrijwilligers getraind. Jongeren die 

interesse hebben om met houtbewerking aan 

de slag te gaan. 

Alle studenten namen 10 kilo aan gereed-

schap mee. Deels geschonken door spon-

soren, deels verstrekt door de stichting Red 

Gereedschap. 

 

 
Dit gereedschap is na afloop van het project 

achtergelaten voor de bevolking en voor de 

jongeren die werden getraind. 

 

 

Pelgrimstocht 

Ieder jaar wordt er een pelgrimstocht 

vanuit de H. Gerardus Majella kerk in 

Overdinkel gelopen.  Op zondag 16 oktober 

2016 vond voor de 104e keer de Heilige 

Gerardus Majella bevaart plaats.   

 

 
Een groot aantal bezoekers nam deel aan de tocht. 

 

Het was een prachtige herfstdag. De tocht 

werd door het Majella park gelopen en 

afgesloten met een viering in de openlucht. 

Een deel van de giften die op deze dag 

werden gedaan is geschonken aan ons goede 

doel! Heel veel dank daarvoor. 

 

 

SDEF kinderen 

 

Er zijn dit jaar 16 nieuwe kinderen 

ingestroomd. Er zijn 3 kinderen die dit jaar 

klas 12 gaan afronden en graag verder willen 

studeren.  

 

 
Pukar Gurung 

 

Pukar Gurung, is 11 jaar. Hij is 1 van de 16 

kinderen die gestart zijn in ons fonds. Zijn 

moeder is door een auto-ongeluk overleden 
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en zijn vader zijn vader kon niet voor hem 

zorgen. Zijn opa en oma zorgen nu voor hem. 

Hij is zeer gemotiveerd en doet het erg 

goed op school! 

Eén gezin is verhuisd naar Pokhara en 

daarmee ook gestopt in ons programma. Eén 

meisje is getrouwd en heeft een baby 

gekregen. We zijn blij dat zij nu een moeder 

is die 10 jaar basisonderwijs heeft 

afgerond, hetgeen weer een gunstige invloed 

heeft op de ontwikkeling van haar eigen 

kinderen. 

In het totaal zijn er 75 kinderen die het 

basisonderwijs programma volgen. 

 

 
Nieuwe schooltassen voor de studenten. 

 

Succesverhalen 

 

Kashmi Lama is zich aan het voorbereiden op 

haar vervolgstudie.  

 

 
Kashmi Lama 

 

Haar zoektocht naar haar vervolgstudie 

bracht ook allerlei vraagstukken bij ons als 

bestuur. Studie in het buitenland : wel/ niet 

steunen? Hoeveel kunnen we aan eigen 

bijdrage van de studenten verwachten?  

Wat is het toekomstperspectief bij de 

studie die je hebt gekozen? 

Mogelijk dat Kashmi nu voor de studie IT 

informatie technologie  in Nepal gaat kiezen. 

In 2015 kwam Social Welfare met een 

verzoek voor een meisje van 13. Samikchhya 

Thapa die in zeer omstandigheden ver-

keerde. Haar moeder werkt in de huis-

houding en haar vader werkte als drager 

(sherpa) tijdens trektochten maar is erg 

ziek. Hun huis was compleet vernield na de 

aardbeving. 

Ze gaat met veel plezier naar school en doet 

het erg goed! 

 

 
Sangeeta en Samikchhya 

 

Sandhya Subedi  is in 2015 met haar 

opleiding tot verpleegkundige gestart. Ze 

zat dit jaar in de top 3 van beste studenten. 

 

 
Sandya tijdens haar stage 
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Sandhya KC, volgt aan het Milestone college 

in Sunakothi(Patan),  science. Ze was dit 

jaar de beste student van haar klas. 

 
Sandhya KC voor de universiteit. 

 

 

Kalpana Galan is ontzettend blij met haar 

nieuwe naaimachine. Ze heeft voldoende 

werk en kan goed in haar onderhoud 

voorzien.  

 
Laxmi en Kalpana met haar nieuwe machine 

 

 

 

SDEF bestuur 

  

Al 10 jaar is er een loyaal en enthousiast 

bestuur met leden van het eerste uur. Om 

dit team te versterken zijn we op zoek 

gegaan naar nieuwe krachten. We vinden het 

ontzettend fijn dat we een nieuw 

enthousiast bestuurslid hebben gevonden 

met ruime ervaring in het onderwijs. 

 
Inger Schermer 

 

“Sinds 1 februari 2016 ben ik gepensioneerd 

en heb ik mijn baan als rector van het Don 

Bosco College in Volendam achter me 

gelaten. Toch bleef mijn hart uitgaan naar 

het onderwijs en de ontwikkeling  van de 

jeugd. Ik heb daarom naarstig gezocht naar 

vrijwilligerswerk dat op dit terrein actief is. 

Toen ik in contact kwam met het SDEF was 

ik direct verkocht. Als school waren we ook 

altijd actief geweest bij het helpen van 

scholen in de Congo en via Edukans op andere 

derde wereld locaties en deze stichting 

deed nu precies wat mij daar altijd zo in had 

aangetrokken. Het helpen van kansarme 

kinderen door hen de mogelijkheid te geven 

een opleiding te volgen die hen in staat stelt 

later een kansrijker leven te leiden. Het feit 

dat het kleinschalig is en er een directe 

band is met lokale Nepalese bestuurders, 

die ik ook al heb mogen ontmoeten, heeft me 

alleen nog maar meer enthousiast gemaakt 

mij in te zetten voor SDEF.” 

 

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 en geven we graag 

verdere toelichting.  
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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. 

 

Namens de bestuursleden en de kinderen uit ons fonds, wensen wij iedereen fijne kerstdagen en 

een goed 2017 toe, dat alle wensen mogen uitkomen! 

 

Namens het SDEF-bestuur, Desiree Lesscher     
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