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15 jaar SMPN

Op 31 oktober vieren we het 15-jarig
jubileum van SMPN. Dit jubileum
heeft na de grote aardbeving in Nepal en de daaropvolgende moesson
een bijzondere betekenis gekregen.
Corry en Bote Nicolay bezochten
samen met drie sponsors in april de
projecten. Zij deelden met de Nepalezen de blijdschap van het weerzien en
van de mooie resultaten. Ook hebben
ze het sponsorgeld aan veel studenten
overhandigd.
Ineens werd alles verwoest door de
gruwelijke aardbeving en vele naschokken. Meteen startte SMPN een
inzamelactie voor noodhulp en wederopbouw. Dankzij een geweldige
respons kunnen we samen met de
mensen in Nepal veel doen. Hierover
heeft u vier nieuwsflitsen ontvangen.
Begin oktober gaan de bestuursleden
Froukje Nijholt en Gerda Breeuwsma samen met nog twee vrijwilligers
en een journalist van Omrop Fryslân, op eigen kosten naar Nepal.
We nemen u op 31 oktober mee in
het vele wat is gebeurd en de nieuwe plannen. Het jubileumfeest wordt
met muziek, dans, zang en meerdere
activiteiten feestelijk omlijst.
Danjebat voor u steun!!
We zien u graag op 31 oktober.
Namens het bestuur SMPN
Corry Nicolay, voorzitter

31 oktober
Nepalfeest
Op 31 oktober wordt in de Heidehof een Nepalfeest gehouden ter
gelegenheid van het vijftienjarig
bestaan van SMPN. Zie voor meer
informatie de separate uitnodiging, de website en op facebook.
Op 17 november staat SMPN met
een stand op een avond van de Vrouwenkamer die in het teken staat van
ontwikkelingswerk.
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De Nepal Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal.
De Stichting steunt individuele studenten en heeft in het straatarme Nepal een computerinstituut
en een schoolproject opgezet. Bovendien zijn twee verarmde vissersdorpen gesteund.
De Nieuwsbrief komt tweemaal per jaar digitaal uit en een keer in een magazine-versie en is
bedoeld voor sponsors en donateurs.

SPN-CI na de aardbeving positief verder

Ook computerinstituut SPN-CI werd getroffen door de aardbeving. Het gebouw bleef overeind,
maar de muren vertoonden scheuren en ook was er schade aan computers. Het gezin van coördinator Chewang Sherpa moest elders worden ondergebracht. Veel Nepalezen woonden lange tijd op
straat. Inmiddels gaat SPN-CI positief verder. De eerste diploma’s worden op 4 oktober uitgereikt.
Het computerinstituut heeft 8000 euro ontvangen voor schadeherstel en nieuwe investeringen.

Grote wachtlijst van sponsorstudenten
door de aardbevingen in Nepal
Het aantal studenten op de wachtlijst voor sponsoring is door de aardbevingen fors toegenomen. Door het instorten van woningen, het verloren gaan van landbouwgrond en vernietigen van voorraden is er in veel gezinnen geen geld om uit te geven voor het schoolgaan van
de kinderen of jongeren. Allereerst gaat het beschikbare geld naar de primaire behoeften van
eten en veilig wonen.
Voor het bedrag van 115 euro per jaar kunt
u een kind in het Gorkhadistrict financieel
ondersteunen. Voor het bedrag van 225 euro
per jaar ondersteunt u een jongere in Kath-

mandu waar het leven duurder is dan in het
afgelegen Gorkhadistrict en waar het beroepsonderwijs en bachelor onderwijs wordt
aangeboden.
Lees meer op pagina 4.

Bestuur Studenten- en
Musaharproject Nepal
(SMPN):
Voorzitter:
Corry Nicolay, tel. 0513-632973
corrynicolay@
studentenprojectnepal.nl

Een prachtige gift van Paul en Agnes Vlaanderen uit Kockengen. Zij vierden hun vijftigjarig
huwelijksjubileum en maakten 1.000 euro kadogeld over op de rekening van SMPN. Het feest
stond in het teken van Nepal: foto’s, flyers, nieuwsbrieven etc. Inmiddels is het bedrag opgelopen tot 1.835 euro. Met vijftig procent subsidie van de Wilde Ganzen erbij staat de teller op
2.752,50 euro. Danjebat!

Penningmeester en donateurs:
Bote Nicolay, tel. 06 42499527
botenicolay@
studentenprojectnepal.nl

Nepalbezoek oktober 2015

Secretariaat Nederland en
Nepalprojecten:
Froukje Nijholt, tel. 0513-653515 of
06 29096556
froukjenijholt@
studentenprojectnepal.nl
Studentensponsoring:
Gerda Breeuwsma, tel. 06 27249969
gerdabreeuwsma@
studentenprojectnepal.nl
Fondsenwerving en Relatiebeheer:
Evert Schermerhorn,
tel. 06 54308854
evertschermerhorn@
studentenprojectnepal.nl
Scholenproject:
Froukje Nijholt
froukjenijholt@
studentenprojectnepal.nl
Website en Folder:
Wiep van der Meulen
Standbeheer en Vormgeving:
Miranda de Boer, tel. 06 57271511
Hulp bij activiteiten:
Vrijwilligers
Studenten- en Musaharproject
Nepal (SMPN)
IBAN NL18 INGB 0008 7191 23
t.n.v. SMPN te Heerenveen
IBAN NL43 RABO 0101 4875 68
t.n.v. SMPN te Heerenveen
KvK reg.nr 01089409
ANBI nr. 8162.10.378
Contactadres:
Secretariaat SMPN
Van Aerssenstraat 4,
8448 PN Heerenveen
froukjenijholt@
studentenprojectnepal.nl

www.studentenprojectnepal.nl
Facebook: www.facebook.com/
studentenprojectnepal
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Geld jubilerend bruidspaar stroomt binnen

Op 1 oktober vertrekken wij met een
groep van vijf personen naar Nepal: Gerda Breeuwsma, haar man Huub Witteveen,
vrijwilliger Jan Zandbergen, Gerrit de Boer
van Omrop Fryslân en ik. Betrokkenheid,
support en belangstelling spelen ook een
rol, maar minstens zo belangrijk is dat wij
verslag willen uitbrengen naar de achterban.
De grote inzamelingsactie heeft meer dan
170.000 euro opgebracht en Wilde Ganzen
geeft een subsidie van 61.500 euro voor de
wederopbouw van zeven scholen en het computerproject SPN-CI. Het worden drukke
dagen met vergaderingen met onze partners
in Nepal, schoolbesturen, studentenmeetings,
uitnodigingen bij families thuis en nog veel
meer. U kunt ons volgen op Facebook.
Froukje Nijholt

Nazomerfair LC
LC-nazomerfair in Oenkerk met een mooie
opbrengst voor onze Nepalprojecten: in
totaal € 692,30. De Wilde Ganzen vermeerdert dit bedrag met 50 procent. Ook is voor
twee studenten een sponsor gevonden. Voor
ruim twintig studenten zoeken we nog een
sponsor voor 115 euro of 225 euro per jaar.
De organisatie van de fair was verrast door
de waslijnen met studentenportretten tussen
de bomen op landgoed Stania State.

Van de penningmeester
DANJEBAT = DANK, DANK, HEEL VEEL DANK !
Wat een actie, het is overweldigend hoeveel er is over gemaakt op de oproep
voor hulp aan het getroffen Nepal. Op
17 september staat er een bedrag voor
noodhulp en wederopbouw van 171.165
euro. De Wilde Ganzen doet er 50 procent bij, maar heeft laten weten dat ze
tot een maximum gaan van 61.500 euro.
Totaal is er voor de wederopbouw
221.165 euro beschikbaar, maar de
actie loopt het hele jaar nog door.

wat daar tussenin ligt. Er zijn veel bedragen binnengekomen: acties van scholen,
collectes van kerken en noem maar.
Overweldigend, het is daarom niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.
Maar het is wel hartverwarmend, ook de
korte berichtjes op bij de bankoverschrijvingen vertellen ontroerend veel meeleven
voor de slachtoffers en veel steun voor het
bestuur van SMPN.

U wilt natuurlijk graag weten : Wat is er
met al gedaan met de over gemaakte giften?
Er is voor noodhulp (rijst, linzen, tenten en
golfplaten) binnen drie weken 13.700 euro
over gemaakt. In augustus is 102.000 euro
gestort op de rekening van de Wilde Ganzen, die het met de vermeerdering in delen
overmaakt naar het bestuur in Nepal. Daar
is per 1 september begonnen met de herbouw van de scholen.
De binnen gekomen bedragen variëren
van 2 euro (zakgeld van een klein meisje) tot 5.000 euro van een bedrijf en alles

Je zou het bijna vergeten, maar de ‘gewone projecten’ gaan ook gewoon door,
zoals het computerinstituut en de studen
tensponsoring.
Heeft u daarvoor uw jaardonatie of sponsorbijdrage nog niet over gemaakt? Dat kunt
u nu doen op NL18 INGB 0008 7191 23
t.n.v. SMPN Heerenveen. Waarvoor dank.
Ook voor vragen over maandbetaling,
incasso-machtiging of periodieke schenking kunt u bij de penningmeester terecht.
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OPROEP

Bote Nicolay

Reis Bote en Corry naar Nepal in april 2015
Bote en Corry Nicolay brachten samen met Jan Houter van Vlieland en twee familieleden een bezoek aan de projecten in Nepal
in april 2015. Zij maakten aan het eind van hun reis de zware aardbeving mee. Op deze pagina een impressie van hun bezoek.

Uitreiken certificaten op
Computerinstituut.

De computerstudenten hebben o.l.v. docent
Sanubai een ‘Danjabat = Dankjewel’ doek
gemaakt.

Vergaderen met Bestuur SPN-CI van
Computerinstituut.

Afscheid ven de secretaresse die bij haar
man in Australie gaat wonen.

Studenten wachten op de uitbetaling van de
helft van het sponsorgeld.

Na controle van de universtiteitspapieren en resultaten wordt het geld door het
bestuur van SHN uitbetaald. Hiervoor
ondertekenen de studenten een formulier.

Alle studenten en ook het personeel
van het restaurant waar dove en doofstomme mensen werken, krijgt een
rugzakje van ‘De Friese Poort’.

Een nieuwe school in het dorp Baluwa in
het Gorkha gebied.

De kinderen doen ochtendgymnastiek
voor hun school in Deurali.
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Jan Houter voor de Vlieland School in Baluwa
waarvoor Vlieland geld heeft ingezameld.
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Computerles op een nieuw gebouwd
school in het dorp Takukot.

Alles is nog heel in de
Koningsstad Bakthapur.

Studenten Marne College Bolsward gaan
actie voeren voor herbouw school Sulikot
Eén keer in de twee jaar zetten alle 1150 studenten van het Marne College zich in om geld
in te zamelen voor een maatschappelijk doel. Ze doen dit op een zelf bedachte manier. In
2013 deed het Marne College mee aan de scholenactie Dance4life voor een wereld zonder
aids. Ze hebben toen het geweldige bedrag opgehaald van ruim 17.000 euro waarmee ze de
school in Nederland waren met de hoogste opbrengst.
Het Marne college heeft de stromen: • vwo
tweetalig; • havo/vwo; • theoretisch/havo; •
gemengd/theoretisch; • basis-/kaderberoepsgericht; • basisberoepsgericht (met lwoo).
De actie wordt deze keer door 2 studenten
van het VWO georganiseerd in het kader van
hun profielwerkstuk. Hierin moet een maatschappelijk vraagstuk op een methodische

verbeelding van veel studenten en volwassenen in Nederland. Ook biedt het project veel
mogelijkheden om als scholen in Nepal en
Nederland een blijvende verbinding met elkaar aan te gaan en van elkaar te leren.
Om zowel studenten als docenten te inspireren voor het doel van de actie wordt voor-

Bouw mee in Nepal
De Protestantse Gemeente Heerenveen gaat sparen voor een school in
het dorp in het moeilijk toegankelijke
berggebied Ghorka van de Himalaya.
In de Trinitaskerk en de Sionskerk
stonden Corry en Bote Nicolay met
een informatiestand. De inwoners van
Chunchock horen bij de laagste kaste
en proberen dagelijks te overleven.
Door de hulp van een kerk uit het Westen voelen ze zich gezien en gewaardeerd. Hierdoor geloven ze in toekomstkansen voor hun kinderen en wordt ook
gebouwd aan de toekomstige generatie.
De Wilde Ganzen heeft al toegezegd de
opbrengst met 50% te vermeerderen.
Vervolg van pagina 1
In wat voor situaties verkeren studenten die op de wachtlijst staan?
Er zijn wachtlijst studenten die geen
ouders hebben om op terug te vallen of
waarvan één van beide ouders hen heeft
verlaten of erg ziek is. Er zijn ook een aantal wachtlijststudenten die een lichamelijke beperking hebben waarvan één van de
studenten helemaal blind is. Veel wachtlijst studenten hebben ouders die net
in staat zijn hun kinderen eten te geven
met dat wat op het land wordt verbouwd.
Geld voor school is er gewoon niet.

Foto voorkant folder SMPN.
manier worden uitgewerkt. Dit ter voorbereiding op hun vervolgopleiding.
De studenten hebben gekozen voor herbouw
van een school in het Gorkha district die ingestort is door de aardbeving omdat het een
heel zinvol en concreet project is. Het biedt
studenten in Nepal direct een betere kans
op een goede toekomst. Als er geen school
is moeten jongeren op het land zware arbeid
verrichten of worden in het ergste geval verkocht of jong uitgehuwelijkt als het een meisje is. Het project spreekt daarnaast erg tot de

afgaand aan de actiedag een inspiratiedag
georganiseerd waarbij de bestuursleden van
SMPN worden uitgenodigd een presentatie
te geven. De actiedag zelf zal plaatsvinden op
vrijdag 20 november 2015. De Wilde Ganzen
zijn erg geïnteresseerd in de samenwerking
van SMPN met de school en overweegt om
het actiebedrag dat 20 november wordt opgehaald met 50% te gaan vermeerderen.
Froukje Nijholt, bestuurslid en coördinator
Scholen en Gerda Breeuwsma

Fondsen en Bouwadviezen
Bestuurslid Evert Schermerhorn benadert veel fondsen voor steun aan onze projecten.
De afgelopen periode hebben we meerdere bijdragen ontvangen, waarvoor Danjabat =
dank u wel. In samenspraak met ingenieur Sjoerd Nienhuys, die ervaring heeft met het
bouwen in Nepal, zijn bouwadviezen verstuurd voor het aardbevingsbestendig bouwen
van scholen in het Berggebied Gorkha.
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Door het sponsoren van een student via
SMPN maakt u voor de arme Nepalese
student meteen het verschil op een goede toekomst. SMPN heeft inmiddels 15
jaar ervaring met het sponsoren van studenten. Een groot deel van de studenten
die klaar zijn met hun studie gaan vervolgens zich zelf ook weer inzetten voor
het ondersteunen van arme en kansloze
studenten. Een groot deel zet zich ook
in om de leefomstandigheden in Nepal
te verbeteren. Op deze manier helpen
we mee de kracht bij de Nepalese bevolking te versterken en het Milleniumdoel
te realiseren dat alle kinderen onderwijs
krijgen.
Wilt u een (extra) student sponsoren
dan kunt u dit mailen naar:
studentensponsoringsmpn@gmail.com.
U kunt daarbij eventueel aangeven of u
een voorkeur heeft. U wordt daarna gekoppeld aan een student. We hopen dat
we voor alle ruim 20 wachtlijst studenten een sponsor krijgen en ze meteen
met de studie kunnen starten die ze zo
graag willen volgen.
Gerda Breeuwsma, bestuurslid en coördinator Studentensponsoring

