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Wij willen onze hartelijke dank uitspreken aan het gehele team en alle 

klanten van Mani Bhadra. De hulp en steun die wij elk jaar van u mogen 

ontvangen is ons zeer dierbaar en stelt HIA in staat om de activiteiten in 

de Himalaya regio voort te zetten en uit te breiden. Uw hulp raakt aan 

het hart van het leven van duizenden mensen in nood. Hiervoor danken 

wij u allen van harte. 

 

ONDERWIJS 

ADOPTIES OP AFSTAND 

Voor het schooljaar 2017-2018 werden 25 studenten geselecteerd die door Mani Bhadra 

ondersteund werden. Deze kinderen komen uit gezinnen die geen geld/middelen hebben voor 

onderwijs. De ouders werken doorgaans lange dagen in bv. fabrieken, weverijen, de bouw, 

schoonmaak of bedelen om in hun primaire levensonderhoud te kunnen voorzien. Na het betalen  

van de broodnodige zaken als eten, huur en andere vaste lasten, blijft er geen geld over voor school. 

Zonder jullie donaties, zouden deze kinderen niet naar school hebben kunnen gaan. Sommige 

gezinnen zitten in de schulden omdat ze een lening hebben afgesloten om hun kinderen naar school 

te kunnen laten gaan. Om hun school jaar na jaar voort te kunnen zetten en een kans op een betere 

toekomst te hebben, zijn deze gezinnen afhankelijk van uw vrijgevigheid. Voor het schooljaar 2018-

2019 zijn opnieuw 25 studenten geselecteerd die met de donaties van Mani Bhadra en haar klanten 

onderwijs kunnen genieten. 

 

UITDELEN VAN SCHOOLSPULLEN 

Sinds enkele jaren delen we schoolspullen uit bij een aantal dorpsscholen in de regio rondom 

Katmandu, Nepal. Dit is altijd een erg vreugdevol moment, waar door de kinderen, hun ouders, 

docenten en vrijwilligers naar uit gekeken wordt. Deze dorpen zijn qua inkomsten afhankelijk van 

wat landbouw en er blijft weinig geld over voor ‘luxe’ goederen zoals schoolspullen. Om ouders te 

ondersteunen en om en de kinderen het voordeel te geven van pennen, potloden, schriftjes en 

andere benodigdheden, zijn we zeer toegewijd om dit project draaiende te houden. De jongste 

kinderen waren dit jaar dolblij toen ze gekleurde potloden kregen! We deelden dit jaar schoolspullen 

uit aan 265 kinderen van de Mahendra Rastrya Adharbhoot school, de Ghan Jyoti Adharbhat school 

en de Shree Bhaiab middelbare school. 

Daarnaast konden we ook de 26 kinderen van het Jorpati weeshuis, 14 kinderen van een 

gezinsvervangend tehuis van de Hope foundation en 55 jonge monnikjes van het Sed Gyed Klooster 

blij maken met schoolbenodigdheden. Tevens ontvangen deze drie plaatsen kantoorbenodigdheden 

en gezelgschapsspellen.  

Ook de jonge monniken van de Sepom school in Zuid-India konden we blij maken met de benodigde 

schoolspullen. 

 

SCHOOLSPONSORING 

Tot grote vreugde kunnen we ook dit schooljaar 2018-2019 weer de kosten van de Shree Jana 

Bhuwana basisschool in het dorp Shikharpur dekken. Deze school heeft de financiële steun nodig om 

de leraren en vaste lasten te kunnen betalen, waardoor het onderwijs van 70 leerlingen uit de nabije 

dorpen gegarandeerd kan worden. 



 

 

GANGCHEN SAMLING SCHOOL 

Nieuw schoolgebouw 

De leerlingen van de Gangchen Samling school konden hun schooljaar (vanaf april 2018) starten in 

een nieuw schoolgebouw. Het bestaande gebouw kon het groeiende aantal leerlingen niet langer 

aan en was nodig toe aan renovatie. Een nabijgelegen – groter – gebouw werd opgeknapt en 

betrokken. Het nieuwe gebouw voorziet in 12 extra klaslokalen, een groter speelplein inclusief open 

podium voor uitvoeringen. Tevens is er een keuken, muzieklokaal, natuur- en scheikunde lab, 

computerkamer en goede en voldoende sanitaire voorzieningen. De school kan hierdoor uitbreiden 

tot een aantal van 650 leerlingen. Daarnaast is er voldoende ruimte om in de toekomst vakgericht 

onderwijs te gaan geven, waarschijnlijk zal er een onderwijsprogramma komen voor elektriciens en 

loodgieters. 

De school is ceremonieel geopend en gezegend door Lama Gangchen tijdens zijn bezoek in maart 

2018. Zoals gebruikelijk ontvingen de leerlingen hem en zijn gasten enthousiast met een gevarieerd 

cultureel programma met zang en dans.  

Door z’n goede reputatie en hoog onderwijsniveau, trekt deze school steeds meer leerlingen aan uit 

heel Kathmandu en diens buitenwijken.  

Dit jaar behaalden 22 studenten hun middelbare school diploma, allen met zeer goede cijfers. En een 

leerling ontving zelfs een bijzondere onderwijsprijs. Al deze leerlingen zullen verder gaan studeren. 

De jongste leerlingen worden middels de Montessori methode onderwezen en in elke klas wordt 

naast kwalitatief goed onderwijs ook aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van elk 

kind.  

Steeds meer arme gezinnen uit de omgeving vragen onderwijs aan bij deze school en hopen dat er 

voor hun kind een sponsor gevonden wordt! 

Dit jaar is ook geïnvesteerd in de aanschaf van zonnepanelen. Dit betekent dat de school niet langer 

afhankelijk is van het – zeer onstabiele – elektriciteitsnet van Kathmandu en gebruik maakt van 

groene energie.  

 

Muziek en dans 

In schooljaar 2018-2019 blijft de school muziek- en danslessen aanbieden voor kinderen van alle 

leeftijden die hieraan willen deelnemen. Deze lessen worden voor schooltijd aangeboden. De kinderen 

zijn hier erg enthousiast over en nemen in grote getalen deel en werken naar een voorstelling toe. Het 

is prachtig om te zien hoeveel vreugde deze lessen geven. In de nieuwe school is een muzieklokaal 

ingericht. 

 

VERDER ONDERWIJS 

Het aantal leerlingen dat verder gaat met studeren neemt elk jaar toe. Dit collegejaar hebben we 81 

studenten kunnen ondersteunen die naar ‘college’ en de universiteit gaan. De meeste leerlingen 

kiezen een studierichting die hen verder op weg helpt naar een baan: hotel management, 

bedrijfskunde, accounting, leraaropleiding en sociaal werk. Wij zijn erg trots op hetgeen deze 

leerlingen bereiken. Neem bijvoorbeeld Deepa Karki, die we vanaf schooljaar 1 hebben kunnen 

sponsoren en nu werk heeft gevonden bij een landelijke krant in Nepal. 

 

 



 

GEZONDHEIDSZORG 

MEDICIJNEN 

Ook dit jaar konden we de gezondheidspost in het Mawakanpur district weer voorzien van de nodige 

geneesmiddelen. Deze post is verantwoordelijk voor de primaire gezondheidszorg van 8000 mensen 

in dat district. Tijdens het regenseizoen zijn deze inwoners afgesloten van toegang tot de reguliere 

medische voorzieningen. Deze gezondheidspost die kan bestaan door inzet van onze stichting, is van 

vitaal belang voor de gemeenschap in die periode van het jaar. Dit jaar hebben we o.a. de volgende 

middelen kunnen leveren: antibiotica, pijnstillers, ontsmettingsmiddelen, middelen bij verkoudheid, 

vitamines, etc.  Een bijzonder bedankje aan onze vrienden van het Serpom klooster die voor het 

transport en de bezorging hebben gezorgd, in aanwezigheid van lokale overheidsfunctionarissen in 

een door hen georganiseerd programma.   

 

NOODHULP 

VERSPREIDING VAN DEKENS 

In maart heeft HIA 700 winterdekens kunnen leveren aan twee dorpen in het Mahottai district: 

Thöse en Gaushala. Deze dekens zijn gemaakt door Gangchen Drupkhang en gegeven aan ouderen, 

zieken, mensen met een beperking en andere mensen in de meest slechte leefomstandigheden. De 

mensen in dit gebied zijn afhankelijk van de teelt van rietsuiker en zijn extreem arm.  

We danken in het bijzonder onze vriend en sponsor Thonla Sonam, die de lange en oncomfortabele 

reis heeft willen maken om de goederen te bezorgen bij deze mensen. De leefomstandigheden in 

deze dorpen zijn een van de meest erbarmelijke die wij ooit hebben gezien en we zijn blij tenminste 

iets van comfort te hebben kunnen brengen daar. 

 

NOODFONDS 

We zijn zeer dankbaar voor de bijdragen aan ons Noodfonds, waardoor we in staat zijn directe hulp 

te bieden aan ouderen, zieken en mensen met een handicap. Het geld is gebruikt om mensen van 

deze doelgroep te voorzien van onderdak, eten en – waar nodig – medische zorg. Ons Noodfonds 

krijgt vele verzoeken binnen van mensen die dagelijks vechten voor hun bestaan of specifieke noden 

hebben zoals een bepaalde operatie die ze moeten ondergaan of een plek om te wonen. 

 

WEESHUIZEN 

Dit jaar konden we een klein bedrag doneren aan de Hope Foundation en het Jorpati weeshuis. Hope 

foundation is een kleinschalig gezinsvervangend tehuis dat onderdak biedt aan straatkinderen en het 

Jorpati weeshuis is een thuis voor 36 kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. 

 

 

HULP AAN KLOOSTERS 

SED GYUED KLOOSTER 

Dit klooster, dat momenteel een huis biedt aan 59 jonge monniken (onder de 16 jaar), heeft het 

zwaar omdat ze voor hun voortbestaan geheel afhankelijk zijn van donaties. Veel van deze monniken 

komen in dit klooster terecht omdat hun families niet in staat zijn voor ze te zorgen en hopen dat 



hun kinderen onderdak, eten en scholing krijgen binnen de kloostermuren. Het toenemende aantal 

jonge monniken legt een grote druk op de (financiële) middelen van dit klooster. Help in Action 

ondersteunt dit klooster al vele jaren door sponsoren voor de monniken te vinden en financiert 

momenteel ook de leraren en een assistent (die helpt bij de algehele zorg voor de jongste monniken 

en de schoonmaak). Tevens voorzien we het klooster van schoolspullen om er voor te zorgen dat de 

best mogelijke studie omstandigheden worden gecreëerd. Dit jaar zijn er ook nieuwe matrassen, 

lakens en winterdekens gedoneerd! 

 

NIEUW PROJECT 2018-2019 

WATER PROJECT 

Het doel van dit project is om een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 

Naties te helpen realiseren: “Verzeker toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen” 

(doel 6). We willen dit doen door het aanleggen van een systeem dat water verzamelt en opslaat 

vanuit een nabijgelegen bron naar het dorp Chapakhori in de Bagmati regio ten zuidoosten van 

Kathmandu. Op dit moment is er in dit dorp geen directe toegang tot water voor consumptie, 

sanitair, hygiëne en de dieren. Toegang tot water is verslechterd door de grote aardbeving van 2015. 

De 400 families (± 2000 mensen) in dit dorp hebben geen waterleidingen en de waterputten staan 

droog. Elke dag moeten de bewoners een lange afstand afleggen, over steile bergweggetjes, om 

(drink)water te halen. 

 

Afgelopen februari is de Italiaanse ingenieur Matteo Gregg ter plaatse geweest voor een eerste 

inspectie, gevolgd door een bezoek in mei door Claudio Galli voor een geologische inspectie. Dit 

heeft geresulteerd in een degelijk twee-fasen plan om water naar het dorp toe te leiden en op te 

slaan voor zowel huishoudelijk gebruik als landbouw. 

 

 

Namens alle mensen die hulp hebben ontvangen sturen we ieder van u een hartelijk en oprecht 

dank je wel! 
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