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Nieuwsbrief Kinderen van Sikkim – september 2015 

Einde Sikkim Himalayan Acadeamy (“SHA”) 

In december vorig jaar stuurden wij jullie het laatste nieuws vanuit Sikkim. In onze nieuwsbrief 

vertelden wij dat James Ambat van Building Blocks India erg positief was over de gang van zaken op 

SHA. Helaas is James na die tijd van gedachten veranderd. Eerst telefonisch en later schriftelijk heeft 

hij ons in april/mei van dit jaar laten weten dat het voor hem toch niet goed mogelijk is gebleken om 

van afstand (Bangalore in Zuid-India) de besteding van het geld en de gang van zaken op de school 

voldoende in de gaten te houden. Hij heeft er onvoldoende vertrouwen dat hij kan controleren dat 

het geld dat wij – via Building Blocks – aan SHA ter beschikking stellen altijd goed wordt besteed. Dit 

heeft hem doen besluiten dat hij niet langer bij SHA betrokken wil zijn. Het besluit van James 

betekent dat ook Stichting Kinderen van Sikkim SHA niet langer kan ondersteunen. Zoals wij in 

eerdere nieuwsbrieven hebben laten weten (die te vinden zijn op onze website), hebben wij een 

NGO in India nodig om (legaal) geld over te maken naar de school. Zonder de tussenkomst van 

Building Blocks is het dan ook onmogelijk voor ons om SHA te blijven financieren. Wij zullen ook niet 

op zoek gaan naar een andere NGO in India. Enerzijds omdat wij uit ervaring weten dat het (vrijwel) 

onmogelijk is om een NGO te vinden die hiertoe bereid (en in staat) is. Er zijn geen NGOs van 

betekenis actief in Sikkim en ons is inmiddels ook duidelijk geworden dat er toezicht ter plaatse moet 

zijn voor een project als dit. Anderzijds vinden wij het niet juist om een school met een management 

dat onvoldoende vertrouwen heeft van de ene NGO, (proberen) onder te brengen bij een andere 

NGO. Ondanks de twijfels van James, durven wij er wel vanuit te gaan dat de kinderen over het 

algemeen goed zijn verzorgd. Tot 2011 waren er immers vrijwel doorlopend vrijwilligers uit het 

westen op SHA aanwezig en tot en met 2013 brachten Jannie, Magi en/of Mieke jaarlijks een bezoek 

aan de school. De afgelopen twee jaar was Arnab er als teacher werkzaam die een opleiding heeft 

gevolgd bij Teach for India: "a nationwide movement of outstanding college graduates and 

professionals working towards eliminating educational inequity in India" (voor meer informatie over 

Arnab verwijzen we naar een bericht op de website: “Nieuwe leerkrachten: Arnab en Deblina”; 

http://www.sikkim.nl/nieuws/archief_2013). 

SHA zal tot het einde van het lopende schooljaar (tot eind november) open blijven en de stichting 

blijft de school tot dat moment (via Building Blocks) financieren. Het schoolhoofd is van ons besluit 

op de hoogte. Het doet ons verdriet dat we de school die we bijna 13 jaar in stand hebben weten te 

houden en waar veel kinderen onderwijs hebben genoten en meer kansen voor de toekomst hebben 

gekregen, nu moeten sluiten. Aan de andere kant zijn we er ook wel trots op dat het ons – tegen de 

verdrukking in – is gelukt om het zo lang vol te houden.  

 

De toekomst: onze andere projecten 

Zoals jullie weten, tracht de stichting haar doel – kinderen uit de allerarmste gezinnen in de Indiase 

deelstaat Sikkim in staat te stellen een goede opleiding te volgen – ook op andere manieren te 

bereiken. De stichting financiert al sinds haar oprichting niet alleen SHA, maar ook de middelbare 

schoolopleiding van veelbelovende leerlingen en ook de universitaire studie van een aantal jongens 

en meisjes. De stichting heeft veel geld in kas (per ultimo 2014: ruim € 130.000). Dit geld willen we 

goed besteden, overeenkomstig het doel van de stichting. Tot nu toe werd een vervolgopleiding 

alleen door de stichting gefinancierd als we een sponsor bereid hadden gevonden om de kosten van 

de opleiding volledig te subsidiëren. Het bestuur heeft nu besloten om ook de algemene middelen 

van de stichting  (waaronder het geld dat wij hadden gereserveerd voor de aanschaf van de grond en 

http://www.sikkim.nl/nieuws/archief_2013
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een nieuw schoolgebouw voor SHA) aan te wenden om een aantal kinderen in staat te stellen naar 

een goede middelbare school te gaan en vervolgens te gaan studeren. Dit zijn deels (veelbelovende) 

leerlingen die nu nog naar SHA gaan en deels leerlingen die al op een (goede) middelbare school 

zitten. Het zijn in ieder geval allemaal kinderen die Jannie, Magi en Mieke persoonlijk kennen van 

hun bezoeken aan Sikkim.  

Wij hebben hier al goede ervaringen mee: 

 

Twee voormalige studenten van DPCA (de school waar ons hele project begon en waaruit later SHA is 

ontstaan) zijn inmiddels met hulp van onze sponsors afgestudeerd.  

Enjay Lepcha (foto) heeft horticulture gestudeerd in DheraDun: “After school I went to 

study in another state called Uttarkhand. Here, I got enrolled in a college called shri 

Guru Ram Rai (pg) college. I was actually sent to this college by our state government 

with a scholarship of 12000 rupees per annum. Here, I did B.science in Agriculture for 

four years. And after completion of this course I again enroll myself in a college called 

Doon (pg) college which is also in the same state. Here, i studied M.sc in Horticulture. I passed out 

from this institute in 2014. After this course, I returned back to my state and started working as 

Management of information system in my district (Block Divisional Office). I got this job because i also 

did post graduate diploma in computer application simultaneously with my B.sc agriculture.” 

  

Sangdup Lepcha heeft accountancy gestudeerd in Calcutta en Bombay. Hij werkt nu voor de 

Sikkimese overheid. Hij bezoekt dorpen in Dzongu waar hij moet controleren of het overheidsgeld 

goed wordt besteed. Hij doet dit sinds 2013 (toen dit zijn afstudeerproject was). Ook is hij bezig een 

zogenaamde “Homestay” (een soort bed & breakfast) op te zetten in Lingthem (Dzongu) waarvoor hij 

subsidie bij de overheid heeft aangevraagd. 

 

Samjyor studeert na het behalen van zijn eindexamen op Dr Graham’s inmiddels 

al twee jaar in Delhi. Hij doet political science aan het Deshbandu College 

(onderdeel van Delhi University). Nog een jaar te gaan en dan heeft hij zijn 

bachelors degree. Hij wil dan een Master in International Relations gaan doen. 

Naast zijn studie is Samjyor actief in een NGO “Leaders for Tomorrow”. Als je hierover meer wilt 

weten, lees dan het nieuwsbericht dat we eerder dit jaar op de website plaatsten: “Leaders for 

Tomorrow”: http://www.sikkim.nl/nieuws/archief_2015. 

 

Kursongit heeft de Tribal School gedaan en is net aan haar tweede jaar begonnen in Calcutta,  

Scottish Church College. Zij is bezig met haar bachelors degree in Engels. Zij is van plan daarna een 

masters in mass communication te doen.  

 

Nieuwe studenten 

Dit jaar zijn de volgende leerlingen van Dr Graham’s geslaagd voor hun eindexamen (ISC exam, class 

12): Rha Tsering (80,25%), Laymit (67,25%), Nimphuti (67,5%) en Pemkit (65,5%). Ook zij zijn gaan 

studeren. Ze zijn allemaal in juli van dit jaar begonnen en komen met enthousiaste verhalen via 

whatsapp. 

 

Rha Tsering is toegelaten aan het St. Xavier college (Calcutta University), een 

van de drie beste colleges van India. Hij studeert commerce.  

http://www.sikkim.nl/nieuws/archief_2015
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Met zijn studie kan Rha uiteindelijk, zoals hij ons vertelde, gaan werken in “management” of 

“financial fields”. Dat komt goed uit, want als wij vroeger aan Rha vroegen wat hij later wilde 

worden, was het antwoord steevast: “rijk”. En dat voor een jongen die opgroeide in een dorpje – 

meer een verzameling hutjes – in de bergen van Dzongu, vijf uur lopen van het eerste plaatsje van 

enige omvang.  

 

Laymit studeert Engels (gecombineerd met education, journalism & mass 

communication in Namchi, Sikkim (Namchi Government College, Sikkim 

University). Zij doet daarnaast een computer cursus van een jaar. Zij heeft het erg 

naar haar zin en heeft haar eerste tests al gedaan, grotendeels met goed resultaat:  

 

“Here im fine and doing well and having fun with college life and made lots of new 

friends and Miss now a days we are having normal classes and in August 18 our 

college will be celebrating its foundation day and after few days my first sessional test will start”.  

“Miss my test went so good n we got to see our marks  today..out of 25 i got 20 in journalism&mass 
communication and 19 in education...good news is that till now my marks are highest in class (…) 
Miss 14 in english. I never thought that english will be so tough in college level. First when i saw 
english i thought that it will be like the english that we have studied in school level..in college have to 
study the history of english literature...anyways but im trying and will do my best in second round”. 
 

Nimphuti is geselecteerd voor het (volgens James) goed bekend staande Karanataka 

nursing college in Bangalore. Zij heeft ook een beurs weten te krijgen zodat zij nu 

vrijwel gratis de driejarige opleiding tot verpleegster kan gaan volgen – ver van huis, 

maar naar men zegt met baangarantie. Nimphputi is inmiddels aangekomen in 

Bangalore: 

“I reached my hostel. it is so beautiful one room is shared by two or three girls. 

Miss, I m so excited to be here. I can see lots of different  students from different 

countries..”.  (op de foto alle eerstejaars studenten uit andere staten in India) 

                                                                                                   
 
Pemkit is toegelaten tot een tweejarige opleiding om lerares op een lagere school te worden. Deze 

opleiding is in Gangtok, de hoofdstad van Sikkim. 

 

Kinzangit heeft haar eindexamen (ISC) gedaan op de Tribal School en had de 

hoogste score van iedereen: 91 %. Helaas is zij ondanks haar geweldige 

eindexamenresultaat niet toegelaten tot een van de betere colleges van Calcutta 

University, omdat haar papieren (zoals vaker in Sikkim) niet in orde waren. 

Gelukkig is ze wel toegelaten tot het Asutosh College (ook Calcutta University) 

waar zij Engels is gaan studeren. 
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Huidige middelbare scholieren 

Op dit moment zitten Nedup, Rikchen, Hissay, Dichen en Karina nog op Dr Graham’s.  

Op de Tribal School zitten Chung Chung, Topden, Lakpa, Hissay Doma en Tsering Dorjee. De Tribal 

School biedt gratis onderwijs aan veelbelovende kinderen van de “scheduled tribes”. Deze kinderen 

hebben toelatingsexamen moeten doen om te worden toegelaten. Wij willen hen graag na hun 

eindexamen de mogelijkheid bieden te gaan studeren. Het onderwijs aan deze school is van hoge 

kwaliteit; ook Kursongit en Kinzangit zijn hier naar school geweest.  

Pratiksha and Sapna gaan nu naar een privé meisjesschool die gratis onderwijs aanbiedt en twee 

andere meisjes, Nisa and Ranmaya, gaan ook naar een goede (gratis) middelbare school, NJV. 

 

Naar Dr Graham’s en verder 

Wij zouden graag een aantal (goede) leerlingen die nu naar SHA gaan de mogelijkheid bieden om 

naar Dr Graham’s te gaan (of een andere goede privéschool). De kosten van Dr Graham’s bedragen 

op dit moment bijna € 2.000 per jaar. De kinderen hebben nog zes jaar of meer te gaan. Dat betekent 

dat we per kind rekening moeten houden met een kostenpost van ten minste € 12.000. Voor zover 

mogelijk (houdt verband met afkomst, wel of niet “scheduled tribe” bijvoorbeeld) zijn we van plan de 

kinderen te vragen toelatingsexamen te doen voor de Tribal School waar het onderwijs uitstekend 

(en gratis!) is.  

 

De kosten om een kind te laten studeren in India variëren van ruim € 2.000 tot € 1.500 per jaar. 

Dit betekent dat we per kind dat nu nog naar SHA gaat rekening moeten houden met de volgende 

kosten:  

middelbare school: €   12.000 

college (drie jaar):  €     6.000  (eventueel) 

masters (twee jaar):  €     4.000  (eventueel) 

totaal:   €  18.000 tot € 22.000 

GS, het schoolhoofd van SHA, heeft samen met de rest van de staff op ons verzoek een aantal 

leerlingen van SHA als “veelbelovend” aangemerkt. Hij heeft 14 leerlingen opgegeven. Deze 

leerlingen zitten in klas 3 t/m 6 (in het laatste geval van de government school). Een aantal van deze 

kinderen (5-7) moet toelatingsexamen voor de Tribal School kunnen doen, maar ook als zij daar 

naartoe gaan, is het onmiddellijk duidelijk dat de stichting met de huidige middelen niet al deze 

kinderen (samen met de kinderen die nu al op een goede middelbare school zitten) kan blijven 

ondersteunen. Wie gaat ons helpen deze kinderen een goede opleiding en toekomst te geven? 

Hoe nu verder 

Wij zijn al enige tijd – sinds mei – op de hoogte van het besluit van Building Blocks. Toch berichten wij 

jullie hierover nu pas omdat wij ons eerst wilden bezinnen over het “hoe nu verder” en pas met het 

nieuws naar buiten wilden komen als wij een goed plan voor de toekomst hadden en ook duidelijk 

was in hoeverre daarin een rol voor onze huidige donateurs was weggelegd. Wij hopen op jullie 

begrip hiervoor.  

Graag willen wij natuurlijk zoveel mogelijk van de kinderen een toekomst bieden. Wij hopen dat jullie 

deze wens met ons delen en dat jullie ons hierbij willen blijven steunen. Wij begrijpen heel goed dat 

velen van jullie het sponsoren van de volledige middelbare schoolopleiding en/of studie van een kind 
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(veel) te duur zullen vinden. Wij zijn echter ook heel blij als jullie blijven bijdragen wat jullie nu doen; 

met de bijdragen van een aantal sponsors van € 20-25 per maand kunnen we immers ook een kind 

naar school laten gaan en/of laten studeren. Op die manier kan een aantal sponsors samen een kind 

“adopteren” en desgewenst op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van het kind.  

Wij vragen jullie dan ook of jullie in beginsel van plan zijn de stichting te blijven steunen, zodat wij 

daarmee rekening kunnen houden bij het maken van verdere plannen. Wij willen geen beloftes doen 

aan kinderen die we later niet waar blijken te kunnen maken. Als je het leuk vindt om een bepaald 

kind (deels) te sponsoren en daarmee eventueel ook zelf contact te hebben (wat pas echt goed 

mogelijk is als ze naar college gaan, zo is ons gebleken), kun je met ons contact opnemen voor meer 

informatie over de kinderen die wij op het oog hebben. Ook de veelbelovende Kinzangit heeft nog 

geen sponsor. 

 

Voor de sponsoring van individuele kinderen hebben wij geen lokale NGO nodig.  Het geld voor de 

kinderen op Dr Graham’s wordt rechtstreeks aan de school betaald door een Schotse charity, de “UK 

Committee, Dr Graham’s Homes” (wij maken het geld voor “onze” kinderen over naar deze charity. 

Aan de studenten die naar college gaan, maken wij (op basis van een door hen aangeleverd budget) 

rechtstreeks geld over. Er bestaan geen belemmeringen om studiegeld vanuit het buitenland naar 

individuen over te maken. 

Jannie en Mieke zijn van plan om in 2016 een bezoek te brengen aan India om zoveel mogelijk 

studerende kinderen en middelbare scholen te bezoeken. 

Dzongu 
Onze school in Lingthem (Dzongu), de Mayel Lyang Academy, waar we 20 kinderen sponsoren, blijft 

gewoon bestaan. Vier jongens hebben dit jaar hun eindexamen (ISC exam, class 12) gehaald en 

directeur Loden Lepcha is op zoek naar een vervolgopleiding voor hen, college of een meer 

praktijkgerichte opleiding. Het gaat om Dawa, Sonam, Lhaden en Rapgay. Volgend jaar doen vier 

studenten hun class 10 examen en dit jaar is Solomit daarvoor geslaagd. Solomit is naar een andere, 

betere, school verhuisd (de Hee Gyathang school in Lower Dzongu) omdat ze geneeskunde wil 

studeren en daarvoor goede cijfers voor de exacte vakken moet hebben. We wachten op bericht van 

Loden of en hoe we Solomit kunnen helpen deze twee jaar tot aan college. Met de jonge kinderen op 

school gaat het goed.  

 
Dank voor jullie steun voor de kinderen van Sikkim! 
  
Namens het bestuur, 
Jannie Langbroek, Magi Finlayson en Mieke Dudok van Heel 
 

______________________________________________________________________________ 

Stichting Kinderen van Sikkim  

KvK: 34188956  

Rekeningnummer: IBAN NL26 INGB 0009 2273 56  

Website: www.sikkim.nl of www.kinderenvansikkim.nl 
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