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STICHTING SUKHA FOUNDATION
1. Inleiding
In dit activiteitenrapport legt de Stichting Sukha Foundation (‘de Stichting’) haar activiteiten
voor de periode 2021 uit.
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van minderbedeelde kinderen in Nepal die
door moeilijke familieomstandigheden slechte toekomstperspectieven hebben door middel
van opvang en educatie.
Door te appelleren aan de vrijgevigheid van mensen die begaan zijn met het lot van
kansarme kinderen genereren we fondsen om door middel van giften de
stichtingsdoelstellingen te behalen.
Sinds 2013 werkt de Stichting nauw samen met Kumbeshwar Technical School (KTS). KTS is
aangewezen als betrouwbare partner om het doel van de Stichting te ondersteunen. Gezien
KTS een lokale Stichting is met jarenlange ervaring in de begeleiding van weeskinderen, het
lesgeven aan kinderen vanuit de KTS school en het verder begeleiden van studenten in hun
vervolgstudie heeft de Stichting ervoor gekozen om KTS het lokaal toeziend orgaan te laten
zijn. Gezien de situatie met het coronavirus kunnen we geen bezoek brengen aan de
kinderen die onder de Sukha Foundation vallen en is het zeer waardevol dat KTS toeziet op
de educatie en opvang.
Kumbeshwar Technical School (KTS)
Nursery and Primary School
De Nursery and Primary School is in 1983 opgericht om lokale kinderen van een lage kaste
op te voeden. Er zijn meer dan 200 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar die regelmatig de
gratis lessen volgen. KTS geeft de kinderen gratis papier en boeken omdat hun ouders deze
niet kunnen betalen. In de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de kleuterschool krijgen
120 kinderen ook één keer per dag een gratis voedzame maaltijd en de allerkleinsten twee
maaltijden per dag.
Voortbouwend op het fundament van een allround onderwijs, richt KTS zich ook op het
belang van buitenschoolse activiteiten voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van
haar studenten. De kinderen worden aangemoedigd om te integreren in de gemeenschap
door middel van een programma van culturele evenementen, quizwedstrijden,
spellingswedstrijden en een kinderclub. Deze activiteiten onderschrijven de overtuiging van
KTS dat er gelijke kansen moeten zijn voor iedereen, ongeacht achtergrond of
omstandigheden.

KTS heeft een bibliotheek en een computerruimte om het lesprogramma te verbeteren, wat
zal helpen om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen voor de moderne wereld waarin
deze kinderen opgroeien.
Weeshuis
Het weeshuis is sinds 1986 geleidelijk gegroeid toen de politie, welzijnsinstanties en
individuen weeskinderen naar KTS brachten van de straat, gebroken gezinnen. Voor veel van
deze kinderen was KTS de eerste stabiele thuisomgeving die ze hadden meegemaakt.
Het gebouw omvat vier slaapzalen met was- en toiletfaciliteiten, een keuken en eethoek en
een grote buitenruimte voor het spelen van spelletjes, zoals basketbal, tafeltennis en
badminton. De kinderen krijgen vier voedzame maaltijden per dag. De kinderen krijgen een
volledige opleiding en worden ondersteund door het proces van het verwerven van een
inkomen totdat ze klaar zijn om op zichzelf te gaan wonen.

2. Werkzaamheden Sukha Foundation
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit mevrouw Irene Mertens, de heer Jacques van Beek
en de mevrouw Samantha IJsbrandy.
Activiteiten
De activiteiten van de stichting zijn in eerste instantie gericht op het ondersteunen van
minderbedeelde kinderen in de Kathmandu Vallei in Nepal door middel van educatie en
waar nodig verzorging en opvang.
Resultaten 2021
Afgestudeerd
In 2021 is 1 student die werd ondersteund door de Stichting afgestudeerd, namelijk;
Gopal is afgestudeerd van het Everest Engineering College met een bachelor in electronic
and communication engineering en heeft een baan bij het “National Innovation Centre”.

Lopende educatie trajecten
Chandramati heeft in 2021 een goede sprong gemaakt in haar gezondheid. Dankzij het
regelmatig uitvoeren van oefeningen is ze een stuk mobieler en kan ze meekomen met haar
klasgenoten. Chandramati startte met een flinke achterstand, vanwege haar gezondheid
hebben haar ouders haar in eerste instantie niet naar school gestuurd. Inmiddels doet ze het
goed op school, zit ze in klas 10 en heeft een fijne plek in een hostel vlak bij haar school. In
April 2022 start haar eindexamen. In de 3 maanden die daarop volgen is ze vrij en gaat ze
computerlessen en Engelse lessen volgen.
De stichting voorziet zowel in de verzorging als educatie voor Chandramati. In klas 11 wil
Chandramati verpleegkunde studeren, zodat ze haar dromen kan vervullen haar
gezinssituatie en haar dorp te verbeteren. Daarom wil ze steun van jou. Ze hoopt dat jullie
zullen helpen om haar dromen te vervullen. Ze is goed in haar academie en is blij om in
Aruna Bhawan te zijn. Ze zegt dat de reden achter haar glimlach je grote steun is en ze
belooft hard te werken en je trots te maken.

Manjil zit in klas 12 jaar van het middelbaar onderwijs, hij is net zoals vele anderen
studenten heel blij dat het onderwijs weer open is na een turbulente periode tijdens de
pandemie. Manjil heeft inmiddels de keuze gemaakt om een bachelor in hotelmanagement
te gaan volgen. De stichting kan de vervolgopleiding van zijn keuze in ieder geval deels
financieren. Manjil woont samen met zijn moeder en helpt haar in het huishouden waar
mogelijk.

Salina woont in de buurt van KTS en volgt een Bachelor in Information Management, ze
heeft haar 5e semester voltooid en studeert nu in haar 6e semester in afwachting van het
resultaat van het 5e semester. Ze heeft nog 2 semesters te gaan.

Nieuwe student per 2021
Sagun, is 8 jaar oud en heeft fysiek wat uitdagingen omdat hij werd geboren met spinale
complicaties. Na enige moeite is er een school voor hem gevonden, omdat veel scholen geen
faciliteiten hadden voor lichamelijk gehandicapte leerlingen. Momenteel studeert hij in klas
2. Hij doet het erg goed in zijn studie en stond op de derde plaats bij zijn laatste examen. Zijn
moeder vergezelt hem nog steeds elke dag naar school en blijft op school en brengt hem
terug naar huis.

Effecten coronavirus extra activiteiten educatie
De stichting heeft in 2021 gezien Nepal zwaar getroffen is door het coronavirus de volgende
activiteiten ter hand genomen:
•
•

De leraren en leraressen van de KTS school, periodiek van een inkomen voorzien
Financiële ondersteuning geboden voor het aanschaffen en opzetten van online
lesmateriaal

De extra activiteiten werden niet door de lokale overheid gesteund. De leraren en leraressen
hebben meer uren gemaakt zodat de leerlingen niet te veel achterraken op de lesstof,
hiervoor is extra budget ter beschikking gesteld vanuit de Sukha Foundation om dit te
financieren.

Online lessen voor het basisonderwijs KTS school

