
Nieuwsbrief
Wilt u vier keer per jaar onze

nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich

dan aan op onze website! U ontvangt

de nieuwsbrief dan automatisch in

uw mailbox:)

April 2022

Belangrijke Data april t/m juni

14 April Nawa Basra - Nepalees
Nieuwjaar!

27 april Koningsdag! Lies en Gerda
staan natuurlijk op de markt!
Bezoek onze kraam in Bakkum,
aan de Bakkummerstraat, nabij
de dr. Jacobilaan.
Let op: Cash Only!

In the spotlight
Deze keer starten we onze nieuwsbrief met het
persoonlijke verhaal van onze manager Temba
Sherpa!

Hello everyone, I am Temba
Sherpa. I am very happy to
introduce myself to you all! I
was born in Solukhumbu
district, eastern part of Nepal. I
grew up with my parents and
got so much love and care in
my family, but due to some
political conflict; I had to leave
my parents behind and moved
to Kathmandu when I was 14 years old. Once I came to
Kathmandu, I started my beautiful time in the Belgian
organization called “KIDS SHANGRILA HOME”. I
stayed in this home for more than 6 years and met with
LIES VINK DIDI for the first time while she was working
as a volunteer at Shangrila home. Within 6 years of
time, Lies Didi came to the organization many times as
a volunteer. That time I didn’t know her that much
because she had so many things in the home to do and
didn't have enough time to talk with every kid
personally. For 6 years, I was taken care of at home
and got a chance to continue my study with friends at
home. Through this article, I would like to thank the

entire team of the “KIDS SHANGRILA HOME”.

When I finished my study (10+2) I was
looking for a small job, planning to manage
my life myself. But finding a job at a young
age was not that easy. My first plan was to become a
British soldier. The required numbers of soldiers were
360 per year but the candidates were 61000 in our
group. It was super tough and I was not selected. I was
a bit upset and didn’t know what to do next. But again I
thought about my further plan and this time I made a
plan to go in the trekking sector to guide the trekkers.
To become a guide I need to have a license. For that I
have completed a guiding course and basic
mountaineering course. The trekking guide is a
seasonal job and I have enough extra time to do some
other things besides guide. I was still looking for some
extra things to do and one day, I just made a plan to
talk with LIES didi about my plan and ask for a job in
her organization. That time she started her own small
organization in Boudhanath named “MARINKA HOME”
with 6 street boys together. At the beginning she hired
me as a part time job holder and started my job with
kids when I was just 21 years old.

Afterwards, I liked it more to work with children than to
go on trekking. Later, the number of kids in the home
kept increasing and we registered our organization as a
“TIOM-LAURA MARINKA HOME” and since then, I am
still working with these beautiful kids in the home. Up to
now, we have provided education, food, clothes and a
homely environment for more than 115 kids and given
jobs for 18 staff members. Managing in the home is not
always easy but it always makes me feel good when I
am looking back at kids and see the positive growth
and result. Now this year, I have worked at the home for
more than 14 years and still I love to work for kids.

At last, I would like to thank all the individual sponsors,
organizations, working directly and indirectly for our
home and all the volunteers. Put your helping hands
together and together we can make a positive change
in other lifes. Thankyou!

Temba Sherpa



Namasté - Lies
Ons kinderhuis met tachtig kinderen en zeventien
personeelsleden heeft al deze maanden (inmiddels
kunnen we zelfs spreken van jaren!) in moeilijke
omstandigheden het hoofd boven water kunnen
houden. De alom aanwezige angst voor Corona, het
voedseltekort voor oudere mensen en grote gezinnen.
We riepen regelmatig op voor het doen van (extra)
donaties. Uw aller giften waren ruimhartig, we konden
overlevingspakketten samenstellen met rijst, olie,
suiker, waspoeder en meer praktische zaken. Uiteraard
waren de scholen dicht, net als in Nederland. Voor
iedereen was het spannend, ook voor ons. Wij waren in
Nepal, maar op een gegeven moment zat onze tijd er
op, we waren er negentig dagen en de visums liepen
af. We gingen. Het was moeilijk om de volwassenen en
kinderen achter te laten en maar te hopen dat er geen
moeilijkheden kwamen. En eerdaags de scholen weer
konden draaien.
Sommige kinderen konden naar huis en namen eten
mee voor thuis. Iedereen was onder de indruk van het
gebeuren, wat ons allen over kwam. Het afscheid van
de kinderen was heavy en we hadden geen idee
wanneer alles weer normaal zou draaien. Inmiddels zijn
Caspar en Betty (vrijwilligers) de staf komen
versterken, heel fijn! We hebben nu iemand extra, dat
geeft een rustig idee. Wij kunnen zelf pas in Oktober
weer heen, wat zien we daar nu al naar uit!
Rest mij nog u allen te bedanken voor het feit dat u
doneert, want we hebben veel geld nodig om alles
draaiende te houden. We werken keihard, elke dag.
Wilt U ons financieel opnieuw helpen? Heel graag! In
deze nieuwsbrief leest u meer over het doen van
donaties. Natuurlijk kunt u ook op onze website de
nodige informatie vinden.
Ons rekeningnummer is NL20ABNA0801275490. Ook
kunt u doneren door onze tikkie link te gebruiken:

https://tikkie.me/pay/Stvanktmnd/wNrjLLScGovJRfYkC
gT1Sv

Namens ons allemaal bedankt! Namaste, Lies Vink.

Sixt - dry little tears
In de vorige nieuwsbrief schreven we over deze mooie
stichting welke ons heeft ondersteund, onder andere
door het updaten van ons computerlokaal en de
aanschaf van een nieuwe wasmachine. Via Lobsang is
inmiddels hun mooie plaquette aangekomen en prijkt
deze trots aan onze wand!

Namasté - Gerda
From small girls&boys naar jonge dames en stoere
mannen!
Aan het klein zijn komt een einde.. Net als de
Nederlandse kinderen gaan ook onze Nepalese
kinderen op zichzelf wonen!

Van de groep meisjes op
de foto woont er nog één
in ons huis en de anderen
wonen samen, studeren of
willen naar het buitenland..
Ook bij de jongens is dat
zo: sommigen hebben een
baantje, anderen gaan

studeren of wonen met zijn vieren op kamers.
Gelukkig zien ze TiomLauraMarinka Home wel nog écht
als hun thuis (al komen ze niet met hun wasgoed aan)!
Ze komen langs, eten mee en praten met hun broers en
zusters. We blijven één grote familie!

Voor ons is het iets
om enorm trots op te
zijn, zoveel kinderen
van de straat hebben
we kunnen helpen!
Zij hebben kansen
gekregen. Daar zijn
wij met uw hulp heel
dankbaar voor. 
Een aantal kinderen
kunnen goed leren en krijgen de kans om via het
Mirjam Bosman foundation te studeren, wat natuurlijk
fantastisch is omdat onze organisatie daar de geldende
middelen niet voor heeft! Daar zijn wij deze stichting
dankbaar voor.
Wij blijven deze jonge mensen volgen en gunnen hen
een prachtige toekomst!

Namaste, Gerda Oosting.

Aan de slag in Nepal als
vrijwilliger?
Begeef je je tussen twee studies in, heb je een jaar
sabbatical, of ben je met pensioen en lijkt het je
helemaal het einde om jouw steentje bij te dragen bij
onze kids in Nepal? Kom dan een periode als vrijwilliger
naar Kathmandu en werk in ons Kindhuis! Het kan en
mag gelukkig allemaal weer, na een tijd vol
beperkingen door Corona.

Meer weten? Check de volgende link:
https://straatkinderenvankathmandu.nl/helpen/#vrijwillig
En wie weet… help jij mee het verschil te maken!

https://tikkie.me/pay/Stvanktmnd/wNrjLLScGovJRfYkCgT1Sv
https://tikkie.me/pay/Stvanktmnd/wNrjLLScGovJRfYkCgT1Sv
https://straatkinderenvankathmandu.nl/helpen/#vrijwillig


Onderwijs
De kinderen van ons huis volgen het basis/voortgezet
onderwijs op de Jeevan Tara Academy, dit is een
particuliere school dichtbij Tiom Laura. Het onderwijs
op particuliere scholen is beter dan op openbare
scholen omdat het onderwijzend personeel beter
geschoold is en het pedagogische en didactische

klimaat beter is.
Voor het
particuliere
onderwijs moet
wel schoolgeld
betaald worden,
het openbare
onderwijs is gratis.
Vanaf 6 jaar
volgen de
kinderen het
basisonderwijs,

gedurende 10 jaar. Vakken zijn onder andere:
Nepalees, Engels, wiskunde, natuurkunde, biologie,
gezondheidsleer en sociale studies.
De basisopleiding wordt afgerond met een SEE
examen (Secondary Exam Education). De kinderen zijn
dan ongeveer 16 jaar oud. Dit examen geeft toegang
tot verdere studie en bepaalt ook voor welke
studierichtingen de kinderen kunnen kiezen.
Na het examen wordt gekozen voor een vakopleiding of
een 2-jarige plus academische opleiding, ook wel klas
11 en 12 genoemd. Het diploma van klas 11 en 12
geeft toegang tot een hbo-opleiding of de universiteit.

Kosten vervolgstudie of vakopleiding.
De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd door

te leren tot klas
10,11 of 12. Dit
geeft de beste
uitgangspositie voor
de arbeidsmarkt en
studie. Maar niet
alle kinderen
kunnen of willen
doorstuderen. Als
kinderen in klas 8 of
10 willen stoppen

met leren omdat zij niet verder kunnen- of willen leren
wordt er samen met de leraar, het kind en de staf een
plan gemaakt voor een vakopleiding of baan.

Dit jaar zijn 16 kinderen doorgestroomd naar klas 11 en
7 kinderen naar klas 12.
Omdat de kosten van een vakopleiding en
vervolgstudie hoge kosten met zich meebrengen,
blijven we op zoek naar sponsoren die financieel
kunnen bijdragen.

Miriam Bosman Foundation
We zijn in contact gekomen met de Miriam Bosman
foundation. Deze stichting heeft als doel de studie te
bekostigen van studenten uit ons kinderhuis. Wijlen
Miriam Bosman heeft gewerkt als vrijwilliger, in het

Tiom-Laura huis. Zij was zeer
begaan met het lot van de
kinderen. Ter nagedachtenis aan
haar is de stichting opgericht, door
collega’s en vrienden.
Wij hebben twee kandidaten
voorgedragen aan de stichting,
Dorje en Ngima. Dorje wil BBS
studeren. Ngima heeft zich
teruggetrokken, hij wil toch in het
buitenland werk zoeken.
De kosten voor de 4-jarige studie
voor Dorje is ongeveer
300000NPR (dat is 2.259,00 euro)

inclusief wonen in de buurt van de universiteit en wat
leefgeld. De stichting heeft een contract opgesteld met
enkele basiseisen. Wij zijn blij en dankbaar dat Dorje
kan studeren dankzij MB-foundation. Binnenkort
kunnen we weer enkele studenten voordragen die
verder willen studeren.

Van de kinderen
Een brief van één van onze
kids. Ditmaal over het
Tibetaanse Nieuw Jaar:
Lhosar!  De brief is
geschreven door Furba
Sherpa.



Donaties
Uw donaties/schenkingen worden fiscaal behandeld als
gift en zijn als zodanig aftrekbaar van je inkomen.

Tussen een schenker en een ANBI-organisatie kan
rechtstreeks een schenkingsovereenkomst afgesloten
worden. Met zo’n schenkingsovereenkomst mag je de
gehele schenking in mindering brengen op je
belastbaar inkomen. Anders kan dit alleen als al je
gezamenlijke giften aan erkende ANBI instellingen
gedurende een jaar het bedrag van één procent van je
drempelinkomen overschrijden. De meeste mensen
kunnen daardoor niets aftrekken. Afhankelijk van je
inkomenssituatie, kan je met een
schenkingsovereenkomst tot 49,5% van het
gedoneerde bedrag van de fiscus terugkrijgen!

Voorwaarde is wel dat:
-het om een vast bedrag gaat
-dat jaarlijkse gedoneerd wordt
-gedurende ten minste vijf jaar
-de begunstigde is bij de belasting geregistreerd als
ANBI (registratienummer van Vajra: 815863159)

Lees hierover meer op de website van de
belastingdienst.

Daarnaast kan je in je testament een legaat voor onze
stichting opnemen. Net als over giften is de stichting
over een legaat geen erfbelasting verschuldigd.
Misschien is het opnemen van legaten voor goede
doelen meteen een aanleiding om eens goed over uw
testament na te denken en uw wensen goed vast te
leggen.
Als u meer informatie over deze mogelijkheden wilt
hebben kunt u contact opnemen met de
penningmeester:  Niek Rijs (niekrijs@gmail.com)

Contactgegevens:

Adresgegevens: Straatkinderen

van Kathmandu

Lies Vink, Cf. Smeetslaan 115,

1901GL Castricum

lies_519@hotmail.com

Bankrekeningnummer:

NL20 ABNA 0801 2754 90

Volg ons op Instagram:
@straatkinderenvankath
mandu

Like ons op Facebook:
Straatkinderen van
Kathmandu

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
mailto:niekrijs@gmail.com
mailto:lies_519@hotmail.com

