
Uit de organisatie Nefe

Afgelopen zomer zijn Raj en ik (Saskia) naar Nepal afgereisd. We hebben de school in Baglung bezocht. Van het geld wat 

met de MOV is opgehaald, ook mede dank zij vele giften en de kerken, hebben we spullen voor in de klassen gekocht in 

de hoofdstad Kathmandu. We hebben leesboeken, voorleesboeken, kleurplaten, leerboeken ook voor de leerkrachten, 

puzzels, rekenmateriaal, constructiemateriaal, speelgoed, teveel om op te noemen. Net zoveel gekocht tot de jeep hele-

maal vol was. 1 hele dag hebben we gereden tot we met de jeep niet meer verder konden in de bergen.

spullen kopen in Kathmandu

alle spullen gaan de jeep in

ons hotel voor de nacht warm ontvangst met bloemen



nog even vlak bij de school met hulp van ouders 

weer de jeep uitgraven maar daar waren we dan 

eindelijk. We kregen  een hartelijk bloemenkettingen 

welkom. De school was nog dicht door de vakantie 

maar er kwamen steeds meer kinderen en ouders. 

De weg werd zo slecht dat we onze spullen moesten overhevelen naar 

een andere Jeep, speciaal voor in de bergen. Langs afbrokkelende 

randen, geen wegen, grote keien, landverschuivingen, oponthoud 

omdat wij of iemand voor ons vast stond in de modder reden we uren 

lang. Na het uitgraven van de jeep , 5 km per uur rijden, masseren van 

je rug, kwamen we heel laat in de avond bij ons overnachting adres 

aan.  De volgende dag een prachtig uitzicht en weer verder rijden, 

een doos vol met rekenmateriaal, de stip op 
ons voorhoofd is een welkom tika

uitpakken van alle spullen, uitleggen wat het is

alle spullen uitgepakt, grote stapels en veel enthousiasme

het kleuterlokaal.......met inderdaad niks om mee te spelen wat een plezier met een bal



de school tegen de berg aan

ja, de bungels die ik op school heb verzameld

kijken op de iPad naar onze school 
de Triangel

let op de geit

het dorpje bij de school
keuken waar een heerlijke maaltijd 
voor ons werd gemaakt 



De lokalen bewonderd die nu af waren en erachter komend dat het met de schoolspullen nog erger gesteld was dan 

we hadden verwacht. Er was gewoon helemaal niets. Een schoolbord die het woord bord niet mag hebben, een oude 

geschilderde zwarte muur. De kleuters hadden helemaal NIETS! Jullie snappen wel hoe overdonderd en blij ouders, 

leerkrachten en kinderen waren. We hadden voor de kinderen die er waren de t shirts meegenomen die van de 

koningsspelen over waren. We hadden een volley bal net mee en veel buiten materiaal dus dat was dolle pret. Ik heb 

een workshop gegeven over het materiaal en de manier van lesgeven die het best bij deze mensen  passen. Ik ben 

door de jaren heen al op heel wat scholen geweest dus ik weet een beetje van het onderwijs in Nepal.  Leraren in Nepal 

praten heel veel voor de klas, dat is te lang voor kinderen en leren dan te weinig. Ze hebben ook verschillende leraren 

die allemaal een ander vak geven. Die lessen zijn vaak saai en veel te lang, er moet meer met kinderen gewerkt worden.

Dus werken met materialen maakt het een stuk aantrekkelijker en leerbaar voor de kinderen. Het afwisselen met allerlei 

spelletjes is nieuw voor ze maar prima uit te voeren.  De leraren kregen enorm veel zin om hier mee aan de slag te gaan. 

Raj is Nepalees en die kon prima vertalen. Ik heb veel geleerd  en ik heb anderen ook veel geleerd. Een onvergetelijke 

ervaring. We gaan zeker terug, deze leraren willen nog veel meer leren maar dan wel in de winter. De wegen zijn dan 

beter dan nu in het regen seizoen. Ik kom al jaren in Nepal, nu samen met Raj maar we zijn altijd liefdevol en met een 

glimlach overal ontvangen. Zonder jullie had ik deze bijzondere ervaring niet mee kunnen maken en ik dank jullie allemaal 

namens de NEFE organisatie uit de grond van ons hart. Jullie zien het, we kunnen nog steeds vrije giften gebruiken, ga 

hiervoor naar www.nefe.nl

school met het schoolplein


