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Beste allemaal, 

Het is natuurlijk lang geleden, maar mede omdat alles rustig verliep en er weinig nieuws 

onder de Nepalese zon was, was het niet nodig om u met nieuwsbrieven te bestoken. Omdat 

we nu een heleboel hebben te vertellen, is een nieuwsbrief geen overbodige luxe. Bij deze: 

hier is de versie ‘april 2019’.  

Laten we beginnen met het hele trieste nieuws dat de moeder van oud-vrijwilligster Suzanne 

Kleijweg en tevens oud-bestuurslid van Stichting Suvadra Margreet Schulting is overleden. 

Van 2009 tot 2016 heeft ze zich voor meer dan 100% ingezet voor Stichting Suvadra. Een 

infectie na haar longtransplantatie is haar fataal geworden. We zijn naar de crematie geweest 

en wensen Suzanne en de rest van haar familie heel veel sterkte met dit verlies. 

 

SCHOOLSUPPORT 

Van de 29 kinderen, die wij ondersteunen bij hun onderwijs, kunnen we melden dat ze 

allemaal over zijn naar het volgende studiejaar. Dit jaar hebben we Subesh Baruwal weer 

terug in onze gelederen mogen begroeten. Na vertrek uit het kindertehuis heeft hij twee jaar 

bij zijn moeder in Pokhara vertoefd en nu zit hij weer samen met zijn oude maatje Log Raj in 

een hostel in Kathmandu.  

We hebben ook heel wat nieuws te melden over Naresh. Hij was bezig met zijn studie, maar 

in het leven lopen dingen soms anders dan gepland. In het afgelopen jaar heeft hij zijn baan 

bij Nilam op moeten geven, is hij getrouwd, verwacht zijn vrouw een kind en werkt hij 

tegenwoordig in Nepalgunj. Hij is helaas met zijn studie gestopt, maar wij zijn wel ontzettend 

trots op hem dat hij nu met een andere baan zijn prille gezin weet te onderhouden. 

Shova gaat nog steeds als een speer. Met haar studie en met haar werk. Ze heeft tegenwoordig 

twee baantjes. Een bij het Amerikaanse dataverwerkingsbedrijf en tegenwoordig ook als 

lerares bij het door-to-door project. Een baan, die we sinds haar tijd in het kindertehuis, echt 

op haar lijf geschreven vinden. 

 

DUWAKOT 

Hier gaat eigenlijk alles zijn gangetje. Het blijft een bewonderenswaardig project waar twee 

leraressen hun uiterste best doen om met zeer beperkte mogelijkheden een aantal geestelijk 

gehandicapte kinderen een dagbesteding te geven. 

 

DOOR-TO-DOOR 

De kinderen zijn nog steeds heel erg blij met de komst van de lerares, elke dag voor een paar 

uur. Er is nog steeds sprake van vooruitgang en ook hier zijn alle kinderen over naar het 

volgende leerjaar. 

 

HOSTEL 

In dit hostel verblijven er nog steeds drie vrouwen. Er heeft wel een wisseling 

plaatsgevonden. Rabina heeft plaats gemaakt voor Isha Asthami, een jonge vrouw die wij al 

jaren hielpen op een blindenschool in Kathmandu. Ze moest daar helaas weg en zit nu in het 

hostel in Bhaktapur. 

 

 

 

 

 



IN HET ZONNETJE 

Bij de afgelopen paasmarkt in Het Anbarg te Etten-Leur hebben we Ria van der Logt in het 

zonnetje gezet. Na ruim 10 jaar zich voor ons ingezet te hebben met het naaien van poppen- 

en babykleertjes, het maken van paaskippen en van dat soort dingen, had ze aangegeven het 

naaitoestel ‘aan de wilgen’ te willen hangen. Als 75-jarige kleinkunstenares met naald, draad 

en machine begrijpelijk. We hebben natuurlijk alle begrip voor deze beslissing en zijn 

dankbaar voor alle inspanningen die ze voor ons verricht heeft. Ze heeft van ons een mooie 

collage gekregen en ervoor gezorgd dat ze in de diverse media nog eens extra meer dan de 

verdiende aandacht heeft gekregen. 

 

TOEKOMST SUVADRA 

Ook wij drieëen, Ad, Harm en ik(het bestuur dus) , hebben ons over onze en de toekomst van 

de stichting gebogen.  

We zijn het er over eens dat we onze activiteiten in Nepal moeten gaan afbouwen. Dit hebben 

we ook al kenbaar gemaakt bij de Nepalese stichting Voice for Equal Opportunities. We gaan 

de komende tijd op zoek naar mogelijkheden om het op een goede manier te doen, zodat de 

projecten kunnen blijven bestaan. Wij staan open voor ideëen hierover trouwens!! En 

bovendien zijn eventuele opvolgers, die het willen overnemen, van harte welkom. Mochten 

die nieuwe bestuursleden niet gevonden worden, dan denken wij aan het volgende afbouw-

schema: 

Door-to-door: wij supporten dit project nog twee schooljaren 

Duwakot: wij gaan hier nog een schooljaar mee door. 

Hostel: dit was vooraf al besproken met de Voice, dat we dit drie jaar zouden ondersteunen. 

Dit doen we nu dus nog twee jaar. 

Schoolsupport: wij blijven de huidige groep ondersteunen totdat ze klas 12 hebben gehaald. 

Voor sommigen geldt dit dat we nog 1 jaar helpen, voor anderen nog 10 jaar. We blijven 

hiervoor dus nog de vaste sponsoren dankbaar! 

 

VRIJWILLIGERS en BESTUURSLEDEN GEZOCHT!!!! Voor onze projecten in Nepal, 

mail naar info@suvadra.com voor meer informatie!!! 

 

Groetjes, 

 

Joyce, Harm en Ad 
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