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De Stichting Ton Memorial School Sailung zet de droom van Ton van den Brink voort om onderwijs voor alle kinderen 

mogelijk te maken in Sailung, Nepal. In 2018 overleed Ton in de door hem zo geliefde bergen van het land.   

 

Nepal kent een bijna ondenkbare onderwijssituatie: tot 1951 was het zelfs verboden om als ´gewone burger´ naar school 

te gaan. Vanuit een stevige, lokale basis willen we elk kind in Sailung - arm of rijk, sociaal lage of hoge klasse, wel of niet 

religieus - de kans bieden goed onderwijs te volgen, om zo de sociale en economische situatie in de regio te verbeteren.  

 
 

 

Het is onze wens om het onderwijs in Sailung een stevige impuls te geven door 

een nieuwe school te bouwen en individuele steun te bieden aan leerlingen.  

 

Steeds meer kinderen gaan naar school door de hulp van onze donateurs. 

Draag bij aan de bouw van de nieuwe school en de groei van het 

onderwijsaanbod: groot of klein, we zijn enorm dankbaar voor alle steun aan 

de scholieren in Sailung.  

 

Doneren kan eenmalig, maar ook maandelijks. U kiest zelf waar het geld aan 

wordt besteed: schaf bijvoorbeeld een maaltijd voor de klas aan, geef een 

schooluniform of doneer het maandsalaris van een leerkracht. Al voor €25 per 

maand maakt u het verschil voor een kind van ouders die de bijdrage niet 

kunnen betalen: met uw hulp kan hij of zij tóch naar school.   

 

Doneer gemakkelijk online of neem contact met ons op: dan zoeken we samen 

naar de manier die bij u past om bij te dragen. Op sailung.nl kun je terecht voor 

uitgebreide informatie over de stichting.   

 

ONZE MISSIE 

WORD DONATEUR! 

Bouw mee aan de 
toekomst: klik hier & 

doneer eenvoudig 
online! 
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