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Nepalese school in hooggebergte Himalaya erg dankbaar voor 
giften school uit Aalden. 

"Wat een mooi initiatief van CBS De Schutse om schoolmateriaal 
te doneren voor een schoolproject in Nepal. Een land in 
ontwikkeling dat door interne politieke twisten jaren stil heeft 
gestaan op vele terreinen, ook op het gebied van onderwijs." 

 

Dat zegt Cees Vrolijk van de stichting Ton Memorial School 
Sailung. De stichting heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de 
bouw van een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw voor 
Sailung - in het oosten van Nepal - en wil de school voor de 
toekomst waarborgen. 

Verbetering onderwijs 
De stichting dankt zijn naam aan de uit Laren afkomstige Ton van 
den Brink. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor verbetering van het 
onderwijs. Helaas is Ton tijdens zijn laatste bezoek aan Sailung in 
2018 overleden. Om zijn werk te kunnen voortzetten is de 
Stichting Ton Memorial School Sailung opgericht. 

Betrokkenheid 
Met veel enthousiasme en betrokkenheid spreekt Cees Vrolijk 
over het onderwijsproject in de Nepalese regio Sailung, in het 
hooggebergte van de Himalaya. En in het bijzonder over de rol 
van CBS De Schutse in dit onderwijsproject. 

"In gesprek met directeur Max Tetelepta, was zijn hart snel 
gestolen voor het project, kinderen een kans geven te leren. De 
school in Aalden had juist een aantal laptops, desktop computers 
en zelfs een beamer met elektronisch wandbord vernieuwd. Een 
uitgelezen kans om in Nepal kinderen ook digitaal onderwijs aan 
te bieden. En, dat gebeurt daar in het Engels!" 

Actie om nooit te vergeten ..! 
Cees Vrolijk vervolgt: "Samen met meester Sjoerd, manusje van 
alles op school, werden alle spullen snel ge-update en 
gebruiksklaar gemaakt. In april 2022 werd een 20 foots container 
gevuld met een scala aan schoolmateriaal (tafeltjes, stoeltjes, 
PC's, kleding, aggregaat, schrijfmateriaal, etc.) en per boot, trein 
en vrachtwagens in juli afgeleverd in Sailung. Een actie om nooit 
te vergeten ...!" 

Nieuwe schoolgebouw 
Inmiddels wordt er in Sailung hard gewerkt door de leerkrachten en ouders om alles operationeel te krijgen. 
En, om ook op deze manier, zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om kwalitatief goed onderwijs te 
kunnen volgen. Het nieuwe schoolgebouw omvat 3 kleuter- en 6 lagere klassen, een docentenkamer en 
een keukentje. Dit werd in 3 fases  gerealiseerd. De eerste fase was de bouw van 8 lokalen. Hiermee werd 
in het tweede kwartaal van 2020 gestart. 



Behoefte 
Een nieuwe school was bepaald geen overbodige 
luxe. "Het voormalige schooltje was opgebouwd 
uit boomstammen en golfplaten. De vloer 
bestond uit aangestampte kleigrond, er waren 
geen ramen. In de winter is het enorm koud en 
de sneeuw waait er naar binnen. In de zomer 
daarentegen is het er heel heet. Er was dus 
absoluut behoefte aan meer lokalen, beter 
sanitair, een keukentje, meer leraren en een 
lerarenverblijf. Dit laatste in verband met de 
afstand tot en de moeizame reis van en naar de 
stad. 

Ook bus aangeschaft 
De kinderen komen uit de naaste omgeving van 
Sailung, moeten soms wel 1,5 uur lopen om de 

school te bereiken. De school heeft onlangs zelfs een bus aangeschaft om zo kinderen die wat verder weg 
wonen ook een kans te geven de school te bezoeken. 

Grote inzet 
Cees Vrolijk vertelt dat de bewoners van Sailung een grote inzet tonen om hun levensstandaard te 
verbeteren. "Ze hebben aandacht voor hygiënisch drinkwater, infrastructuur en de ontwikkeling van het 
gebied. Het aanbieden van onderwijs heeft de grootste prioriteit, deze voorziening zorgt er voor dat 
gezinnen niet naar de stad vertrekken." 

 

Sponsoractiviteiten 
Er zijn inmiddels ook sponsoractiviteiten om de kinderen volledig te voorzien van lesmateriaal, kleding, eten 
en drinken. "En natuurlijk ook om de zeven leerkrachten te kunnen betalen.... Zo is er een mogelijkheid om 
een kind voor langere tijd te sponsoren. Je wordt dan ook persoonlijk op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen van het kind. Misschien iets voor u? 

Het stichtingsbestuur is CBS De Schutse natuurlijk erg dankbaar voor de prachtige materialen die ze zo 
goed kunnen gebruiken! 



Laatste ontwikkelingen 
Op de website van de stichting, www.sailung.nl kunt u veel lezen over de geschiedenis van het project, de 
laatste ontwikkelingen en de plannen die wij nog hebben. U kunt zich gratis inschrijven voor de nieuwsbrief 
om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen. 

 

Heeft u vragen dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij één van de bestuursleden van de stichting of een mail 
sturen naar info@sailung.nl 
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