
 

Bericht 10 – 6 april 2019 

Samen terugkijken     
 
Wachtend op het vliegveld van Kathmandu, maken collega Bert Thole en ik 
de balans op van onze Nepal reis. Het heeft al onze verwachtingen 
overtroffen:  

 Goed georganiseerd TIP conferentie door een internationaal team 
van NFORSDT in Nepal en stagiaires, vrijwilligers en beroepskrachten 
uit 4 andere landen: Engeland, Frankrijk, Nederland en de VS  

 Een goede opkomst 140 leraren en 40 directeuren 

 Veel enthousiasme, een hoge betrokkenheid en tevredenheid bij de 
deelnemers en vooral veel leerervaringen. Zoiets hadden ze nog 
nooit meegemaakt in Nepal. TIP gaat zeker een vervolg krijgen.  

 We hebben zelf mooie bijdragen kunnen leveren met onze  lezingen 
en workshops, waarbij we ook hebben kunnen constateren dat we 
ook trots mogen zijn op de aanwezige Nederlandse studenten van 
KPZ en Fontys. Wat een talent! 

 Ook ons tweede hoofddoel, nl het aangaan van een samenwerking 
tussen KPZ en de Shiva Shakti Campus is gerealiseerd.  

 
Daarnaast was er de afgelopen weken voldoende tijd om samen de 
volgende noodzakelijke stappen in de samenwerking tussen NFORSDT en 
THEOLE/KPZ te verkennen. Wat wordt de focus in het werkprogramma? 
Wat moet er gebeuren om het aantal star-schools te verdrievoudigen? 
Hoe houden we de kwaliteit hoog? Wat moet er veranderen in de 
infrastructuur om nog meer leraren te kunnen bedienen? Hoe geven we 
inhoud aan de samenwerking met Shiva Shakti Campus? Hoe betrekken 
we meer partijen in Nepal en in Nederland, etc.? En vooral hoe zorgen we 
ervoor dat de ‘funding’ duurzaam wordt. Daarover aan het eind van deze 
laatste post meer.  

 

Sarasvati  

     

Is de Hindoeïstische godin van kennis, kunst, muziek, wijsheid en 
literatuur. Want dat alles borrelt als vanzelf op uit het aldoordringend 
water van de oeroceaan, de bron van alle leven. Zij is het vrouwelijke 
scheppingsprincipe, daar waar het mannelijke evenknie echtgenoot 
Brahma is. Ze verblijven samen in Brahmaloka.  

Zij wordt ook wel de godin van het onderwijs genoemd en staat meestal 
afgebeeld met een vina, een snaarinstrument, in haar handen en is 
herkenbaar vanwege de twee kalebassen die deze vina heeft. In de snaren 
ontstaan de trillingen van de hele schepping, die zich als golven om haar 
heen uitbreiden. Aangezien ook woorden uit deze trillingen ontstaan, 
draagt zij soms een boek (van palmbladen) als weergave van de diepere 
kennis die in de Vedische hymnen opborrelt in het bewustzijn van de rishis 
(zieners). Daarom wordt zij tevens geassocieerd met het schrift. Zij is de 
moeder van de Veda's en bedacht de Devanagari letters.  

De Hindoeïstische godheden hebben ook altijd een rijdier toebedacht 
gekregen dat hun waarde als emotionele drijfkracht het best weergeeft. 
Sarasvati's rijdier is een pauw.  

    

Slotverklaring TIP 
    

In de slotverklaring zijn de deelnemers aan TIP 15 punten overeen 
gekomen waar ze met elkaar aan willen werken. De belangrijkste punten 
zijn:  
1. Investeer in leraren: Betere leraren een betere toekomst voor onze 

kinderen. 
2. We willen investeren in de individuele behoefte van iedere leerling, 

want hun succes is ons ultieme doel. 
3. Als morele gemeenschap mogen we de waaerde van onze culturele 

traditie niet onderschatten 
4. We willen het curriculum gebruiken als richtlijn, er samen over leren, 

het verbeteren en aanpassen aan de context van iedere school. 
5. Als schoolleider ben je een voorbeeld in leiderschap en het 

organiseren van verandervermogen. 
 
De volledige verklaring kun je binnenkort nalezen op de NFORSDT website.  
 

Verzoek  
 
Tijdens de conferentie heb ik uitgebreid gesproken met Neelam Poudyal 
van de ‘Step by Step Secondary School’ (ook PO). Zij is van origine 
antropologe en wil graag in contact komen met Nederlandse collega’s die 
met hun klas online culturele uitwisselingen willen doen bijvoorbeeld 
rondom kinderfeesten, liedjes, gewoonten, etc. Als er collega’s zijn die 
hiervoor belangstelling hebben, meld je dan even bij mij. 

 
Wil je ook bijdragen  

 
Het doel van Stichting THEOLE (Teachers Helping Educators and Other 
Learners Everywhere) is de kwaliteit van het onderwijs in Nepal 
verbeteren door middel van het aanbieden van een lerarenopleiding in 
samenwerking met lokale partners, met name de Stichting NFORDST en de 
Shiva Shakti Campus onderdeel van de Tribhuvan universiteit. De stichting 
Theole heeft vijf uitgangspunten: 

 de ontwikkeling van kinderen, leraren en directeuren gaat hand in 
hand; 

 altijd in samenwerking met bekende en betrouwbare lokale partners; 

 lokaal betekenisvol leren, dus aansluitend bij het Nepalese 
curriculum en de cultuur; 

 wederzijdse bereidheid tot investeren in tijd, geld en energie; 

 minimale kosten en een maximaal leereffect! 

Om onze onderwijsactiviteiten in Nepal mogelijk te maken, denk daarbij 
aan: cursussen, conferenties, leermiddelen, een eenvoudige infrastructuur 
voor afstandsleren, hebben wij uw steun nodig. Maak het mee mogelijk 
dat leraren, directeuren en scholen in Nepal een grote stap vooruit maken. 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer  NL18RABO0162364636, ten name van Stichting THEOLE 
onder vermelding van Donatie Stichting THEOLE. De Stichting heeft een 
ideëel doel en valt onder de ANBI-regeling. 

Daarnaast is het mogelijk om t.b.v een fondsenwervingsactie ook een van 
de initiatiefnemers iets te komen laten vertellen over het project. Neem 

dan contact op met docent Bert Thole, + 31 (0)38 4217425, b.thole@kpz.nl

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brahma_(hindoe%C3%AFsme)
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