Nieuwsbrief Kinderen van Sikkim – december 2020
Door de pandemie is onze reis naar India in het najaar niet doorgegaan en heeft ook het geplande
bezoek van Samjyor en Kursongkit in juni aan Nederland geen doorgang kunnen vinden (de tickets
waren al geregeld). Vandaar een iets ander verslag van het wel en wee van onze kinderen die
overigens voor een groot deel inmiddels jong volwassenen zijn. Met veel van hen hebben we
gelukkig goed contact via Whatsapp.
Samjyor is vorig jaar afgestudeerd aan de rechtenfaculteit van de University of Delhi en werkt
inmiddels als advocaat bij Kashup Chambers, een bijzondere prestatie, zeker voor een jongen uit
Sikkim. Hij staat nu financieel helemaal op eigen benen. Wij hebben hem nog een net pak en extra
overhemden gegeven; zijn toga kreeg hij na het behalen van zijn ‘bar exam’ van kantoor. Ook in Delhi
is wekenlang een lockdown geweest en waren zijn kantoor en de rechtbanken gesloten. Gelukkig
werd zijn salaris (grotendeels) doorbetaald (en deed hij online onderzoek voor een artikel of boek dat
zijn baas aan het schrijven was). Inmiddels is het weer min of meer ‘business as usual’, wat betekent
dat hij zes dagen per week werkt en (hele) lange dagen maakt.

Punjab and Haryana High Court

Op kantoor

Kursongkit is dit jaar afgestudeerd en heeft een Master gehaald in Early Childhood Care and
Education aan de Ambedkar University, ook in Delhi. Daarvoor deed ze haar
Bachelor in Engelse literatuur aan Calcutta University. Tijdens haar studie deed ze
veel vrijwilligerswerk en nam in 2019 deel aan een Summer School in BadenWürttemberg. Het is haar tot nu toe niet gelukt werk te vinden op haar
vakgebied maar zij onderzoekt nu of ze ergens in het buitenland haar PhD kan
doen en daar een beurs voor kan krijgen. Het is – zo horen wij en lezen wij in de
kranten – helaas niet ongebruikelijk dat je in India met een universitaire graad
(zelfs van een goede universiteit) geen baan op niveau kunt vinden.

Kinzangkit is na een jaar studie Engels overgestapt naar politieke
wetenschappen aan StXavier College in Calcutta, een van de meest
prestigieuze universiteiten met een streng toelatingsbeleid. Ze heeft dit
jaar haar Bachelor gedaan en op dit moment staat ze ingeschreven voor
haar Master bij Calcutta University. Uiteraard alles online.

Nimphuti studeerde drie jaar verpleegkunde in Bangalore aan het Karnataka College van de Rajiv
Ghandi University en liep haar diploma mis doordat de Universiteit had verzuimd het door haar
betaalde examengeld door te sluizen naar de betreffende instantie. Dit soort dingen komen in India
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helaas vaker voor. Ze besloot terug te gaan naar Sikkim, vond werk in een
ziekenhuis in Siliguri waar ze net genoeg verdiende om het hoofd boven water
te houden en durfde ons toen pas in te lichten. Ze heeft besloten om elders
toch haar studie af te maken en wij zullen haar daarbij helpen. Het komende
jaar is dat – door Corona – helaas nog niet mogelijk. Zij is enige tijd thuis
geweest in Sikkim met Corona, maar was gelukkig niet ernstig ziek. Ze is net
weer afgereisd naar Siliguri, waar ze – als het goed is – alsnog gaat beginnen
met een nieuwe baan in het Neotia Hospital, waar ze op 26 november al zou
beginnen, maar waar ze tijdens de sollicitatie Corona opliep..

Laymit heeft onlangs aan de universiteit van Gangtok haar Master in
Engels en communicatie/journalistiek gehaald. Ze is heel enthousiast en
ambitieus en heeft aangegeven een academische carrière na te streven
en graag nog een PhD te willen doen. Daarvoor moet ze een
toelatingsexamen doen en dat kan pas in juni 2021. Ter voorbereiding
wil ze graag een coachingstraject volgen en daarbij zullen we haar zeker
(financieel) steunen. Als ze een PhD gaat doen, zal zij – net als vele
promovendi in Nederland – worden betaald door de universiteit.

Sarda studeerde net als Nimphuti aan het Karnataka College in
Bangalore en heeft in 2019 haar Bachelor gehaald. Ze heeft
een iets ander traject afgelegd dan de meesten want is
eigenlijk bij aanvang van deze studie weer op ons pad
gekomen. Ze was de dochter van een boer in Buriakop waar de
meeste vrijwilligers die op onze school werkten – en wij ook –
een kamer huurden (voor 5 euro per maand met ‘s ochtends
een kop thee van oma – Sarda liet ons onlangs weten dat oma
nog steeds leeft en het goed maakt). Omdat haar broertje Ausbin bij ons op school zat en wij geen
twee kinderen uit één gezin aannamen, heeft zij haar hele opleiding op de plaatselijke government
school gedaan. Wij wisten dat ze graag door zou leren en hadden haar beloofd haar daarbij te
helpen. De studie in Bangalore werd voor een groot deel betaald door de Sikkimese overheid maar
een substantieel deel werd niet vergoed, en dat hebben wij voor onze rekening genomen. Vanaf
begin dit jaar werkte ze in Desun Hospital in Siliguri en ze heeft nu gesolliciteerd naar een – in
verband met de zekerheid altijd fel begeerde – ‘government job’ in een ziekenhuis in Sikkim.

Nedup studeert nog steeds sociologie in Gangtok (hoofdstad Sikkim)
en liet op 25 september weten dat Sikkim in complete lockdown is.
Niemand mag de Staat verlaten en dus zijn er ook geen toeristen. Hij
is teruggegaan naar zijn oma (ouders leven niet meer) in Tashiding en
studeert verder online (als het mogelijk is verbinding te krijgen). Hij is
nog bezig met zijn Bachelor.
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Rha Tshering heeft na het behalen van zijn Bachelor economie aan het StXavier in Calcutta besloten
niet door te gaan voor een Master en in plaats daarvan werk te zoeken. Hij doet daartoe allerlei
examens bij overheidsinstanties. Hij is terug in Sikkim en in contact met Nedup, Nimphuti en
Rekchen. Het feit dat hij liever wil werken heeft ook te maken met het recente overlijden van zijn
vader, hij wil graag zijn familie ondersteunen. Als kind wilde hij altijd in het leger, niet zo zeer
vanwege het werk maar – wederom – meer voor de zekere toekomst.
We ontvingen een aantal berichten van Sangdup, onze vertegenwoordiger in Sikkim en liaison met
Dr. Grahams Homes. Allereerst het heugelijke nieuws dat hij en zijn vrouw Dechen dit jaar ouders zijn
geworden van een dochtertje met de prachtige naam Chyaolung Poondi.

Verder naast berichten over lockdown en onmogelijkheid te reizen – al onze kinderen zijn in het
voorjaar naar huis teruggegaan – ook nog meer leuker nieuws. Begin augustus kregen we bericht dat
drie kinderen met succes (en fantastische cijfers) hun klas 12 examen hebben afgelegd: Rekchen wil
als vervolg naar een sportopleiding, Mikzim naar het nursing college in Bangalore (Nimphuti heeft
haar voorbereid op wat er mis kan gaan) en PemDiki denkt nog na.
Op 20 augustus: “Virus spreading day by day”. In het begin was het tamelijk rustig maar doordat
familieleden die buiten Sikkim werkten terugkeerden naar hun familie ontstaat er een nieuwe
opleving.
11 November: Er worden coaching klassen voor de komende examens georganiseerd en de principal
van DGH verzoekt Lakhi en Karina zich op 17 november op school te melden. Sangdup informeert bij
de ouders en krijgt te horen dat deze bezwaar maken tegen hun vertrek. Angst voor Corona. De
voorbereiding gebeurt dus nu online, helaas.
Ook met de jongere kinderen op DGH – Sonam Palden, TomYang, Nitesh, Sanjay, Anurag, Sushmita,
Dawkit, Phurba, Gyermee – lijkt het ondanks alles goed te gaan.
Op Dr. Grahams Homes gaat niet alles naar wens. Er zijn financiële problemen, maar aan een
oplossing wordt gewerkt. Onze contactpersonen van de UK Committee zijn optimistisch dat de
school met een nieuw bestuur en nieuwe lokaal management weer op de goede weg is.
Alumni van DGH (OGBs – “Old Girls and Boys”) hebben een heel bijzonder lied opgenomen:
“Heal The World by OGBs”, te beluisteren op de website van de UK Committee:
Home - Dr Graham's Homes
Naast onze reguliere studenten waaien er af en toe ook nog wat oude bekenden aan. Sommigen zijn
na SHA doorgegaan op plaatselijke scholen of het Eklavya (de tribal school) maar hebben altijd
onthouden dat ze indien nodig contact met ons kunnen opnemen.
Tshering Dorjee, meldde zich twee jaar geleden na een succesvol examen klas 12 met het verzoek
een cursus te mogen volgen in Mumbai ter voorbereiding van een medicijnenstudie. Dat is helaas
niet gelukt en Tshering studeert nu zoölogie aan de Sikkim University in Gangtok, niet helemaal wat
hij wilde maar hij lijkt gelukkig met zijn nieuwe studie.
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Sunamit, ooit veelbelovend toen ze nog op SHA zat, maar in deplorabele staat toen we haar twee
jaar geleden bij ons laatste bezoek in Passingdang troffen. Het was toen onduidelijk wat er aan de
hand was, wel dat ze graag naar DGH wilde. Liet niets meer van zich horen, tot nu. Inmiddels te laat
voor een overstap maar afgesproken dat ze klas 11 en 12 op de government school in Passingdang
doet en zich daarna weer bij ons meldt voor een eventuele vervolgopleiding.
Ook Lakhpa Dorjee nam contact op. Ook hem kennen we van SHA. Inmiddels eveneens student
zoölogie op Sikkim University, tot nu toe financieel ondersteund door grootvader die ziek is
geworden en dat niet meer kan doen. Net nu hij met succes toelatingsexamen heeft gedaan in Dehra
Dun voor een zeer begeerde studie radiologie. Na een uitgebreide e-mailwisseling blijkt dat er grote
haast is en dat het om veel geld gaat: € 2.500 en dat drie jaar lang. Met pijn in het hart hebben wij
laten we weten die verantwoordelijkheid op dit moment niet zo maar aan te kunnen gaan gezien
onze verplichtingen tegenover anderen. Dat wij dat niet op een achternamiddag zomaar kunnen
besluiten … Dus: sorry, maar misschien een jaar werken, beetje sparen en volgend jaar opnieuw
proberen? Waarop een laconiek antwoord: “Okay maam, thankyou.. no worries.. next year i'll try
again”.
Tot slot: de Stichting is financieel gezond, maar we krijgen, zoals je hebt kunnen lezen, met regelmaat
verzoeken om kinderen (extra) financieel te ondersteunen en we kunnen dus altijd nog weer extra
bijdragen gebruiken om ons in staat te stellen aan die verzoeken te kunnen voldoen. Kortom …
donaties blijven welkom!
De Kinderen van Sikkim wensen een ieder – ondanks alles – fijne feestdagen toe en een goed en
gezond 2021!
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