Nieuwsbrief Kinderen van Sikkim - december 2014
In augustus heeft James Ambat van Building Blocks India weer een uitgebreid bezoek gebracht aan
SHA.

Hij was erg positief over de gang van zaken op de school:
Observation number one: Academically the children are doing very well compared to my students in
Bangalore and we should really commend the teachers that put so much time and effort with their
hearts and all of this without any fancy tools like the ones we have in every classroom in Building
Blocks schools. All the teaching materials are created by the teachers on their own initiative. The
materials are neat and colourful too. The children's comprehension levels at the school are very
commendable and their handwriting exemplary.

Helaas is er ook minder goed nieuws. In onze nieuwsbrief van mei dit jaar berichtten wij dat we
goede hoop hadden dat het via Building Blocks India voor SHA eindelijk (juridisch) mogelijk zou zijn
om de grond in eigendom te verkrijgen waarop wij een aantal jaren geleden al een optie hebben
genomen en waar ons nieuwe schoolgebouw en hostel zouden moeten verrijzen. Die hoop is
inmiddels vervlogen. De eigenaren van de grond – Hasta (die jaren bij SHA als kok heeft gewerkt) en
zijn vrouw – bleken (met de in onze ogen smoes dat zij niet aan Building Blocks wilden verkopen
maar alleen aan SHA) niet langer bereid de grond te verkopen voor de prijs die wij destijds hadden
afgesproken. Zij vroegen nu bijna drie keer de prijs die wij waren overeengekomen! Wij vonden dit zo
ongepast – zeker in een samenleving waar alle afspraken mondeling worden gemaakt en men nooit
op gemaakte afspraken terugkomt – dat wij hebben gezegd dat wij niet bereid zijn een hogere prijs
te betalen. Het school committee (dat bestaat uit vertegenwoordigers uit het dorp) toonde zich ook
niet bereid of in staat om voor de kinderen van SHA op te komen. Daarmee was de deal af en zijn wij
ernstig teleurgesteld in de lokale community die toch de afgelopen 10 jaar veel van ons heeft
gekregen: een groot aantal kinderen uit het dorp heeft bij ons goed en gratis onderwijs kunnen
genieten en de lokale boeren hebben hun producten aan de school kunnen verkopen. Nu raakt
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Bariakhop de school zo goed als zeker kwijt, want het dorp is erg afgelegen en daarom zeker geen
ideale locatie voor een kostschool met kleine kinderen. Wij zijn nu op zoek naar een stuk grond
dichter bij Soreng, het eerste redelijke dorp in de buurt waar tenminste een klein ziekenhuis is. We
hebben een stuk grond op het oog dat wij jaren geleden ook al hebben bekeken en dat wij eigenlijk
geschikter vinden. We weten inmiddels dat het nog te koop is (of dat de eigenaar misschien zelfs wel
bereid is – net als toen – om het aan ons te schenken), maar nu schijnen er weer andere problemen
te zijn (iets met een Certficate of No Objection dat door een onwillige buurman zal moeten worden
afgegeven …). Wel is er inmiddels een toegangsweg naar het stuk grond vanaf de openbare weg; die
ontbrak destijds en dat was toen een van de redenen om niet voor deze plek te kiezen. Wordt
vervolgd …
Ondertussen is G.S., het schoolhoofd, wel bezig een aantal verbeteringen aan te brengen op de
huidige locatie. Verbeteringen die echt noodzakelijk zijn, maar die wij steeds hebben uitgesteld
omdat we het zonde vonden om te investeren in een (gehuurd) gebouw waar we niet lang meer
zouden zitten.
James had tijdens zijn bezoek in augustus onder meer het volgende (ons niet onbekende) probleem
geconstateerd:
According to the staff in SHA, it would be nice to have a new water connection. They have one water
connection at the moment but it is not enough for them. Since there is loads of rain, we can also look
into the possibility of organising some big tanks that can collect water from rain water harvesting.
Another way to make sure that the children have enough water would be through pulling a new line
of water connection from Hasta's house. At the moment they are using the water sparingly. It would
be nice to have plenty of water so that the school can also be kept cleaner. The cleanliness standard
at the school can improve which would cut down illnesses.
Dat Hasta en zijn vrouw ons de grond niet wilden verkopen voor de destijds afgesproken prijs was
niet het enige probleem dat wij met Hasta hadden. Hasta dronk (ook op school). Hij was daar
meermalen op aangesproken en dan ging het altijd wel weer een tijdje goed. In oktober, na het
Diwali feest, verscheen Hasta niet op het werk zonder G.S. te informeren. Hij heeft toen een laatste
waarschuwing gekregen en is vervolgens helemaal niet meer teruggekomen. Besloot ook om de
school niet langer gebruik te laten maken van “zijn” water connection. Reden voor James om G.S.
opdracht te geven een andere – betere – oplossing te zoeken. Dat was zo geregeld. We mogen
gebruik maken van de water connection van de buren. En er waren binnen no time een nieuwe
waterleiding en watertank aangelegd. G.S. heeft ons inmiddels bericht dat er nu steeds voldoende
water is, er veel meer waterdruk is dan vroeger en dat hij nu gaat beginnen met het aanleggen van
meer wastafels zodat de kinderen beter en vaker hun handen kunnen wassen.
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En … we hadden ook meteen een nieuwe hulpkok: de zoon van de buren! En in de keuken staan
nieuwe (veilige) kookpitten.

De complimenten van James voor G.S.:
Your organisational abilities are amazing. High speed efficiency!
Verder wordt er niet alleen hard gestudeerd op SHA, maar organiseert de staf ook allerlei leuke
dingen voor de kinderen. Diwali (Festival of Lights) werd groots gevierd, met veel lichtjes, zoals het
hoort!

Op Children’s Day werd een sportdag georganiseerd.
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Dit alles en meer nieuws is ook te vinden op onze website. In onze nieuwsbrief van mei hadden we
beloofd om elke keer als er een nieuw bericht op de website werd geplaatst, een “alert” te sturen,
maar dat is er nog niet van gekomen (mede omdat de meeste nieuwe berichten pas weer sinds
september zijn geplaatst). Als we de komende tijd nieuwe berichtjes plaatsen, gaan we ons toch
weer voornemen een “alert” te sturen, zodat jullie met meer regelmaat op de hoogte blijven van wat
er in Sikkim gebeurt. Voor nu verwijzen we jullie naar de website voor meer nieuws en foto’s:
www.sikkim.nl

Dank voor jullie steun voor de kinderen van Sikkim!
Namens het bestuur,
Jannie Langbroek en Mieke Dudok van Heel
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