Nieuwsbrief Kinderen van Sikkim – 2018
Bezoek Mieke en Jannie aan India (oktober 2018)
In tegenstelling tot onze vorige reis waarbij we studenten opzochten in steden als Delhi, Bangalore,
Calcutta, hadden we nu een reünie gepland in Kalimpong, vlakbij Dr Grahams Homes. Ook omdat we
dachten dat het leuk zou zijn als iedereen elkaar weer eens zou zien, de jongeren van Dr Grahams en
de oud-leerlingen, nu studenten.

DELHI
Maar eerst bezoeken we Samjyor en Kursongkit in Delhi. Samjyor sluit volgend jaar zijn master
rechten aan Law Faculty van Delhi University af en Kursong is begonnen aan een master aan de
Ambedkar Universiteit in ontwikkelingspsychologie, een nieuwe studierichting: ‘Early Childhood Care
and Education’.
We worden tijdens onze reis vergezeld door Monique en Robert, vrienden van Mieke en donateurs
van het eerste uur. Zoals gewoonlijk komen we midden in de nacht aan en hebben we de volgende
ochtend afgesproken met Samjyor. Met hem bezoeken we zijn faculteit (waar we ons een uurtje zelf
moeten vermaken omdat hij de ‘legal aid office’ moet bemannen) en bekijken later zijn kamer. Van
zijn vorige kamer waren we twee jaar geleden nogal geschrokken, maar deze is prima: ruime kamer
in een appartement met drie andere jongens en een gezamenlijke keuken (met maid!). Later op de
dag voegt Kursongkit zich bij ons en ‘s avonds eten we met z’n
allen en Anand, een dierbare Indiase vriend die ons al vaak uit
de brand heeft geholpen en beschikt over een uitgebreid
netwerk van belangrijke contacten. De volgende dag gaan we
ook naar Kursongs kamer: bij een zeer aardig echtpaar dat hun
lege nestsyndroom (twee studerende kinderen in het
buitenland) heeft verwerkt in een soort meisjespension. Ook
Kursong heeft een fijne kamer, duurder dan ooit begroot maar
als ze vertelt dat er binnenkort een goedkopere kamer vrijkomt
en die ons laat zien, besluiten we haar toch maar de grotere te gunnen (13.000 rps per maand, 150
euro, inclusief alle maaltijden).
KALIMPONG – DR GRAHAMS
Maandagochtend vertrekken we naar Bagdogra, ruim twee uur vliegen vanuit Delhi. Met Samjyor die
een week vrij heeft kunnen nemen. Kursongkit kon dat helaas niet en blijft tot haar verdriet achter in
Delhi. In Bagdogra moeten we een auto huren om naar Kalimpong te gaan en gelukkig hebben we
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Samjyor bij ons die onderhandelt, want we worden belaagd door hordes taxichauffeurs. Eenmaal
ingestapt wordt er vijf minuten later al gestopt bij een benzinestation, niet voor benzine maar om te
wachten op de chauffeur die ons naar Kalimpong gaat brengen, onze chauffeur blijkt ons alleen maar
te hebben gestrikt voor zijn vriend. We leggen ons erbij neer. Ruim vier uur later arriveren we bij
Deki Lodge, een hotelletje waar wij al vaker hebben gelogeerd en waar we een aantal kamers hebben
gereserveerd, ook voor de studenten. We worden hartelijk verwelkomd door de eigenaar die
enigszins bezorgd vraagt of dat wel klopt, al die kamers? Verder bereiden we hem voor op een door
ons geplande lunch voor ongeveer dertig personen en wel de volgende dag. Even schrikken maar
dan toch een brede glimlach. Langzaamaan druppelt iedereen binnen en overal horen we opgetogen
stemmen en vrolijke begroetingen.

De volgende dag worden de kinderen van Dr Grahams opgehaald door Sangdup (onze
vertegenwoordiger ter plaatse die ook zorg draagt voor het brengen en halen van alle kinderen bij
vakanties) en een aantal voormalige leerlingen van Dr Grahams, nu studenten. In de keuken heerst
grote bedrijvigheid. Jannie was nog eens door haar 15 jaar fotoboeken gegaan en had voor iedereen
een mapje met foto’s. Tot grote vreugde van allen. Ook de twee meest recente kalenders die zij nog
nooit hadden gezien, maar waar ze wel uitgebreid in werden geportretteerd, vinden veel aftrek. Ze
worden later verloot. Mieke en Jannie hebben na de lunch met elk kind afzonderlijk een gesprek, hoe
het met hen gaat, of ze het op school naar hun zin hebben, wat hun favoriete vakken zijn, etc.
Grappig is ook te zien hoeveel interactie er is tussen de kinderen. Zo is Mikzim (nog op school) heel
blij met Nimphuti te kunnen praten over haar
verpleegstersopleiding en ontfermt Rha (student in Calcutta)
zich over Sonam Palden die nogal stilletjes in een hoekje zit.
Later blijkt dat hij ziek was, iets met zijn longen. Ook Robert en
Monique sluiten aan met hier en daar goede raad. Robert
vertelt Rha vanuit zijn vakgebied over het bedrijfsleven en
marketing en Monique vertelt de meisjes over haar studie en
zelfstandigheid, voor velen een eye-opener. Laymit en
Nimphuti zijn vast van plan voorlopig niet te trouwen en al
helemaal niet met een man die hen achter het fornuis wenst.
Als we hen later vragen naar wat ze belangrijk hebben
gevonden aan hun eerste jaren op SHA en de vrijwilligers die uit alle hoeken van de wereld kwamen,
blijkt dat ze al die kennis en verhalen geweldig hebben gevonden en ook het feit dat ze werden
gestimuleerd zelf na te denken i.p.v. altijd maar van alles uit het hoofd te leren en op te dreunen. ‘s
Avonds na het eten hebben we nog aparte gesprekken met de studenten over hun studietijd nu en
hun toekomstplannen, maar ook over hoe zij het vonden als 5/6 jarigen op school te worden gedropt
en verondersteld werden meteen in het Engels te communiceren. Onze zorgen toentertijd dat
niemand langer bleef (en ook niet kon blijven vanwege een special permit) dan zes weken waardoor
er wel heel vaak afscheid moest worden genomen, blijkt ongegrond. Het woog in elk geval niet op
tegen alle positieve aspecten.
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De dag erna gaan we naar de school waar nu 16 kinderen op zitten: Dr Grahams Homes, een Engelse
stijl kostschool met 1.400 leerlingen die sinds 1900 bestaat en een rijke traditie kent. Even lijkt het
alsof ons bezoek onverwacht is maar dan druppelen de klassenleraren van de verschillende kinderen
binnen. Het valt ons weer op hoe betrokken ze zijn bij ‘onze’ kinderen en
hoeveel ze van hen weten. Niet alles is positief maar over het algemeen
zijn ze dik tevreden. Het is leuk om te horen dat alle kinderen zich thuis
voelen op school (‘sense of belonging’ werd het genoemd door een van de
klassenleraren) en meedoen aan allerlei sporten en andere activiteiten. De
namen van drie van ‘onze’ jongens zagen we op het prikbord als leden van
het voetbalteam dat de week daarop de finale tegen een andere school
zou spelen. We spreken ook met Nichola Pereira, het nieuwe hoofd van de
Sponsor Office. Ze is een oud-leerling van Dr Grahams en heeft een Master
in Social Work. En ook zij weet tot in detail over welk
kind het gaat, of hij of zij het goed doet en lekker in
zijn/haar vel zit. Omdat iets officieels op dit gebied ontbreekt, doet zij de
career counseling erbij en zorgt één of twee maal per jaar voor een Career Fair,
vooral met de kinderen uit klas 11 en 12. Vanaf klas 9 ijvert ze voor ‘life skills
training’, waaronder seksuele voorlichting. Bijna al onze wensen op het gebied
van kleding en toilettries zijn vervuld, wat ontbreekt zijn nog de sportschoenen
maar ook daaraan wordt gewerkt. Als sponsors zijn wij verantwoordelijk voor
de feestelijke kleding voor het May Ball, dat doen we natuurlijk, maar Nichola gaat graag mee
shoppen. Ze doet een aantal suggesties wat betreft de meisjes die soms wat problemen veroorzaken,
bijvoorbeeld om hen uit elkaar te halen en onder te brengen in verschillende cottages. Wij zijn het
ermee eens. Daarna spreken we nog met de Head Master, Neil Monteiro, met wie we twee jaar
geleden een zeer plezierig gesprek hadden. Hij is blij met zijn nieuwe managementteam dat vrijwel
volledig uit oud-leerlingen (‘OBGs’ – Old Boys and Girls) van de school bestaat. Een aantal problemen
is opgelost maar bijvoorbeeld de openstelling van de bibliotheek buiten schooluren helaas nog niet.
Het heeft zijn aandacht. Hij had graag hieraan en andere zaken het afgelopen jaar meer aandacht en
tijd besteed, maar daar was geen ruimte voor door alle problemen die de maandenlange stakingen
van Gurkha’s (die onafhankelijkheid van West-Bengalen willen) in de buurt van de school (waardoor
leerlingen de school eenvoudigweg niet konden bereiken) hebben veroorzaakt. Verder vraagt hij
onze steun in het sturen van meer gesponsorde kinderen. De school is ooit opgezet met als doel ook
kinderen uit achterstandsgezinnen een opleiding te geven en hij vindt het heel belangrijk dat deze
kinderen deel blijven uitmaken van het geheel. We beloven ons best te zullen doen.

Kinzangkit, Nimphuti, Laymit

Samjyor en Kursongkit

3

OP REIS DOOR SIKKIM

De volgende dag nemen we afscheid en reizen met Samjyor door naar Gangtok. Daar treffen we
praktisch naast ons hotel Rinchen, de vroegere verantwoordelijke voor het jongens hostel van SHA
en nu financieel manager van de hipste uitgaansgelegenheid in Gangtok: modern geklede jongelui,
een band en fancy drankjes. Een vrolijk weerzien. De dagen erna trekken we een beetje rond,
bezoeken o.a. DPCA, de school waar ooit alles begon, en constateren dat er helaas weinig is
veranderd. Het gebouwtje dat Hedwig ooit heeft laten neerzetten als ziekenboeg en by far het beste
bouwsel in de verre omgeving, is nu in beslag genomen door de teachers. Terug in Gangtok gaan we
eten met Laymit en Nedup die daar studeren, en ontmoeten bij toeval
Pumjay die ooit SHA verliet om non te worden. Ze bedacht na vijf jaar
dat het toch niets voor haar was, maakte haar school af en is nu
bartender in het casino van het chicste hotel van Sikkim, het Mayfair
– van het ene uiterste naar het andere. Na SHA nooit meer gezien en
nu een modieus geklede moderne jonge vrouw. Veel plezier en
herinneringen aan vroeger. Robert en Monique en Samjyor zijn dan
inmiddels vertrokken.
DZONGU
Later die week vertrekken we naar Dzongu, het noordelijkste deel van Sikkim waar we zullen
verblijven in de Homestay van Sangdup in Lingthem. Onderweg ontmoeten we Enjay in Mangan. Zij is
afgestudeerd in horticulture en heeft een semi overheidsbaan die inhoudt dat ze afgelegen dorpen
bezoekt en de boeren aldaar probeert te overtuigen van natuurlijk verbouwde gewassen. Ze heeft
ons uitgenodigd voor de lunch op haar kamer waar ze twee dagen per week verblijft, de resterende
tijd woont ze bij haar moeder in Dzongu. De Homestay van Sangdup is verrassend prettig en
afgestemd op buitenlandse gasten met bijvoorbeeld ruime wasgelegenheden met warm water. De
natuur is overweldigend en ook de bergen laten zich zien.

https://www.homestay.com/india/lingthem/139318-homestay-in-lingthem-lingthem
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Studenten:
Samjyor (j) (24) studeert volgens jaar af (master) aan de Universiteit van Delhi (Campus Law Centre,
Faculty of Law). Wil advocaat worden.
Kursongkit (24) (xx), master 1e jaar, Ambedkar Universiteit (Delhi), ontwikkelingspsychologie, ‘Early
Childhood Care and Education’
Rha Tshering (j) (op foto met vader) (xx), bachelor 3e jaar, St Xavier (Calcutta),
commerce. Overweegt daarna master te doen, mogelijk marketing.

Laymit (m) (23), bachelor degree behaald in Namchi (Sikkim), nu eerste jaar
master in Gangtok (University of Sikkim), mass communication. Wil graag
journalist worden.

Nimphuti (m) (23), heeft 2-jarige opleiding general nursing voltooid (soort HBO), nu eerste jaar
bachelor nursing, Bangalore.
Kinzangkit (m) (23), bachelor 2e jaar, St Xavier (Calcutta), political science (ancillary subjects history
and sociology). Wil teacher worden.
Nedup (j) (24), bachelor 3e jaar, Sikkim Government College Tadong (Sikkim), sociology.
Dichen (j) (22), bachelor 2e jaar, Government College Namchi (Sikkim)
Dr Grahams Homes:
Rekchen (j) (18), class 11, arts stream, favoriete vak: political science. Doet aan atletiek en zwemt
(prijzen gewonnen met estafette).
Mikzim (m) (16), class 11, arts stream, pas sinds april 2018 op DGH (komt uit Dzongu), favoriete vak:
geschiedenis, spelt volleybal, wil nurse worden.
Kareena (m) (17), class 10, commerce stream, favoriete vak: commerce.
Pemdiki (m) (15), class 9, arts stream, favoriete vakken: Engels en economie. Speelt volleybal.
Dawkit (m) (16), class 9, arts stream, speelt basketball.
Lakhi (m) (15), class 8, wilde commerce stream gaan doen, maar is heel goed in wiskunde en dat is
ook haar favoriete vak (wij raadden science stream aan). Heel goed op school, speelt voetbal.
Sushmita (m) (16), class 8, favoriete vak: wiskunde. Is ranked 3e in haar klas. Wil science of
commerce stream gaan doen. Speelt basketbal in het schoolteam.
Phurba (j) (14), class 7, favoriete vakken: wiskunde en science (en is er goed in). Speelt voetbal.
Nitesh (j) (14), class 7, favoriete vak: natuurkunde. Speelt voetbal.
Tom Yang (j) (14), class 7, favoriete vakken: natuurkunde en Nepali. Vindt wiskunde niet zo leuk maar
is er wel goed in.
Sanjay (j) (14), class 7. Vindt alle vakken leuk, maar favoriete vak is aardrijkskunde en dat is ook zijn
beste vak. Speelt voetbal en basketbal in het schoolteam.
Anurag (j) (13), class 6. Favoriete vak: wiskunde. Houdt niet van Nepali, reading and writing. Speelt
voetbal in het schoolteam.
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Sonam Palden (j) (13), class 6. Favoriete vak: Engels. Houdt niet van Nepali. Hij doet aan zwemmen,
voetbal en basketbal.
Gyermee (j), class 6. Hebben we niet kunnen spreken, want hij lag met een virusinfectie in het school
hospital.
Andere oud-SHA kinderen die we spraken:
Topden (j) (19), class 12 (eindexamen) Gangtok Government school. Wil dokter worden en als dat
niet lukt, apotheker.
Chung Chung (m), class 11 Tribal School, science stream. Wil dokter worden. Denkt dat ze
meteen het toelatingsexamen (NEET exam) wil/kan gaan doen.
Karma (j), class 7 Tribal School. Heeft het naar zijn zin op school.
Sunamit (m), class 9 Government School in de buurt van Tashiding, erg ongelukkig daar. We gaan
bekijken of zij naar Dr Grahams kan (class 11 and 12, net als Mikzim).
Niet gezien of gesproken, wel gesteund door de Stichting:
Hissey (m) studeert Political Science, Economics en Journalism op Mount Carmel College in
Bangalore, bachelor 2e jaar.
Tshering Dorjee (j), doet een jaar ‘vooropleiding’ om toelatingsexamen (NEET exam) te kunnen doen
voor studie medicijnen (Alan Career Institute).
Sarda (m), studeert nursing (bachelor, 3e jaar) in Bangalore.
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Vanuit Dzongu maakten we nog een tussenstop in Gangtok, waar we nog een ontmoeting hebben
met Loden Lepcha, de directeur van Mayel Lyang Academy (in Dzongu), de school die nu niet meer
bestaat, maar waar wij vroeger twintig kinderen sponsorden. Loden wordt vergezeld door twee oudleerlingen, Laden en Dawa. Beiden zitten in het tweede jaar van hun bachelor en wonen bij Loden.
Dawa studeert Lepcha en wil leraar worden, Laden doet sociologie. We krijgen een update van alle
kinderen die ooit werden gesponsord.
Sonam volgt nog steeds een opleiding tot chefkok in Mysore, Zuid-India.
Timsong woont bij een zus in Gangtok, zit in klas 12 van Dairali Girls School en doet volgend jaar
eindexamen.
Ponalmit, 2e jaar college in Gangtok, government school.
Sosongmit, 2e jaar Burtuk College, science.
Pema, 2e jaar college in Gangtok
DupTshering, Arts College, Mangshila
Lakhden, Arts College Burtuk.
Phurba, klas 10 government school in Passingdang (Dzongu). Woont in de oude school. Heeft één zus
die voor zijn onderhoud betaalt.
Leah, klas 8, zusje van Dawa, government school in Lingthem (Dzongu).
Dawmit, klas 10 government school in Passingdang.
Ringzum, government school in Passindang, woont bij een nicht.
Nomit en Chumit zijn uit beeld verdwenen, geen contact.
Loden heeft op dit moment geen geldzorgen, Dawa en Laden werken in een restaurant dat Loden is
begonnen en weet dat hij altijd een beroep op ons kan doen.

Dawa

Loden

Laden

Vanuit Gangtok reizen we via Bagdogra weer terug naar Delhi waar we voor het laatst hebben
afgesproken met Anand en Kursongkit en Samjyor.
_____________________________________________________________________________
Stichting Kinderen van Sikkim
KvK: 34188956
Rekeningnummer: IBAN NL26 INGB 0009 2273 56
Website: www.sikkim.nl of www.kinderenvansikkim.nl
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