
1 
 

Nieuwsbrief Kinderen van Sikkim – december 2022  

 
Lieve vrienden en donateurs, 
 
Helaas was het dit jaar ook nog niet mogelijk om in persoon onze ‘kinderen’ te bezoeken. Zoals jullie 
weten, kennen we de meesten van het moment dat ze vijf jaar oud waren – vandaar dat we ze nog 
steeds ‘kinderen’ noemen, maar een flink aantal van hen zijn nu jongvolwassenen. Dankzij 
regelmatige contacten via e-mail en Whatsapp blijven we gelukkig goed op de hoogte van hun wel en 
wee en kunnen we jullie ook een kort verslag sturen. 

Dr Grahams Homes (DGH) 

Van ‘onze’ leerlingen op de kostschool in Kalimpong, Dr Grahams Homes, zijn er inmiddels nog vier 
over. Nitesh en TomYang deden dit jaar met succes hun klas 10 examen en Sonam Palden ging van 
klas 9 naar 10. Lhaki is momenteel de oudste en is zich aan het voorbereiden op haar eindexamen 
(klas 12), dat op 13 februari 2023 begint.  

  

       Nitesh   Lhaki  TomYang 

De studenten  

Afgelopen zomer deed  PemDiki  eindexamen (klas 12) en zij studeert inmiddels verpleegkunde aan 
het Royal Rosy college van het Karnataka instituut in Bangalore. Allemaal heel spannend voor haar, 
ver van huis en voor het eerst in een vliegtuig. Ze heeft inmiddels al wat vrienden gemaakt. 
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Tshering Dorjee studeert diergeneeskunde aan de Sikkim University in Gangtok. Hij heeft zijn 
Bachelor gehaald en wil graag verder met zijn Master. Ook wil hij tegelijkertijd uitkijken naar een 
baan.  
 
Kinzangkit heeft dit jaar haar Master in Political Science gehaald en gaat nu nog een Bachelor of 
Education doen. Ze is recent geslaagd voor het toelatingsexamen (slechts 150 studenten uit 6000 
kandidaten met de beste resultaten zijn toegelaten) en inmiddels begonnen in Soreng (Sikkim). Dit is 
een studie van twee jaar die haar zal helpen bij het vinden van een goede baan als lerares op een 
school. In oktober is ze verhuisd van Calcutta naar Soreng waar ze een kamer deelt met een nichtje.  

              
 
 
Laymit is een beetje van de radar verdwenen. Na haar Master English literature heeft ze 
verschillende baantjes gehad in de journalistiek maar haar ambitie lag in een vervolgopleiding (ook 
een B.Ed). Wellicht is dat niet gelukt. Gelukkig heeft Kinzangkit onlangs contact met haar gehad en 
Laymit heeft haar gezegd dat ze weer van zich zou laten horen als ze een nieuwe telefoon heeft. 
  
ChungChung begint aan haar derde en laatste jaar radiologie aan de Assam Downtown University 
waarna ze volgend jaar nog zes maanden stage moet lopen. Daarna een Master of mogelijk een 
baan. Ze was recent opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van dengue maar is gelukkig 
inmiddels hersteld.  
 
Lakpa studeert Bio Medical Sciences (fysiotherapie) in Dehradun. Na een moeizame start tijdens 
Covid, vooral vanwege praktijkvakken, begint hij nu met goede moed aan zijn tweede jaar.  
 
 

 
 



3 
 

NimPhuti heeft door slordigheid van haar universiteit enige 
tijd geleden geen examen verpleegkunde kunnen doen. In 
plaats daarvan moet ze nu twee jaar werkervaring opdoen en 
is halverwege. Na die twee jaar kan ze alsnog een BSc in 
Nursing gaan doen. Ze  werkt in Siliguri in het Anandaloke 
Ziekenhuis en maakt lange dagen. Ook had ze recent 
problemen met haar gezondheid en kon van haar schamel 
inkomen geen bril betalen. Wij gelukkig wel.  
 
Samten, een oud-leerling van SHA, onze eerste school, is 
helaas overleden. Zijn beide nieren functioneerden slecht en 
hij moest drie keer per week naar het ziekenhuis voor dialyse. 
Om in elk geval zijn financiële zorgen te verlichten hadden we 
een jaar geleden besloten voor hem een uitzondering te 
maken: geld voor ziekte in plaats van studie. Helaas dus niet 
voor lang. Nimphuti schreef dat ze naar de begrafenis was 
geweest en daar veel vrienden van vroeger trof en stuurde ons 
deze foto, hoe dierbaar! 

 
 
 
Timsong was een leerlinge op onze andere school in het noorden van 
Sikkim (Mayel Lyang Academy); sinds kort hebben we weer contact 
met haar omdat haar vroegere sponsor benieuwd was hoe het met 
haar ging. Ze studeert sociologie in Gangtok en bereidt zich voor op 
haar Master. Ze woont bij een nichtje maar haar universiteit is ver 
weg en er is niet altijd geld voor de bus. Ze moet dan 8 km lopen. We 
hebben besloten haar financieel te helpen met boeken en buskosten. 
 
 
 
 
 
 

Kursongkit werkt nog steeds met veel plezier in de (wat nu heet) Reading Room Resource Center. Zij 
schreef begin december een prachtig verslag van haar dagelijks werk en toekomstplannen (voor de 
hele brief, klik hier):  
 
I am still working at the community library (…). The library is now called Reading Room Resource 
Center, it has made a lot of progress and I am so proud of where we are at now. I am the incharge 

here and their coordinator as well, I have upgraded to call myself as a reading teacher now      . I am 
being trained by our trainer Ms. Thapa who is our consultant and an educator and a children’s author 
from Sikkim. 
Simultaneously I am still working with Rajiv Gandhi Foundation. (…) I was supporting their message 
on goodwill with nature among young children but recently I have begun aiding their science 
programme called Generation Next STEP (Science, Technology and Entrepreneurial Practice) that 
aims to develop curiosity and scientific temper in young people. 
(…) I have started applying to universities in the UK. (…) I have applied to Cambridge and will apply to 
Glasgow and Goldsmiths University this month.  
 

https://www.sikkim.nl/home/Brief%20Kursongkit%20Lepcha-2022.pdf
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Ook Nedup schreef ons in augustus van dit jaar een prachtige brief. Die is te lezen op onze website: 
Kinderen van Sikkim. Nedup werkt op dit moment als vrijwilliger op zijn oude school SHA. 
 
Een mooi citaat uit de brief: 
I am very excited to write to you. It is all because of your effort and contribution in supporting the 
students of Sikkim Himalayan Academy that has helped me to reach this far. The journey of so many 
years since I started in 2003, little did I know that I would come so far. My family had also not 
imagined that I would come this far. At present my family members including relatives, well-wishers 
are also very proud of me for my accomplishments in my studies. They all are delighted, excited and 
hopeful that I will get a job soon. It is indeed a proud moment for me as well as I am the only member 
from the entire family tree who has attained post-graduation. It is all because of your hard work, 
effort, time, contribution, dreams and financial support that has helped me and many others in 
achieving our dreams. If it wasn’t your effort and dream in sponsoring SHA, our dreams would have 
not been possible. 
 
De bodem van de schatkist is in zicht – (extra) giften welkom! 

Als wij al deze enthousiaste en ambitieuze ‘kinderen’ de kans willen geven een goede opleiding 

volledig af te ronden, hebben wij meer geld nodig dan er nu in kas zit. Een jaar Dr Grahams of studie 

aan een universiteit kost ongeveer € 2.000 en dan gaat het best hard – (extra) giften zijn dus van 

harte welkom! 

Wij danken jullie allemaal voor jullie bijdragen en in het bijzonder Ben en Mai: zij vroegen de gasten 

op hun verjaardagsfeest een bedrag over te maken naar de rekening van de Kinderen van SIkkim: 

met groot succes!  

 

 

____________________________________________________________________________ 

Stichting Kinderen van Sikkim  

KvK: 34188956  

Rekeningnummer: IBAN NL26 INGB 0009 2273 56 

Website: www.sikkim.nl of www.kinderenvansikkim.nl 

https://www.kinderenvansikkim.nl/
http://www.sikkim.nl/
http://www.kinderenvansikkim.nl/

