New Sadle

Teachers for Teachers
Wat is Milan Bindu?
In juni 2004 is Stichting Milan Bindu Nepal opgericht. Het bestuur bestaat uit een aantal Nederlandse
mensen en een Nepalees, Dhr. Chitra K.C. Bahadour van New Sadle. Zij hebben zich het lot
aangetrokken van de arme Nepalese bevolking. Stichting Milan Bindu Nepal is een ideële stichting
zonder winstoogmerk. De stichting heeft als doel: Het verbeteren van de leefomstandigheden van de
meest hulpbehoevende Nepalese groepen in Nepal door middel van het bevorderen van onderwijs en
gezondheidszorg, het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van reïntegratie van de
kansarme mensen in het sociale leven van Nepal.
Wat is New Sadle?
New Sadle, (New Skill Development Learning Experience), opgericht in 1988, is een nietgouvernementele (NGO), niet-religieuze, niet-politieke en niet op winst gerichte organisatie in
Kathmandu.
Een belangrijke bron van inkomsten voor New Sadle is de verkoop van de Nepalese producten die
door Tilingo-Nepra, een Nederlandse inkooporganisatie, worden verkocht aan de wereldwinkels in
Nederland. Door deze verkoop biedt New Sadle werk aan mensen die lepra hebben gehad en
bovendien ontvangen zij een eerlijk loon.
Teachers for teachers
Een aantal jaren geleden heeft Milan Bindu de bouw van 2 scholen gefinancierd. Een grote school in
Kathmandu en een wat kleinere in een bergdorp in Dhandkhola. De eerste school was nodig om de
kinderen van ex-lepra-patiënten naar school te kunnen laten gaan. Op de reguliere scholen werden ze
geweigerd. Nu draait de school bijna op eigen kracht. De school in Dhandkhola is opgericht omdat
daar nog helemaal geen school was.
New Sadle heeft er een kliniek en een werkplaats gebouwd. Stichting Milan Bindu in Nederland heeft
dit financieel gesponsord, met ondersteuning van de Wilde Ganzen. Met gezondheidszorg en
werkgelegenheid en onderwijs kan de arme regio zich positief ontwikkelen.
Beide scholen draaien, maar de kwaliteit van het onderwijs kan nog veel verbeteren. Er zijn geen
beroepsopleidingen voor kleuter- en basisonderwijsdocenten in Nepal.
In 2011 heeft Liselotte Welling voor haar afstuderen aan de PABO van de Hogeschool Windesheim
een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs op de beide Lovely Angels-scholen in
Kathmandu en Dhandkhola. Liselotte heeft niet alleen geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs
beter kan, maar ze heeft ook gekeken hoe dat bereikt kan worden. Ze stelde aan het bestuur van
Milan Bindu voor om trainingen aan docenten te gaan geven die georganiseerd worden door ECEC
(Education Centre Early Childhood)
ECEC is een Nepalese organisatie, opgericht in 2001, met als voornaamste doelstelling het
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nepal. De voornaamste doelen zijn:
1. Een bijdrage leveren aan goed onderwijs voor kinderen in Nepal.
2. Het introduceren van een „complete" manier van lesgeven, zoals aanbod van diverse
lesmaterialen, waaronder educatieve spelletjes.
3. Het adviseren van de overheid bij het samenstellen van op kinderen afgestemd
kleuteronderwijs.
4. Het geven van advies aan directie en leerkrachten.

ECEC staat bekend als een goede organisatie die de kwaliteit van onderwijs heeft weten te verhogen
door middel van een eenjarige fulltime opleiding. Ze verzorgen feitelijk een vakopleiding voor
kleuteronderwiizer. Zij werken samen met de universiteit van Kathmandu en een Noorse Hogeschool.
Daarnaast geeft ECEC advies aan scholen, voorlichting aan ouders, conferenties voor schoolhoofden
en produceren zij educatief materiaal in een eigen atelier.
ECEC werkt nauw samen met de Nepalese regering. Zij zijn betrokken bij het ontwikkelen van het
nationale curriculum voor kleuteronderwijs, het curriculum voor teachers training en de nationale
regelgeving voor kleuterscholen. Het werk van ECEC wordt zeer gewaardeerd. Er is een toenemende
vraag naar de cursussen omdat het besef alom groeit dat het noodzakelijk is het onderwijs voor het
jonge kind aan te passen.
ECEC heeft plannen om hun werk uit te breiden naar het basisonderwijs.
Sinds 1 maart 2011 hebben twee docenten van de Lovely Angels School in Kathmandu hier de 1jarige cursus gevolgd, waarvan één docent het met goed gevolg heeft afgerond. De andere heeft
vertraging wegens een zwangerschap, maar zal in de loop van het jaar 2013 haar diploma halen.
Milan Bindu wil graag verder gaan op deze weg. Wij willen ieder jaar 2 docenten de kans geven deze
opleiding te volgen, waardoor de kwaliteit van het onderwijs op deze scholen stijgt. Om dit te
verwezenlijken is ieder jaar ongeveer € 4000 nodig. We hopen dat docenten in Nederland bereid zijn
om hun collega's in Nepal te steunen.

Onze eerste afgestudeerde aan de ECEC:
een stralende Anju

Wat kunt u doen
Wij zoeken nu 40 Nederlandse docenten die ons werk ondersteunen door een Nepalese docent te
‘adopteren’. U adopteert hem/haar voor € 100 per jaar. U bepaalt zelf voor hoelang u deze
ondersteuning aangaat met Stichting Milan Bindu.
U krijgt ieder jaar de nieuwsbrief toegestuurd en u krijgt een uitnodiging voor de Nepaldag. Daar kunt
u veel informatie over het verloop van deze sponsoractie krijgen.
Voor aanmelding en meer informatie kunt u mailen naar
Marijke Visser m.visser67@chello.nl of per telefoon 0653763898
Of een mailtje sturen naar info@milanbindu.nl
Op de website www.milanbindu-nepal.nl vindt u meer informatie over deze en andere projecten.
Wij hopen op een positieve respons!
Mocht u al meteen een financiële bijdrage willen overmaken dan kan dat op rekening nummer NL 55
RABO 11.02.62.069 t.n.v. Stichting Milan Bindu o.v.v. teachers for teachers.

