
Project:  Tandi Hebron Montessory Pre-Primary School. Nepal 
 
Opgesteld door:  
H. Rodenburg, Struikheideveld 13, 8255JL Swifterbant 
 
Al 26 jaar bezoek ik met enige regelmaat het land Nepal.  
Ik werd de eerste keer (1992) uitgenodigd door mensen die voor de medische zending waren 
uitgezonden naar dat land. Via hen leerde ik een aantal leidende mensen uit de christelijke kerken 
kennen. Ik zal mijn persoonlijke verhaal kort houden. 
Al lopende door het Nepal anno 1992 werd ik getriggerd door de sociale en economische armoede, 
die veel mensen in dat land meemaakten. Vooral in het binnenland en in de sloppenwijken. 
Hun situaties maakte dat ik mij gedreven voelde hen kleinschalig te helpen. Hieruit ontstonden in 
de loop der jaren vele kleinschalige diaconale projecten. De financiering hiervan werd op soms 
‘wonderlijke’ wijze bijeengebracht door familieleden, buren en verschillende kerkgenootschappen 
in Nederland. 
Het begon met enkele sanitaire voorzieningen. Later groeide de hulp uit naar support van kinderen 
uit sloppenwijken, waarvan de ouders geen onderwijs konden betalen. Die hulp werd 
gecoördineerd door hun plaatselijke kerk, zodat er wijs met de gesponsorde geldmiddelen werd 
omgegaan.  
Zo ging het door en altijd was er iets dat tot mijn hart sprak. Ik werd voldoende gevoed. 
 
Sinds 18 jaar heb ik ook contact met pastor Sajan Mathew van de Tandi Hebron Church, in Nepal. 
Dit ligt in het Chitwan district.  
De armoede in de kleine cottages is daar nog steeds te zien en te voelen.  
De kerk van pastor Sajan is een aantal jaren geleden begonnen met een Day Care Center (DCC), 
voor zeer kleine kinderen. De aanleiding en diaconale nood van toen was dat de moeders, die de 
zorg voor hun kinderen hadden, ook hun deel van het gezinsinkomen bij elkaar moesten 
sprokkelen, vaak door werken op het rijstveld. Door hun kinderen bij het DCC onder te brengen 
kon de arbeidsomstandigheden van de moeders sterk worden verlicht. 
De kinderen werden in het DCC opgevangen, kregen te eten, en er werd met hen gespeeld. Bij dit 
alles voelde de begeleiders zich afhankelijk van Gods Geest. Die liefde was hun motivatie en uit 
die grondslag werd het DCC ook gerund. 
 
Echter als de kinderen ouder worden moeten zij naar een andere reguliere school. De grondslagen 
van reguliere Nepalese scholen zijn anders en passen vaak helemaal niet bij dat wat christelijke 
ouders in het onderwijs van hun kinderen voorstaan. Door politieke situaties wordt er ook nogal 
eens langdurig gestaakt en sluiten de scholen dus ook. 
Daarom kwam het verzoek van pastor Sajan tot mij om het DCC te upgraden naar een school voor 
basisonderwijs tot 9 jaar (pre-primary). De kerk heeft daar een licentie voor. 
 
Natuurlijk was ik kritisch of ik wel zo’n groter project qua financiën zou moeten coördineren en of 
het project wel realistisch is.  
Na heen en weer gemaild met vraag en antwoord ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij, 
samen met anderen, ervoor moet inzetten. 
 
Nepal is een van oorsprong Hindoeïstisch land dat van nature loyaal stond tegenover andere 
religies. Stond….., want dit veranderd! Er wordt steeds meer tegenwerking ervaren tegenover 
andere religies, waaronder zelfs wetgeving die het moeilijker maakt om anders dan het hindoeïsme 
uit te dragen.  



De samenleving wordt, vooral in de kleine dorpen (cottages), beïnvloed door spanning en geweld, 
vaak als gevolg van drank en drugs gebruik. Het kastensysteem is debet aan het verschil tussen 
‘wel kans of nauwelijks kans’ op de arbeidsmarkt. Dit verhoogt de spanning in de gezinnen. 
Juist in deze situatie zetten de mensen van de Tandi Hebron kerk zich in om de positieve kanten 
van hun religie te laten zien door het Evangelie uit te dragen.  
De ervaring is dat onder invloed van hun inspanning veel mensen hun leven van verslaving aan 
alcohol en drugs hebben veranderd. In veel gezinnen is de spanning teruggelopen. 
 
Je zou zeggen waarom dan het bestaande kinderdagverblijf upgraden tot een Tandi Hebron 
Montessory Pre-Primary School?  
Hun visie is dat je juist bij kleine kinderen gedrag kan beïnvloeden.  
Het blijkt nu al dat een vierdaagse vakantieweek, door de kerk georganiseerd, enorme invloed 
heeft op het gedrag van kinderen en wat ze bij thuiskomst delen met ouders. 
 
De eerste jaren van de vorming van een kind zijn enorm belangrijk voor de rest van hun leven. 
Als je de periode van positieve invloed voor een kind kan verlengen, samen met een goed 
onderwijs, vergroot dit de kans op een stabieler karakter. Er is dan ook meer aandacht voor hen die 
niet direct meekunnen doordat ze uit een instabiele gezinssituatie komen. 
De reguliere lagere scholen in Nepal tellen ongeveer 50 kinderen per klas. Zwakke leerlingen 
zweven dus ergens tussen; ‘net niet en net wel’. 
 
Ik zal in de navolgende pagina’s beschrijven hoe ik met pastor Sajan heb gecommuniceerd en het 
vormingsproces tot de visie ‘het is realistisch’ in mijn gedachten heeft plaatsgevonden.  
Kritische vragen die ik hem heb gesteld zijn m.i. afdoende beantwoord. 
 
Er is tot nu toe een bedrag van € 1.500,- op hun rekening beschikbaar. Het door hen begrootte 
bedrag is € 11.000,-  
Het bedrag is in hun visie eenmalig, omdat na opstarten en aanloop de school zichzelf zou moeten 
kunnen bedruipen. 
Het is voor ons reden om zoveel mogelijk privépersonen, bedrijven en (kerkelijke)instellingen te 
motiveren een bijdrage beschikbaar te stellen. 
De tip van Denis van de Ridder komt voor ons als geroepen!! 
 
Wij hopen u te hebben kunnen inspireren tot het steunen van deze school en zijn upgrade plannen. 
 
Vriendelijke groet, 
Evert van de Beek, Ermelo   Tel. 0341 496290 
Herman Rodenburg, Swifterbant.  Tel. 06 125 714 25 
 
 
 
 
Ik heb gemeend steeds een klein stukje van vraag en antwoord betreffende de communicatie die ik 
over de opbouw van dit project heb gehad met pastor Sajan bij elkaar te zetten. Het maakt het voor 
mij duidelijker en het is (enigszins) controleerbaar voor een evt. donor. Het maakt mijn voorstel en 
uitleg voor hulpvraag wel langer dan de gevraagde twee A4’tjes. 
 
About development project -If we have fund we can upgrade our day care centre to pre- primary school. 
Now as per your letter I would like to put this proposal to you. Day care centre has only play class still 
now. When we upgrade it into pre-primary school we can start LKG and UKG class also. Our Church has 
licence to run pre-primary school. After UKG, children will go to primary school. Kindly share about this to 
other people too and prayerfully you can decide on it. 
 



Natuurlijk had ik enkele kritische vragen over hun hulpvraag. Ik wil persoonlijk doorvoelen dat het 
project goed is en het moet ook uitvoerbaar kan zijn. 
Inmiddels heb ik deze overtuiging. Echter de financiën zijn nog te beperkt. 
 
Thank you for your sincere reply and questions. I have less communication skills, that is maybe the reason 
I could not convince you with some of my views. Let me try again. 
 
Mijn vragen aan Sajan: 
 
1 Ik begrijp dat er een bedrag nodig om te school te starten, maar is er dan ieder jaar opnieuw een 
donatie nodig om de school draaiende te houden? Jij hebt een gemeente die hoofdzakelijk uit arme 
gemeenteleden bestaat. Antwoord: Zij verwachten uit de inkomsten van de school de voortgang te 
kunnen betalen.  
2 Als jij als pastor bij de school betrokken bent, beïnvloed dan dat jouw leidende en pastorale taak 
van jouw kerkelijke gemeente? Antwoord: Ik ben er niet leidend bij betrokken het valt onder een 
school comité.  
3 Wordt in de plaatselijke gemeente van Tandi niet met een scheef oog gekeken naar de 
ontwikkeling van een schooltje door de kerk? Antwoord: Als de mensen zien dat er niemand 
persoonlijk gewin uit dit project haalt zullen ze er geen problemen mee hebben. Bovendien 
geloven wij dat God mensen kan gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 
4 Ik moet en wil aan de evt. donoren verantwoording kunnen afleggen hoe het geld is besteed. 
Kunnen jullie verantwoording garanderen? Antwoord: We voelen ons als christenen moreel 
verplicht om van tijd tot tijd verantwoording af te leggen. 
 
Some general factors 
1) Pre-primary school does not require yearly donation. It requires onetime donation.  We hope next year 
onward it runs with the income of the school. (Your thinking is right, our church members are unable to 
donate for this cause). 
2) As it is the project of the church, the profit will go to the ministry or activities of the church. 
3) As the people will not get any personal benefit from such public project all the council members won't 
cooperate with it, but God will use some of them time to time as per the need arise because it stands for 
the expansion and glory of His kingdom. As well as there will be a school committee too.  
4) As a servant of God we are ought to give accountability to the donors, well wishers as well as to our 
Church. We are ready to give account and report to the donors time to time. 
 
 
Mijn volgende vragen:  
 
1 Welk voordeel brengt dit project voor de kerkelijke gemeente en hun leden in Tandi? 
Antwoord: We kunnen de samenleving (die vaak geïnfecteerd is door drank en drugs gebruik), 
beïnvloeden door de positieve normen en waarden die het Evangelie ons wil laten zien. 
2 Wie gaan lesgeven? Antwoord, enkele van onze gemeenteleden zijn bevoegd tot het geven van 
onderwijs op dit niveau. Tevens kunnen wij enkelen dan aan een baan helpen. 
3 Wat heeft dit diaconale project voor positieve invloed op de hele gemeenschap van Tandi? 
Antwoord: Onder de schaduw van dit project kunnen we de opbouwende kanten van het Evangelie 
laten zien. Het is vaak gebleken dat dit in de gemeenschap tot acceptatie leidt. 
4 Je schrijft dat je de leerlingen ook uit de omliggende cottages wil ophalen met een voertuig. Wat 
doe je nog meer met dit voertuig? Antwoord: We kunnen het ook gebruiken voor ons kerkelijk 
bezoekwerk in de cottages. 
5 Is het jullie visie om deze school later nog verder uit te bouwen? Antwoord: Het is niet bedoeling 
om het project nog verder uit te bouwen. Het zou niet passen in onze visie. Gemeentestichting is 
ons hoofddoel. 
 
Benefits of this project 
 



1) We can influence the society for social transformation that the gospel of God brings. 
2) Some of our believers get job. 
3) Under the shadow of such project, gospel work is much more acceptable to the society. 
4) Extra time we can use vehicle for our ministry. 
5) In future we don't have any plan to upgrade it into a primary school. Because when it goes into a larger 
project that will affect our ministry. So we will not do that.  Pre-primary school is a small project. Church 
planting ministry is our main agenda. 
 
Mijn verdere vragen:  
 
1 Onder wiens wettelijke verantwoordelijkheid gaat deze school draaien? Antwoord: Het is een 
project van de kerk. De registratie komt onder verantwoordelijkheid van enkele onderwijs- 
bevoegde leden van de kerkleiding. 
2 Kun je niet gewoon een voertuig met chauffeur huren om de kinderen van en naar huis/school te 
vervoeren? Antwoord: Het huren van en chauffeur met auto is veel duurder dan er als school zelf 
een te kopen en te onderhouden. 
3 De wegen zijn in de regentijd vaak erg slecht. Welke risico’s lopen jullie dan met een eigen 
auto?  De auto gaat niet naar veraf en moeilijk gelegen plaatsen, alleen regionaal. 
4 Wat kost een goed tweedehands minibusje?  Antwoord: Een gebruikt busje kost ongeveer  
€ 6.000,-. Dit is op jaarbasis veel minder dan er een te huren. Het aankoopbedrag en kosten 
sparen we in twee jaar tijd uit. 
5 Wat kost de huur van de grond en het beoogde schoolgebouw? Er staat een geschikt gebouw met 
voldoende speelgrond dichtbij ons kerkgebouwtje. Ze vragen €1800,- per jaar. Maar we willen 
nog proberen af te dingen. Dit is in onze Nepalese cultuur gebruikelijk. Ik kan niet inschatten waar 
het op uit komt. 
 
1) It will be the project of our church only.  
2) The registration of pre-primary school is in the name of our three council members including Hari. 
3) The vehicle won't go to very far places to collect children but nearby places. So that there is no such risk 
as you think. More over God almighty is our helper and security. 
4) Second hand vehicle cost around seven lakh Nepali Rupees. (Euro around 5833). 
5) There is one building available with play ground near by our church. They are asking NRs.18000/-(150 
euro) per month. Per year NRs 216,000.( Per year 1800 euro.). 
We would like to negotiate (bargain) for NRs 15000/- per month. Bargaining is Nepali culture. I don't know 
how much rupees they deduct. 
 
Tandi Hebron Montessory pre-primary school.   Pastor Sajan schreef mij: 
 
We bidden niet tot God dat je kostte wat kost dit project moet laten slagen. Maar we bidden of 
God de evt. donor wil interesseren voor dit project. Als God niet Zijn goedkeuring aan dit project 
geeft, zullen we de opstart ervan niet uitvoeren. 
Als het niet lukt om een 2e hand busje te kopen, zijn we wel gedwongen om er een te huren. 
Wil je dit bespreken met ieder die met de kerk in Nepal meeleeft. 
 
 
Tandi Hebron Montessory pre-primary School. 
 
We are not praying to God, at any cost you must fulfill this project, but we are praying only, if it is the will 
of God let the donors show favor to this project otherwise let them reject this proposal. 
  
Totaal begroot bedrag:  
Het totale bedrag dat de Tandi Hebron Montessory School nodig denkt te hebben om hun plannen 
te verwezenlijken is ongeveer € 11.000,-  



Dit houdt in: Salarissen voor 3 leerkrachten + chauffeur, schoolmiddelen, huur van het gebouw en 
speelgrond, 2e hands minibusje. Het administratieve werk wordt vrijwillig gedaan door een 
zendingswerkster.  
 
 
 
 
Requirements for the program are given below . 
1) New rented space with indoor and outdoor area, which is presently available nearby our Church. 
2) One vehicle. To reduce the budget we can think of second hand vehicle, that means used vehicle. It 
may get for cheaper price of around 7 lakh nepali rupees. 
3) Admin. (Sister Alice is voluntarily doing this work since 2012. We started day care centre in 2011), 
then one driver, three teaching staff and one supporting staff. We need salary for them except Sr. Alice. 
She is willing to do it voluntarily.  
4) Rent for the space. 
5) Equipments such as toys,other play items,bench and desk......etc. 
 
All together we need around nine lakh rupees to run a pre-primary school. If we are able to start pre-
primary school we will have income from it. So next year onward no need to spend such a big amount for 
this cause. Not only that. If we have any profit from it, we can use that money for the church ministry too. 
As well as some needy people get job. 
 
I f God didn't open a door to buy a vehicle, w e w ill be forced to close the day care centre 
shortly. Kindly pray, discuss and think about this with concerned donors and let me know the result. 
 
 
 
 
 
 
 
 


