
Himalayan Scholarship Project
Nu har vi fået etableret kontakt mellem 11 børn og unge i Nepal og 19 donorer i Danmark.

Fem af modtagerne er ved at have gamle veletablerede forhold, som i det store og hele fungerer
godt. Forstået på den måde, at de alle fem gennemfører deres studier og skole, som oprindeligt
planlagt, og tre af dem er flittige til at skrive breve til deres donorer, mens det er sjældnere for en af
dem og næsten aldrig er sket for den sidste. Hvor tit der bliver skrevet den anden vej har jeg ikke helt
styr på; men jeg har en fornemmelse af, at det trods alt er hyppigere fra Nepal. Desværre har der vist
sig nogle usikkerheder omkring studieforløb og dermed studieomkostninger for nogle af vore studenter.
Det er usikkerheder som vores projekt skal lære at komme i forkøbet, hvilket vi da også er i gang med,
men det er ikke helt enkelt at få styr på.

Og så har vi i løbet af vinteren fået skrevet kontrakt med yderligere seks studenter, som skal til at
studere nu efter sommerferien. Også her har det i nogle tilfælde været svært at finde ud af, hvor stort
scholarship’et skal være, da de endnu ikke har tilmeldt sig et studie. Men nu går vi i gang, og så må vi
sidenhen kontrollere, at pengene går til det rette formål. Og belært af tidligere usikkerheder forsøger vi
nu at få lavet en langtidsplanlægning for vore studenter, så der ikke pludselig viser sig uventede og
meget store adgangsgebyrer senere i uddannelsen, som enten kan blokere for videre uddannelse eller
kan sætte donoren i en uventet og urimelig kattepine.

Men vi har endnu 36 ansøgere  som går og venter i spænding og flere er på vej. Rygterne om vort
udmærkede initiativ breder sig hurtigere i Nepal end i Danmark. Og deres behov er mindst lige så stort,
som de elleve’s. For nogle er behovet endog nærmest livsvigtigt. Men hvad skal vi gøre? Anne-Marie
og jeg har agiteret, hvor det har været muligt, og skal til at finde på nye metoder, hvis vi skal udvide
donorskaren. Men der er grænser for hvor meget energi og tid vi har tilovers. Vi har behov for hjælp.
Det kunne være en stor hjælp, hvis du vil gøre reklame for vores projekt i din venne- og familie-skare.

Henvis dem til vor hjemmeside www.himalayan-project.subnet.dk/scholar.htm og
hvis de ikke har Internet-forbindelse, så udskriv selv nogle ansøgningsskemaer (dobbeltklik på
ansøgerens billede) eller bed mig om at gøre det. De store fadderskabs-organisationer her i landet har
tusindvis af “børn”. Hvordan mon de bar sig ad med at komme dertil, og kan vi gøre noget i den
retning?

Vi udsender efter hvert regnskabsår en kvittering for årets indbetalinger. I modsætning til de store
organisationer, så kan vi ikke opnå skattemæssig godkendelse, og dermed er bidraget ikke fradrags-
berettiget på selvangivelsen, men nogen har prøvet alligevel. Mere om det efter torskegilde-tid.

Modtagerens forpligtelser
Husk at din “student” er forpligtet til at sende dig et brev i ny og næ. I følge kontrakten 4 gange

årligt. Og også til at sende en fotokopi at sine eksamensresultater, hvilket som regel er to gange årligt.

Du er kun forpligtet til at sende penge, men ikke til at skrive breve; men det må nok tilstås de unge
mennesker i Nepal, at det er svært at holde gejsten oppe, hvis der ikke somme tider kommer en lille
besked den anden vej. Men i sidste ende, så er det jo dig, som skal have en fornemmelse af, at dine
penge bliver givet godt og rigtigt ud, så det er vigtigt, at din “student” beretter til dig om sin gøren og
laden og også fortæller noget om sit studieforløb, og ikke kun taksigelser til guderne og alle de højere
magter, som har sat dig på jorden.

Somme tider modtager jeg billeder, breve eller andet materiale fra vore “børn”, som jeg straks
sender videre til deres donor. Men andre gange er det mere uhåndgribelige ting, såsom rygter eller
beskeder, som det er mere bøvlet at videresende. Men du er velkommen til at kontakte mig for at høre
om jeg har noget på dít “barn”.

Hvis du ikke er tilfreds med korrespondancen fra Nepal, så kan du enten selv prøve at forklare din
“student” hvad du mangler, eller du kan beklage dig til mig, eller til Kaji eller Kedar:

klomborg@post11.tele.dk (Kurt)



sherpabro@wlink.com.np (Kaji)
pacifictravel@trekinginnepal.com (Kedar)

Opkrævning
Hermed følger opkrævning på din næste rate. I Nepal varierer Dollar-kursen ikke så meget, som

den gør i Danmark, så din “student” får stort set det samme beløb udbetalt hvér gang, dog underlagt
en lidt heftig inflation på 12-18% årligt. Men her i Danmark varierer kursen meget og er generelt høj.
Din indbetaling bliver beregnet ud fra middelkursen tirsdag den 24. april, hvor denne opkrævning
udsendes.

Ved indbetalingen kan du benytte dig af vedlagte FI-indbetalingskort eller du kan overføre direkte

til vores scholarshipkonto: 92600000502618 (der er 5 nuller mellem 6&5, og 9260 er Sparbank
Vest’s registreringsnummer).

Husk, at hvor I er flere sponsorer, dér sender jeg kun opkrævningen og kopier af denne skrivelse til
den Ansvarlige Sponsor, som derefter selv sørger for opkrævningen hos de øvrige Medsponsorer.

Mvh. Kurt!


