
Naam: Aliya (NE 3)  

                                                                                     
Geboortejaar: 1994 
 
Woonplaats: Kavrepalanchwok district, Nepal 
 
Familie en sociale situatie: 
Aliya is geboren in een weeshuis.  Zijn vader heeft zijn moeder het huis uitgezet en sindsdien werkt 
ze in de keuken van het weeshuis. Aliya woont al zijn hele leven in het weeshuis en had geen idee 
hoe mensen in de gewone maatschappij leven. Hij groeide op met het idee dat zijn vader  was 
gestorven maar die leeft nog steeds en heeft nooit zijn moeder en de kinderen als zijn familie erkend.  
Aliya’s moeder  voelt zich thuis in het weeshuis, zij komt  nooit buiten het weeshuis. Zij  heeft geen 
onderwijs genoten en de vaardigheden geleerd om te werken buiten het weeshuis.  Aliya wil graag 
een eigen leven opbouwen en een studie op universitair niveau volgen. Hij wil de studie 
hotelmanagement en Business gaan doen. Aliya’s moeder heeft wat spaargeld  en wil graag  het 
eerste semester betalen. Daarna zal hij andere bronnen moeten zoeken om zijn opleiding af te 
kunnen maken.  
 Moeder van Aliya Aliya en zijn moeder      

            

                        
 

 

 
Opleiding: SLC. Grade11&12 in Hotel Management 
 
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Aliya een vooropleiding voor hotelmanagement (nivo 11 en 12) gevolgd en wil nu verder studeren 
aan de Universiteit ( BBS, hoger hotelmanagement). Hij is goed in  computerkunde en business-
wiskunde . In de tussentijd is hij werkzaam als primaire onderwijzer in Koninkrijk Star school en werkt 
hij als parttime boekhouder in een bedrijfje. Hij kan zelf niet voldoende geld verdienen voor de 
vervolgstudie. Met een universitaire opleiding kan Aliya een goede toekomst gaan opbouwen. Aliya 
wil een voorbeeld zijn en de jongeren van het dorp aanmoedigen, door te gaan werken  in een hotel 
na afronding van zijn studie. Als hij zijn studie kan afmaken, kan hij zorgen voor  een eigen inkomen 
en zorg dragen voor een inkomen voor zijn moeder. 



Als Aliya zijn studie heeft afgerond zal hij: 
- een percentage (bijvoorbeeld 5% of 10%) van zijn inkomen teruggeven aan het weeshuis, zodat het 
weeshuis nieuwe wezen of straatkinderen kan opnemen of het weeshuis kan beurzen aan andere 
kinderen aanbieden. 
 - in zijn vrije tijd gratis bedrijfsadvies (administratie) of een micro-krediet geven aan zeer arme 
mensen die willen starten met een eigen bedrijfje. Zo krijgen zij ook een kans om een nieuw leven te 
beginnen.  
 

Verzoek van Aliya: 
 

To, 
Talent Foundation,  
committee members,                                                                                                  
Nepal                                                                                                                             26th March.2015 
 
Dear Talent Foundation, supervisor, 
 
I am writing to you introduce myself as a student of Hotel management. My name is Aliya 
Tamang, 20 years old from one of remote parts of Nepal, Chalal Ganesthan, Kavre. As I and 
my mother heard about the Talent Foundation’s objectives and it aim to help young people to 
reach their destiny, I started to dream that I can be somebody in my village. My mother has 
been working as cook for the children in the orphanage for more than twenty- three years. I 
don’t have hope that I can do my university course in the Bachelor in Business( related with 
hotel magement). It is very expensive course but I can do my study if I can get financial help 
from Talent Foundation. All the villagers can see changes in my life and they will be 
encourage to higher study. They will be able see example on me how education can help to 
built in their life. I will work in the hotel in the business sector and start to influence in my 
village. 
I and my mother have very vast dream come true with help of  Talent Foundation.  I am ready 
to submit my every progress report to the talent foundation. 
 
Your obedient, Aliya Tamang 

 
Ervaring tot nu toe: 
Op 25 april en 12 mei 2015 is Nepal getroffen door 2 aardbevingen met een kracht van 7,8 en 7,4 op 
de schaal van Richter. Dit had voor de Talenten, die door de Talent Foundation worden ondersteund, 
veel gevolgen. Zo hebben de Talenten de eerste weken geholpen met het verlenen van noodhulp 
(met de NGO waar ze bij horen) in de zwaar getroffen delen van Nepal. Tevens zijn alle scholen en 
universiteiten na de aardbevingen weken of maanden gesloten geweest, waardoor alle Talenten 
vertraging opliepen in hun opleiding. Niet alleen de opleidingen zelf werden stilgelegd, maar ook 
examens werden voor maanden uitgesteld. Daarnaast raakten de Talenten Aliya en Amrit, die in 
Kathmandu wonen, hun huis kwijt: Het kinderhuis waar ze in wonen raakte zodanig beschadigd, dat 
het onbewoonbaar werd en ze in een tent moesten gaan wonen. 
Te midden van deze omstandigheden hebben de 4 Talenten die door de Talent Foundation 
ondersteund worden, hun opleiding toch voortgezet. 
 
Aliya is 2e jaars student Hotel Management ( Ritz Hospitality Management College (Pokhara 
University)). Door de aardbevingen was er een vertraging van 2 maanden in het Ritz Hospitality 
Management College. De studenten hebben echter in de afgelopen maanden extra klassen gevolgd, 
zodat de verloren tijd is ingehaald. Hierdoor heeft Aliya zijn eerste jaar gewoon kunnen afronden op 
de normale tijd.   



 
Verslag bezoek Suresh, voorzitter landencommissie, op 14 september en 14 januari aan Aliya :  
Alya’s hoofdvak aan dit college is 'Business'. Tijdens dit eerste jaar van de universiteit ontdekte hij 
dat zijn doel, BBS (Bachelor in Business studie) aan het Ritz Hospitality Management College niet 
mogelijk is. Aan deze universiteit, kunnen studenten alleen hun Bachelor in hotelmanagement halen. 
Dit betekent dat Aliya overstapt op een andere universiteit, de Tribhuvan University, om daar verder 
te studeren om zijn Bachelor in Business te kunnen halen. Aliya heeft al toelatingsexamen gedaan op 
de Patan Multiple Campus en hij wacht nu op de resultaten. Aliya staat om 05.00 uur's ochtends op, 
hij heeft college van 06.00 tot 12.00 uur. Daarna werkt hij als leraar aan de 'Koninkrijk Star School' 
om geld te verdienen voor zijn levensonderhoud (Aliya woont nu niet meer in het weeshuis).Ook 
heeft Aliya kleine ingreep gehad tijdens het tweede semester examen, (hij had een operatie aan zijn 
urinebuis en heeft 10 dagen in het ziekenhuis gelegen)  
 
Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

2015 2016 2017 2018 Totaal 

€ 1050 € 950 € 500 € 500 € 3000 

 
Bijzonderheden: 

      

year  2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Bijdrage  Alyia’s  mother 150 150 150 150 600 

      

TALENT FOUNDATION 1.000 950 500 500 2.950 

TOTAL      € 3.600 

 
Geplande periode van ondersteuning: 
Start:  15 april 2015 
Einde:  15 december 2018 
 


