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Beste vrienden, begunstigers en andere geïnteresseerden
Nepal is zwaar getroffen door een aardbeving. Gelukkig is er veel internationale hulp onderweg. Velen
benaderen ons of ze via Madat ook een steentje kunnen bijdragen. Wij als bestuur van de Stichting Madat Nepal willen mede daarom niet lijdzaam afwachten. Madat Nepal betekent immers: Help Nepal. Met
deze brief willen wij u informeren wat onze plannen zijn.
Hemmy Clevis, Pauli Gerritsen en Klaas de Vries.

Onze projectgebieden zijn zwaar getroffen
Op 25 april werd Nepal getroffen door een aardbeving van 7.9 op de schaal van Richter, met zware naschokken
tot wel 6.7. Nu, 48 uur na de eerste beving, zijn al meer dan 3500 doden geteld. Dat aantal zal de komende
dagen nog fors stijgen. Uit de bergen is de informatie spaarzaam. In Sindu Palchok zouden acht dorpen met de
grond gelijk gemaakt zijn; een daarvan is Batase waar we ook een schoolproject hadden. Over onze andere
projecten zijn er tot nog toe geen berichten.
Des te meer nieuws hebben we over Kathmandu, Patan en Bhaktapur. Voor diegenen die in Nepal geweest zijn
en zich de Durbar Squares in Patan, Bhaktapur en Kathmandu herinneren: er zijn veel tempels compleet ingestort.
En dan komen langzaam de berichten van onze Nepalese vrienden binnen. Er is geen elektriciteit. Mobieltjes
worden waar mogelijk opgeladen via de accu van de auto, of via een invertor die nu alleen nog daarvoor gebruikt wordt totdat de accu leeg is. Wat we horen is schokkend. Door de vele naschokken durft niemand zijn
huis binnen te gaan. Slapen gebeurt in de openlucht. Tot overmaat van ramp regende het zondag.
We geven u hieronder een indruk van wat een aantal van onze vrienden in Nepal ons via de telefoon wist te
vertellen.

Chudamani, onze coördinator voor projecten in Bhaktapur (26 april om 22.00 uur)
Ik heb alle Madat Nepal mensen opgebeld. Iedereen heeft het overleefd. We slapen allemaal buiten, ook al
regent het. Ik houd samen met de zoon van mijn broer de wacht. Er is geen huis dat geen schade heeft
opgelopen. Ook in mijn huis zijn scheuren en zijn er zoveel dingen gebroken die op de grond gevallen zijn.
Het zijn vooral de oude huizen en de tempels die ingestort zijn. Alleen Bhaktapur telt al meer dan 250 doden. Heel veel huizen in de wijk waar Sanu woont zijn ingestort en ook op Pottery Square. Als je de beelden
in het nieuws gezien hebt, weet je dat ook veel op Durbar Square ingestort is. Tijdens een van de naschokken heb ik zelf vier uur op Datatreya Square vast gezeten voordat ik verder durfde te gaan. Er is geen elektriciteit. Water gaat een probleem worden. De weg naar Kathmandu is nog open. Het vliegveld is gelukkig
ook open.

Rajesh, een van onze twee textielproducenten (26 april om 22.30 uur)
Ik bel je vanuit mijn auto. Daar breng ik nu de nacht door met Shova, mijn zoontje en twee kinderen van
mijn zwager. Mijn dochter is in het hostel. Er wordt voor haar gezorgd. Ik ben vandaag naar de werkplaats
gegaan. Ik was lang onderweg vanwege het feit dat er zoveel blokkades waren door ingestorte huizen. De
wacht had gebeld dat de schade wel meeviel. Maar dat was alleen de buitenkant. Er was alleen een grote
scheur tussen mijn gebouw en dat van de buurman. Maar binnen…. Met grote moeite kon ik mijn kantoor
binnen. Ik moest de deur forceren. Binnen was het een ravage. Overal waren er scheuren in de muren. En
in de vertrekken met de voorraden waren alle rekken omver gevallen. Aan de achterkant was een gebouw
helemaal ingestort. Het puin was op en door het dak van de hal met de weefmachines gevallen. Of die nog
bruikbaar zijn weet ik niet. Er was ook een groot gat in de muur. En toen kwam er weer een naschok en ben
ik naar buiten gerend.
Wat me nog het meeste is bijgebleven is het zicht op de lijkverbrandingsplaatsen vlak bij de werkplaats. De
tempel was helemaal ingestort. Maar er waren honderden mensen bezig om tientallen lijken te verbranden.
Ik wist niet wat ik zag.
Ik heb gehoord dat er in Sindu Palchok acht dorpen met de grond gelijk gemaakt zijn. Maar wij horen hier
maar een beetje nieuws in vergelijking met jullie in Nederland.

Haribol, onze keramiekproducent (26 april om 12.00)
Bij de eerste aardbeving ben ik gelijk met Laxmi en de kinderen naar buiten gerend. Ik durfde niet meer
naar binnen te gaan, maar na een dag moest ik wel om kleren te halen. Ik ben erg geschrokken. Veel in de
keuken is vernield. Veel rekken met keramiek zijn omgevallen en wat klaar stond voor verzending naar de
wereldwinkels in Nederland is grotendeels gebroken. De moed zonk me in de schoenen. Hoe het met de
ovens is, weet ik nog niet.

Wij kennen de mensen die deze verhalen vertellen persoonlijk. Ook velen die meegingen met onze reizen naar
Nepal hebben deze mensen ter plekke ontmoet. Tientallen gezinnen zijn voor hun inkomen afhankelijk van hun
werkplaatsen. Geen werk betekent: geen inkomen. Wij als bestuur willen niet dat deze mensen er jaren over
gaan doen om hier boven op te komen. Hoe eerder er financiële hulp komt en alles hersteld kan worden, hoe
eerder er weer gewerkt kan worden en zij hun eigen leven weer op kunnen bouwen.

Help ons hen te helpen
We willen ervoor zorgen dat de bedrijfjes waar we mee samenwerken zo snel mogelijk weer kunnen opstarten
en dat alle werknemers weer aan de slag kunnen. Zijn er huizen van werknemers ingestort of zwaar beschadigd, dan willen we ook daar graag helpen. En dat willen we ook doen voor de families van de meervoudig gehandicapten en spierdystrofie en van andere families die direct of indirect bij onze projecten betrokken zijn.
Maar omdat wij rechtstreeks contact hebben met mensen die we kennen en van wie we uit ervaring weten dat
ze te vertrouwen zijn, zal onze hulp zeker effectief zijn.

Een geluk
De nieuwbouw voor de meervoudig gehandicapten waar we afgelopen jaar mee gestart zijn is gelukkig niet
beschadigd. Ze waren al bezig met het aanbrengen van elektriciteit en sanitair. Dit zal nu vanzelfsprekend wel
enige vertraging oplopen voordat het klaar is.
Het Siddhi Memorial Hospitaal dat wij al vanaf het begin sponsoren, is ook niet beschadigd. Het ziekenhuis
vangt nu vele gewonden op. Het voorterrein is deels in een tentenkamp veranderd.

Onze schoolprojecten
En dan de dorpen in de bergen. Hoe is het met onze scholen gesteld en de dorpen waarin de scholen liggen?
Tot nog toe hebben we weinig informatie, behalve dat er heel veel schade is. In Mechchhe Pauwa staat het
schoolcomplex nog overeind maar huizen in de directe omgeving zijn ingestort. De mensen bivakkeren op het
schoolterrein. In Batase, waar we ook een school gesteund hebben, zijn heel veel huizen ingestort. Daar willen
we helpen door te zorgen dat de kinderen zo snel mogelijk weer in een ritme komen en ze weer onderwijs kunnen volgen.

Hoe u kunt helpen
Madat is Nepalees voor helpen. Medewerkers van Madat Nepal in Nederland doen hun werk belangeloos. Elke
gedoneerde euro gaat voor de volle 100% naar Nepal. Wij vragen u nu ‘Help ons Nepal te helpen’.
Ons bankrekeningnummer is NL11 INGB 0000 0347 42 ten name van Stichting Madat Nepal
onder vermelding van: Aardbeving.
Madat Nepal is een ANBI instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat uw gift aftrekbaar is van de belastingen.

Tot slot
De Stichting Madat Nepal bestaat inmiddels bijna 23 jaar en heeft al veel projecten gerealiseerd. De aardbeving
van eergisteren heeft helaas veel vernietigd en onzegbaar veel leed veroorzaakt. We zien ons nu voor onze
grootste uitdaging gesteld: wederopbouw.
We werken daarbij samen met een aantal mensen in Nepal die wij via onze eerdere projecten al vele jaren kennen. Enkele keren per jaar bezoeken wij onze projecten. Onze bijdragen zijn altijd goed terecht gekomen. En
dat zal ook nu niet anders zijn.
Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons op facebook ‘Madat Nepal’ en/of kijk op onze website www.madatnepal.nl

