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De scholen
De regering heeft allerlei regels op het gebied van onderwijs. We hebben
die regels eens opgevraagd en tegen het licht gehouden van de gegevens
van enkele van de scholen die we ondersteunen. Dan blijkt dat de regering
zich niet aan de eigen regels houdt. Op geen enkel gebied. De leraren weten
weliswaar de weg te vinden naar de regeringscommissie voor onderwijs,
maar deze instelling geeft geen thuis op het gebied van geld, alleen maar
op het gebied van regels. Het is een zeer cynisch verhaal. De belangstelling
van de regering voor onderwijs staat haaks op het geweldige enthousiasme
van het lerarenteam, de leerlingen en de ouders in de dorpen. Er gaan bijna
evenveel meisjes naar school als jongens. En dat was tien jaar geleden nog
heel anders. Ook gaan de leerlingen langer naar school en proberen de
tiende klas af te maken.
De hoofdschool in Mechchhe Pauwa die nu 1145 leerlingen telt, heeft maar
15 leraren. Daarvan worden er maar liefst vijf via Madat Nepal gefinancierd.
Op basis van de regeringsregels zou deze school 23 leraren moeten hebben.
Er missen dus nog acht, of eigenlijk dertien……
Klassen met (te) hoge aantallen leerlingen zijn geen uitzondering. Kijk maar
naar de tweede klas. Daar is voor 110 leerlingen maar één leraar.
Betaalde Madat geen leraren dan zou deze school niet kunnen functioneren.
De leerlingendruk per leraar zou maar liefst 96 bedragen. Nu is dat 64. En
het zou niet hoger dan 42 moeten zijn.
Voor de duidelijkheid moeten we even erbij vertellen dat Madat Nepal in
Mechchhe Pauwa drie leraren van het lager middelbaar onderwijs betaalt en
twee van het hoger middelbaar onderwijs. Op de keper beschouwd, betaalt
Madat bijna evenveel aan salarissen van leraren voor deze school als de
regering. Van de vijf leerkrachten zijn er drie vrouw en die geven les in het
lager middelbaar onderwijs. Twee mannelijke leerkrachten geven onderwijs in
het hoger middelbaar onderwijs. Een van hen heet Chudamani en geeft les
in Engels. Hij is tevens health post assistent en heeft verkozen in dit dorp te
blijven en niet volgens de regeringsregels eens in de drie jaar van standplaats
te veranderen. Dat betekent dat hij voor het dorp een van de vertrouwensfiguren is geworden en dat de kennis bewaard blijft voor het gebied.
- Groeten aan alle donateurs.
- De achterzijde van de gebouwen van de
Mechchhe Pauwa school.
- Drie van de vijf vrouwen van het lerarenteam
in Mechchhe Pauwa worden viia Madat
Nepal gefinancierd.
- Leraressen vormen een rolmodel voor de
meisjes.

Mechchhe Pauwa, Kusheshwor Secondary School
Gegevens van de school van oktober 2008

- Chauky Dhada schoolgebouw.
- Phurseray Dhada schoolgebouw.
- De transport sector houdt pauze.

Primary jongen meisje student leraar
klas			
nu
1
27
38
65 1
2
54
56
110 1
3`
37
41
78 1
4
50
47
97 2
5
41
40
81 1
Totaal 209
222
431 6
10

schoolbenodigdheden en de lerarenkamer. Ze willen ook
graag direct met een schoolbibliotheek beginnen om de
leerlingen een stevige basis te geven.

leraar
nodig
2
2
2
2
2
4

tekort
1
1
1
1

Phurseray Dhada primary school
Gegevens van de school van oktober 2008

1

Klas
1
2
Tot

Lower secondary
6
69
54
7
61
36
8
66
60
Totaal 198
150

123 2
97 2
126 2
346 6

3
8

1
2

Higher secondary
9
57
55
10
45
28
Totaal 102
83
Tot gen 507
455

112 2
3
73 1
2
185 3
5
962 15
23 8

1
1
2

3

2

Janachetan primary dependence
1
24
28
52
Janagagrih primary dependence
1
26
20
46
2
17
15
32
3
30
23
53
Hoofdtotaal
1145 leerlingen

Madat Nepal heeft hier enkele jaren geleden de complete
nieuwbouw gefinancierd, inclusief toiletblokken. Deze
school heeft echter één levensgroot probleem: geen
water. Geen water voor de toiletten, maar ook geen
drinkwater voor de leerlingen.
Janachetana en Janagagrih zijn kleine schooltjes of
dependances die onder deze school vallen voor de
allerlaagste klassen.
Chauky Dhada, Shree Pematashi primary school
Gegevens van de school van oktober 2008
Klas leerlingen leraar
1
70
2
2
vanaf 1-4-09

Hier is een nieuwe school (inclusief lerarenkamer en
toiletten) gebouwd door Madat Nepal. Madat Nepal
betaalt het salaris van één leraar en dat wordt onder de
twee onderwijzers verdeeld.
Voordat deze school gebouwd werd was er geen
onderwijsvoorziening in de buurt. De leeftijd van de
kinderen in de eerste klas loopt daardoor sterk uiteen.
Op termijn zal dit zich herstellen. Chauky Dhada heeft
laten zien dat ze zeer begaan zijn met het onderwijs voor
hun kinderen. Ze zijn van plan om komend jaar vanuit
het dorp nog een leraar te betalen, maar hebben ons
gevraagd of we willen helpen met de financiering van

leerlingen
35
30
65

leraar
1
1
2

Hier is een nieuwe school gebouwd door Madat Nepal
(inclusief lerarenkamer en toiletten). Het dorp betaalt
een leraar en Madat Nepal de andere. Door Noorwegen
worden ook nog twee kleuterklasjes gefinancierd voor
driejarigen. Dit is echter een tijdelijke regeling voor drie
jaar.
Utargot, Shree Panchakanya Lower Secondary School
Gegevens van de school van oktober 2008
Primary jongen meisje student leraar leraar
klas			
nu
nodig
1
45
43
88
1
3
2
20
11
31
1
1
3
23
15
38
1
1
4
16
11
27
1vrijw 1
5
15
14
29
1vrijw 1
Totaal 119
94
213
3(+2) 6
Lower secondary
6
19
11
7
21
10
8
13
19
Totaal
53
40
Tot gen 172
132

306

30
31
32
93

1
1
1vrijw 1
1vrijw 1
1(+2) 3
4(+4) 9

tekort
1
1
1
3

1
1
2
5

Hier is een nieuwe school van acht klassen gebouwd
(inclusief toiletten) door Madat Nepal. Er zitten 48
kinderen in een kleuterklas die door Noorwegen
gefinancierd wordt, maar dat is slechts een tijdelijk
gebeuren.
De school maakt noodzakelijkerwijs ook nog gebruik
van een oud schoolgebouw met drie klassen. De school
heeft het voor elkaar gekregen dat dit oude gebouw
door de regering wordt vervangen door nieuwbouw.
Maar van de drie lokalen komen er slechts twee terug
in de nieuwbouw. Gelet op de leerlingendruk is dat
onverantwoord en men wil dan ook graag een extra
klaslokaal en een leraar er bij van Madat Nepal. We
vinden het verzoek serieus en zien dat ook aan de
inspanning van de dorpsgemeenschap met vijf leraren

- Chauky Dhada kinderen blij met hun nieuwe school.
- Het begin voor de nieuwbouw in Tekanpur wordt gemaakt.
- Kanchha Lama, onze Nepalese projectleider bij de oplevering van
de nieuwbouw in Tekanpur.

die met een kleine vergoeding van het dorp als vrijwilliger
de kinderen onderwijs geven. Er zijn maar vier leraren
die door de regering betaald worden. Ze hebben zelfs
een bescheiden bibliotheek, maar hebben ons verzocht
om te helpen met de financiering van een uitbreiding.
Bijzonder is dat we hier met een Magar dorp te maken
hebben. Dit is een arme bevolkingsgroep die echter zeer
enthousiast is om de kinderen aan goed onderwijs te
helpen en er meer geld in steekt dan ze eigenlijk kunnen.
Tekanpur, Primary school
Gegevens van de school van oktober 2008
primary
nu
1
2
3
4
5
total

man

vro

stud

Leraar

20
10
18
9
18
75

11
17
11
15
9
63

31
27
29
24
27
138

1
1
1 Madat
1
1
5

Hier is in het verleden door Madat Nepal een nieuwe
school van vijf klassen gebouwd, maar onlangs, in
2008/09 nog eens drie klassen, een lerarenkamer
en toiletten. Waarom die uitbreiding? Dat heeft twee
redenen. Het pad omhoog naar de school in Mechchhe
Pauwa is steil en erg gevaarlijk voor kinderen. Maar het
is ook een strategische uitbreiding die in nauw overleg
met de leraren van Mechchhe Pauwa tot stand is
gekomen. De instroom in de eerste klas omvat ongeveer
30 leerlingen en de uitstroom van de vijfde klas zou naar
Mechchhe Pauwa gaan. Door de uitbreiding naar acht
klassen gebeurt dat nu niet. De school in Mechchhe
Pauwa kan die vermindering van de leerlingendruk heel
goed gebruiken.
De Madat leraar in Tekanpur wordt opgewaardeerd naar
het lager middelbaar niveau en het dorp gaat de andere
leraar betalen. We hebben wel als voorwaarde gesteld
dat ‘onze’ leraar extra Engelse lessen gaat volgen. Deze
leraar zullen we de komende jaren blijven sponsoren,
omdat er weinig regeringsleraren zijn en de bevolking zelf
veel geld opbrengt voor het onderwijs van hun kinderen.
Er is bij dit bouwproject, dat onder leiding stond van
Kanchha Lama, keihard meegewerkt door de bevolking.
Het sterk hellende terrein moest namelijk geëgaliseerd
worden. Dat werd een enorm grondverzet en was zeer
moeilijk. Nog maar net zijn de golfplaten aangebracht
en het pleisterwerk afgemaakt. Ze zijn trots op hun

Beneden:
- De twee schoolgebouwen van Tekanpur.
- Schoolbankjes op maat.
- Uitzicht op ligging van de schoolgebouwen in Utargot.

- Uitermate nieuwsgierig.
- De Koshi Rekha school die door ons is opgeknapt.
- De klaslokalen in de Koshi Rekha school zijn nu geheel afgewerkt;
het regent niet meer in.
- Links beneden: de schoolgebouwen van Thulo Parsel. Linksboven
de lokalen voor klas 11 en 12.

bibliotheek die door een organisatie uit Noorwegen
is gefinancierd. Ook financiert Noorwegen tijdelijk de
kleuterklas. Er is veel aandacht voor de verbetering van
onderwijs. Dat heeft onder andere te maken met het
contact dat de dragers en gidsen uit dit gebied hebben
met Westerse toeristen.

De Koshi Rekha school
Deze school ligt op ongeveer een derde van de afstand
tussen Dolalghat en Thulo Parsel, langs de rivier. Je
zou verwachten dat het niet nodig zou zijn om een
school te steunen in het vruchtbare dal van de rivier
de Roshi Khola. Maar niets is minder waar. Al jaren
stond hier een half afgebouwde school. Het metalen
frame was afkomstig van Unicef, maar de school werd
nooit afgebouwd. Nu blijken in dit gebied zeer veel rijke
Brahmanen te wonen. Zij zijn de grootgrondbezitters.
Hun kinderen gaan in Kathmandu naar ‘echte’ scholen,
veelal particulier. De arbeiders behoren tot de Tamang
kaste. Zij zijn landloos. Zij moeten het land van hun
heren, de Brahmanen bewerken en hebben vaak ook
hoge schulden bij hen. Het is een soort lijfeigenschap
zoals dat in Nederland in de Middeleeuwen plaats vond.
De Tamang bevolking kan dan ook geen kant op. Ze
willen natuurlijk graag dat hun kinderen ook onderwijs
krijgen. Daarom hebben we besloten om hen te helpen
met het afbouwen van hun school. Het is inmiddels naar
tevredenheid gebeurd.

De scholen in Thulo Parsel
De school in ward 5 telt nu 601 leerlingen en 19
leraren. Dat is een goed uitgangspunt. De gemiddelde
leerlingendruk is daardoor 32 per leraar. Maar de
grootste druk is echter in de klassen 6-8 met 272
leerlingen en maar vier leraren. Toch lijkt ons dat niet
heel erg, omdat ze maar liefst zeven leraren hebben
voor de klassen 9-12 met 223 leerlingen. Deze leraren
kunnen naar ons idee bijspringen in de klassen 6-8. We
hebben toch besloten om onze laatste leraar in deze
klassen nog een jaar te betalen. Op de lagere school,
de klassen 1-5, zijn niet veel leerlingen. Dat komt omdat
in de omringende wards overal lagere schooltjes zijn
gekomen. De leerlingen van deze wards komen echter
het komende jaar instappen in klas 6 van deze school!

De resultaten van het afgelopen jaar waren goed. Voor
klas 10 (het School-Leaving Certificate) slaagde 95%.
Voor klas 11 slaagde 59% en voor klas 12 slaagde 68%.
De goed functionerende school in ward 9 die door
ons in een ver verleden is gebouwd, telt inmiddels
121 leerlingen in de eerste vijf klassen. Ze hebben
twee regeringsleraren, één van CCS (een Italiaanse
hulporganisatie) en nu nog maar twee van Madat. Dat
waren er eerst drie. De gemiddelde leerlingendruk is hier
25 leerlingen per leraar. Wij vinden het verantwoord om
de financiering van nog een leraar te stoppen. Deze zal
dan vanaf 2010 door het dorp betaald moeten worden.
Dit doen we omdat de leerlingendruk elders vele malen
groter is, waardoor daar de nood hoger is.

De school in Jalbiri
Dankzij enkele sponsors en verdubbeling door Impulsis,
konden hier zes klaslokalen gerestaureerd worden. Twee
daarvan waren daarvóór nauwelijks bruikbaar. Het oude
hoofdgebouw is onbruikbaar. Van de oorspronkelijk
vele klaslokalen worden er nog maar twee gebruikt.
Men heeft een nieuw gebouw in beton neergezet, maar
door de keuze van een onbetrouwbare aannemer,
ondeskundigheid en gebrek aan toezicht zit er veel te
weinig wapening in de beton. Er treedt scheurvorming
op aan de onderkant van vloeren en balken. Ook het dak
begint te scheuren en te lekken. De eerste verdieping
wordt daarom ook niet gebruikt om les te geven.
Volgens deskundigen staat het gebouw eigenlijk op
instorten.
Om hier hulp te bieden is veel geld nodig.
Maar de zes gerestaureerde klaslokalen zien er piekfijn
uit en zijn nu alvast goed bruikbaar. Ze zijn oorspronkelijk

- De op instorten staande betonnen nieuwbouw van Jalibiri waarin
maar 25% betonstaal zit van wat nodig is.
- Op de achtergrond een van de zeven gerestaureerde nieuwe lokalen
in Jalbiri.
- De door ons gefinancierde lerares in Chauky Dhada.

opgetrokken in traditionele bouw met brede muren van
natuursteen, gemetseld met een mengsel van rode klei,
koeienpoep en cement. Vier lokalen hebben een nieuw
dak gekregen van kunststof in plaats van golfplaten. Het
gevolg is nu al merkbaar, vertelde de hoofdleraar. Het
wordt er minder warm door de isolerende werking. Of
het ook het geluid van regengeweld reduceert, kon hij
nog niet zeggen. Het heeft er het afgelopen half jaar niet
geregend.
Hoewel deze school een centrumschool is in het
district Sindhuli en twaalf klassen heeft met in totaal
1073 leerlingen, krijgt de school geen aandacht van de
regering. De leerlingendruk is erg hoog en de huisvesting
schrijnend.
Jalbiri, secondary school
Gegevens van de school van oktober 2008
Primary student leraar leraar
klas		
nu
nodig
1
106
2
2
2
44
1
1
3
50
1
1
4
90
1
2
5
89
1
2
Totaal
379
6
8

tekort

1
1
2

Lower secondary
6
102
7
107
8
98
Total
307

1
1
1
3

3
3
2
8

2
2
1
5

Higher secondary
9
86
10
87
11
116
12
98
Totaal
387

1
2
2
2
7

2
2
3
2
9

1

Tot gen

16

27

9

1073

1
2

Onderwijsverbeteringen
Madat Nepal heeft onder andere als doelstelling het
onderwijs te verbeteren. Dat gebeurt direct op vier
gebieden: een goed gebouw, leraren, onderwijsmiddelen
voor de leerlingen, ondersteuning voor de ontwikkeling
van de leraren. Deze vier gebieden zijn nauw met elkaar
verbonden. Je kunt niet met het laatste beginnen, als de
school nog een krot is en er te weinig leraren zijn…….
Daarnaast kiest Madat Nepal centrale scholen uit met

daarom heen satelliet scholen om een samenhangend
beleid te ontwikkelen.
Zo zijn we meer dan vijftien jaar geleden in Thulo Parsel
ward 5 begonnen met de bouw van de school en het
financieren van leraren. Dit was een centrum school
met tien klassen. We hebben in ward 1 en ward 9 ook
satelliet scholen gebouwd (klassen 1-5) en leraren
ondersteund. Inmiddels zijn –mede dankzij andere
organisaties- in de meeste wards goede scholen
(klas 1-5) gebouwd en heeft Thulo Parsel ward 5 een
hoofdschool met 12 klassen. Tijd voor Madat om de
hulp in dit gebied af te bouwen.
Mechchhe Pauwa heeft dankzij Madat Nepal nu in plaats
van een school met slechts acht klassen een school met
tien klassen en kunnen de leerlingen er een SLC (school
leaving certificate) halen. Ook rondom deze school
bevinden zich wards met lagere schooltjes die in zeer
slechte conditie zijn. Inmiddels hebben we in Tekanpur,
een van de satelliet scholen nieuwbouw gerealiseerd
tot en met klas acht. Ook in Utargot is nieuwbouw
gerealiseerd tot en met klas acht. Utargot is ook een
centrum voor Chauky Dhada en Purseray Dhada.
Rondom Mechchhe Pauwa liggen nog meerdere wards
die een nieuwe school nodig hebben en ondersteuning
op lerarengebied. Het is onze ervaring dat een nieuwe
school altijd meer leerlingen aantrekt en een extra leraar
ook weer een inspanning van het dorp uitlokt om ook
een leraar te betalen.
Op een bepaald moment is de vraag er voor een
bibliotheek. Vijftien jaar geleden was het concept van
een bibliotheek er nog niet, maar nu ontstaat het steeds
eerder. Het wordt onderkend dat het de leerlingen in
belangrijke mate ondersteunt in de uitbreiding van hun
kennis. Maar ook ondersteuning op het gebied van
audio en later visuele hulpmiddelen. Audio bijvoorbeeld
door cassettes met Engelse les te beluisteren en te
oefenen. Deze middelen zijn op dit moment dankzij de
trekking groep oktober 2007 in Mechchhe Pauwa voor
een deel gerealiseerd.
In Mechchhe Pauwa zijn we nu beland bij het
ondersteunen van de leraren in hun ontwikkeling
zodat de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren.
Dit gebeurt tegelijkertijd met het ondersteunen van de
satelliet scholen en een input op de andere gebieden.
Jalbiri is ook zo’n centrumschool maar in het district
Sindhuli. Deze school heeft zelfs twaalf klassen, maar
op het gebied van gebouwen en leraren is het heel erg
slecht gesteld. En de satelliet scholen geven grote druk
bij de instroming in de klassen 6 en 9. Batase is zo’n
school op een uur loopafstand. Hoewel Madat Nepal
zich concentreert op het Mechchhe Pauwa gebied,
gaat ook naar deze centrumschool aandacht uit, omdat
elke ondersteuning direct gevolgen heeft die van grote
invloed zijn voor een groter gebied.

Bezoek Impulsis (Icco en
Edukans)
Vertegenwoordigers van deze medefinancieringsorganisatie hebben enkele van onze projecten in Nepal
bezocht. Madat Nepal is partner van Impulsis voor
met name de onderwijsprojecten. Impulsis beoordeelt
onze aanvragen en als dit positief uitvalt, verdubbelt ze
de reeds bijeen gebrachte gelden. De meeste van de
bovengenoemde scholen zijn dank zij de verdubbeling
van Impulsis tot stand gekomen.
Nepal zou Nepal niet zijn, wanneer datgene wat gepland
is toch weer lichtelijk in de war gebracht wordt. Marie
Antoinette van Impulsis zou met onze jeep meegaan
en Martin van Impulsis zou met de jeep van een andere
partner van Impulsis, Stichting Satsathai, meekomen. Wij
konden vroeg vertrekken, maar vanwege alle ceremonies
die bij zo’n ‘belangrijk’ bezoek horen, moesten we dit
eerst ‘ondergaan’ voordat we konden vergaderen.
Tijdens de ceremonie waarbij honderden leerlingen op
het schoolplein liedjes voor ons zongen, viel een jongetje
flauw. Toen bleek overduidelijk het gebrek aan water.
Met het water van een van onze mineraalwaterflessen
werd het jongetje weer wat bijgebracht. Water ter
plekke is er niet. De jeep van de anderen was vertraagd

- Een van de lerarenteams is naar ons appartement in Bhaktapur
gekomen voor de uitbetaling van de salarissen.
- Ontvangst in Chauky Dhada.
- Ontvangst in Mechchhe Pauwa. het hele bestuur van Madat is
aanwezig met een vertegenwoordiger van Impulsis.
- De leerlingen In Mechchhe Pauwa verzamelen zich voor een
welkomstlied.

en wij moesten al weer bijna vertrekken. Toen de jeep
van Martin en Satsathai aankwam, volgde voor deze
groep weer een uitgebreide ceremonie. Wij hadden nog
even een bespreking over het drinkwater met de Mao
vertegenwoordigers en vertrokken weer naar Bhaktapur,
waar we ’s avonds om 8 uur aankwamen.
Ondanks deze onverwachte beperkingen konden we
Impulsis een goede indruk geven van onze projecten en
onze werkwijze ter plaatse.

Financiering
De toiletten bij de scholen zijn in belangrijke mate
mogelijk gemaakt door de Lions uit Bergen. De
bouw van de drie scholen in Utargot, Chauky Dhada
en Purseray Dhada werd o.a. mogelijk door een
geslaagde benefietdag bij conferentiecentrum Samaya
in Werkhoven, waarvan de opbrengst uiteindelijk werd

- Op zoek naar mals gras voor schooltijd.
- De toiletten in Mechchhe Pauws zijn nu nog droog en verstoken van
water gedurende 9 maanden.
- Drinkwater is steeds meer een probleem.
- Klaas checkt de hoeveelheid water van een van de potentiele bronnen.

verviervoudigd door verdubbeling van het bedrijf zelf
en de verdubbeling van Impulsis. Ook de uitbreiding
en restauratie van de scholen in Tekanpur en Jalbiri
viel onder de verdubbeling van Impulsis. Maar dit alles
was uiteraard niet mogelijk geweest zonder de hulp van
enkele trouwe wereldwinkels en onze trouwe individuele
sponsors.

Water
Veilig drinkwater in Nepal begint steeds meer een
probleem te worden. Door de globale opwarming
verandert het klimaat ook in het Himalaya gebergte.
Het heeft het laatste half jaar vrijwel niet geregend.
Het gevolg is opdrogende bronnen en een groot
tekort aan drinkwater. De meren die water voor de
elektriciteitscentrales leveren hebben een dramatisch
laag niveau. Er werd nog maar 8 uur per dag elektriciteit
geleverd, waarvan slechts vier uur overdag. De gevolgen
zijn desastreus vooral voor de economie. Bedrijven
moesten noodgedwongen sluiten.
In het stedelijk gebied merk je het door de lange rijen
wachtende mensen voor de waterkranen. Hotels
moesten tankwagens met water laten komen. In het
berggebied moeten de mensen nóg verder lopen naar
bronnen die wel water geven. Vanzelfsprekend heeft het
watertekort ook invloed op de kleinschalige landbouw,
maar daar hebben we nu nog geen gegevens over.

Water en Mechchhe Pauwa
Het drinkwatertekort in Mechchhe Pauwa was
onmiskenbaar en direct ervaarbaar. Pas dan dringt tot je
door dat een groot deel van deze schoolkinderen eerst
een uur naar school lopen, de lessen overdag volgen
en dan weer een uur naar huis lopen zonder water.
Onvoorstelbaar, maar wel de realiteit.
Toen wij aan de verzamelde lerarencomités dan ook de
vraag voorlegden waar hun prioriteit lag, bij water of bij
extra middelen voor het onderwijs, brak er een waar
pandemonium uit. De conclusie was echter duidelijk:
water. En ze hadden er duidelijk moeite mee omdat
dit kon betekenen dat de gelden niet naar de school
zouden gaan maar naar water.
Bijna 1000 kinderen zijn hier op deze school dagelijks
gedurende reistijd en schooltijd verstoken van
drinkwater. De toiletten staan droog en worden niet

gespoeld. Op slechts enkele honderden meters van de
school staat de net gebouwde healthpost. Ook geen
water. Het aantal woonhuizen van de mensen die hier
wonen is gering en bestaat uit slechts enkele tientallen.
Iedereen die water wil hebben moet een tot anderhalf
uur lopen naar de dichtstbijzijnde bron die nog water
geeft. Vaak gebeurt dit door kinderen die dit voor of
na schooltijd doen. Tijd voor huiswerk is er dan ook
vrijwel niet. Met daglicht gedurende ongeveer 13 uur
en geen elektriciteit kun je geen huiswerk maken. En in
de schemering wordt er geen water gehaald, niet alleen
omdat men bang is om te struikelen in dit bergachtig
gebied, maar ook omdat men het niet veilig vindt
vanwege de angst voor allerlei geesten.
Oorspronkelijk wilden we ons beperken tot een
drinkwatervoorziening voor de school, de health post
en de enkele er omheen liggende huizen. Maar de hele
bergkam is uitgedroogd en vanuit de bevolking kwam
het dringende verzoek om ook hen te helpen. In principe
kon dat, omdat er op enkele kilometers afstand een
bron lag die het gehele gebied van water zou kunnen
voorzien. Technisch waren er wel wat problemen,
oplosbaar, maar het kon. Helaas, de bron lag op
het grondgebied van een dorp dat in politiek opzicht
hoofdzakelijk tot de centrumpartij behoort. En hoewel zij

- Bij het lerarenoverleg: drinkwater heeft een grotere prioriteit dan extra
hulp aan de school.
- De health post van Mechchhe Pauwa staat al in de steigers.
- Gert inspecteert de capaciteit van een van de potentiële bronnen.
- Centrale tappunten is de wens van de bevolking.
- Nu is het nog 2 x 1 uur lopen voor water.

ook water nodig hadden, wilden ze dat niet delen met
Mechchhe Pauwa dat Mao georiënteerd is. Einde project
dus, terwijl we er veel energie in hebben gestoken. Het
ontwerp voor een omvangrijk distributiesysteem was
nagenoeg klaar.
Nu ligt er ruim honderd meter lager dan de school, niet
al te ver verwijderd, een bron die per dag ongeveer 12
kubieke meter water kan leveren. Dit zou voldoende
kunnen zijn voor ons oorspronkelijke doel. Een deel
van het water moet nog beschikbaar blijven voor de
gebruikers in de buurt van de bron, maar dat kan
geregeld worden.
Dit soort projecten voor water is niet goedkoop. Er moet
bij de bron een verzameltank gemaakt worden met
pomp en reservoir voor de bewoners in de buurt. Van de
bron naar het einddoel moet een waterleiding aangelegd
worden, flexibel, maar wel ingegraven. Bij het einddoel
moeten reservoirs en kranen in centrale, openbare
tapplaatsen aangelegd worden. Ga je dit omrekenen
naar een aantal liters per individu, dan is het duur water.
Maar het is WATER. En als je al geen water hebt, dan is
elke liter kostbaar.
Wil je dat de mensen het water volledig betalen, dan
is dat onmogelijk. Er is nauwelijks een geldcultuur.
Men voorziet in de eigen levensbehoefte en dat is
het. En daarnaast is het de school met bijna 1000
leerlingen die het water nodig heeft en de healthpost.

De circa dertig woningen met huishoudens op deze
plek kunnen onmogelijk dit project bekostigen of het
onderhoud financieren. Dit kan alleen via de overheid of
hulporganisaties.
Een voor de hand liggende en terechte vraag is
natuurlijk, waarom deze mensen dan hier zijn gaan
wonen. Enkele decennia geleden was er helemaal geen
waterprobleem. Dat is er door klimaatverandering en
verdroging langzaam gekomen. Maar hier hebben ze
hun grond, hun huis en hun bestaan. Waar moeten ze
naar toe? Dat is niet oplosbaar. Dus water moet hier
naar toe.
Madat hoopt hier het komende jaar drinkwater te kunnen
realiseren. Het komende gezondheidskamp in maart
2010 zal dan ook in Mechchhe Pauwa plaats kunnen
vinden.

Water en Paljoring
In Tashiling liep het drinkwaterproject uit op een debacle,
vanwege de ondergrond (zie onze nieuwsbrief van juli
2008). In het Tibetaanse vluchtelingenkamp Paljoring,
dat ook een groot watertekort had, was de ondergrond
geheel anders. De eerste boring was meteen raak.
Het water had een goede stijghoogte. Dit ontstaat
doordat er in de ondergrond spanning op het water zit.

Waterdichte grondlagen zorgen ervoor dat het water
niet spontaan door de druk naar boven komt. Maar als
je bijvoorbeeld door een boorbuis een gat in die lagen
maakt dan kan dat water in de buis omhoog komen tot
het niveau van de druk in het grondwater. Dat wordt dan
ook vaak in meters waterkolom aangegeven. Het water
dat je dus op 100 meter diepte aanboort stijgt in de
boorbuis in Paljoring tot enkele tientallen meters onder
de oppervlakte. De buis waar de pomp in zit die in de
boorbuis wordt geplaatst, kan dus veel korter zijn en de
opvoerhoogte (capaciteit) van de pomp hoeft dus niet zo
groot te zijn.
De hoeveelheid water die je oppompt is afhankelijk
van de snelheid waarmee het water toe kan stromen
in de ondergrond. De waterdoorlatendheid van
bodemmateriaal dus. In Paljoring zat dat wel goed en
het gevolg was dan ook een enorme straal water uit een
buis van 10 cm doorsnee.
Er is een grote watertank aangelegd op een toren. Het
water wordt daarin gepompt, zodat er voldoende druk
is om alle tapplaatsen van water te voorzien. Naast
elke tapplaats is een bezinkput aangelegd, zodat er
geen modderpoelen ontstaan. Elke tapplaats voorziet
acht huizen van drinkwater. Deze acht huizen zijn ook
verantwoordelijk voor het onderhoud en het opschonen
van de bezinkput. Elk huishouden betaalt een bepaald

- Ook in het stedelijk gebied staat iedereen in de droge perioden in de rij.
- Het hele bestuur van Madat wordt bij de oplevering van de waterrbron
bedolven onder de Tibetaanse kattaas uit dankbaarheid.
- Paljoring met de schaduw van de watertoren.
- Een vuistdikke straal water stroomt uit de bron.

bedrag voor het drinkwater, waarvan de kosten voor
onderhoud en de ‘watermanager’ betaald kunnen
worden. De ‘watermanager’ zorgt voor de technische
installatie. Zodra er elektriciteit is, pompt hij het water op
naar de reservoirs. Eenmaal per week controleert hij met
een mobiel laboratorium het drinkwater op bacteriële
verontreiniging. Dit laboratorium is door een van onze
begunstigers gefinancierd.
Bij een bezoek van één van onze mensen in april 2008
kon deze al getuige zijn van de eerste waterstraal. Bij
ons bezoek in oktober 2008 was alles al gerealiseerd.
We zagen bijvoorbeeld bij de tapplaatsen allemaal witte
sjaaltjes, kattaas, om de kraan gewikkeld. Voor de leek
was het alsof men met doeken lekkage van de kraan
wilde voorkomen. De kattaas waren natuurlijk bedoeld
als dank voor het krijgen van water. Als wij bij Tibetanen
op bezoek gaan, ontvangen we altijd een kattaa als
eerbetoon. Bij een officiële plechtigheid kunnen we
wel vele tientallen kattaas aangeboden krijgen. Het
onmisbare water uit de kraan werd dan ook met
tientallen kattaas geëerd.

Uit laboratoriumtesten die uitgevoerd werden door
Gert van Batenburg, onze projectleider, bleek dat het
drinkwater uit onze bron geheel en al vrij was van
bacteriële verontreiniging en uit verdere testen bleek
dat er ook geen chemische verontreiniging was. Dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld het water dat afkomstig
was uit het drinkwaterleiding net van de regering. Dat
was volledig besmet met coli bacteriën.
Het drinkwaterproject is financieel mogelijk gemaakt
door Amphoraest en Aqua for All.

Water en Tashiling
Het drinkwaterproject in Tashiling was mislukt. Dat
kostte veel geld. We weten nu echter dat water
via boringen niet mogelijk is. De ondergrond van
het vluchtelingenkamp bestond uit zilt (zand) en
karstgesteente (rotsgrond met veel holle ruimten en
grotten). Door het zilt is er onvoldoende toestroom
van water en in het karstgesteente loopt het water
gewoon weg en heeft dus geen druk, waardoor het
niet omhoog komt in de boorbuis. En dat terwijl op 500
meter afstand, buiten het kamp, wel een bron geslagen
kon worden die deze problemen niet tegenkwam en het
kostbare drinkwater opleverde. Vanuit hier een leiding
leggen is onmogelijk omdat deze grond in handen van

- Bij elke watertapplaats wordt een zinkput
aangelegd voor de opvang van het
afvalwater.
- Een puja in de ochtend bij de gebedsmolen.
- Een van de gerealiseerde watertappunten.
- De watertoren in Paljoring.
- De door ons gesponsorde leraar voor de
kleine monnikjes in het klooster van Tashiling.

Nepalezen is.
Het laatste half jaar viel er in Nepal nauwelijks regen. In
dit vluchtelingenkamp is de situatie dan ook alleen nog
maar verslechterd. De mensen zijn radeloos. Het water
dat ze krijgen is bacteriologisch verontreinigd en het
komt voor dat er weken zijn dat ze helemaal geen water
krijgen.
Men heeft ons gevraagd om alsjeblieft te helpen. We
weten echter nog geen oplossing, maar zijn naarstig
met hen op zoek naar een verbetering van het huidige
netwerk of naar een totaal andere oplossing.

De Gompa school
In het vluchtelingenkamp Tashiling, staat een klein
Tibetaans klooster. De rimpoche van het klooster heeft
onze hulp gevraagd bij het onderwijs voor de jonge
monniken. We vroegen ons af of dat nodig was. Tot onze
verrassing bleek dat deze kinderen uit het grensgebied
van Sikkem en Tibet kwamen, waardoor ze slecht
Tibetaans spreken. Hun ouders denken dat ze via het
klooster een betere toekomst krijgen. De rimpoche denkt
echter verder. Als de kinderen een jaar of twintig worden,
kunnen ze besluiten om toch uit het klooster te treden.
Ze hebben dan echter geen enkele opleiding gehad.
Daarom vond hij het nodig dat ze bijgeschoold zouden
worden in Engelse les en in een aantal normale vakken.
Maar daarvoor moet hij andere leraren aantrekken. We
hebben met hem afgesproken dat we gedurende vijf jaar
een bedrag van 1000 euro per jaar uit trekken om het
onderwijs te steunen.

Het oogkamp
Dit is het eerste oogkamp waarin we met onze ‘eigen’
oogmicroscoop een kamp hebben kunnen houden.
Twee van onze begunstigers en een wereldwinkel
hebben de aanschaf van dit apparaat mogelijk gemaakt.
Hiervóór moest er steeds een oogmicroscoop gehuurd
worden, en soms bleken er allerlei mankementen aan te
zitten. Deze keer werkte echter alles perfect. Bovendien
was er vanuit Kathmandu een goede stoel meegenomen
voor Mohan, de chirurg, zodat hij geen last van zijn rug
kreeg.
Het enige probleem was dat de autoclaaf na drie
keer gebruik barstte. Bimal Poudyal, die de medische
begeleiding van het oogkamp onder zich had, verzuchtte
dat er mogelijk altijd ‘iets’ verkeerd moest gaan. Maar
ondanks dit feit werd het probleem opgelost omdat
er eerst een autoclaaf via een naburige health post
geregeld werd en er daarna nog een andere met de bus
uit Kathmandu aangevoerd werd. Voor het steriliseren
van enkele zaken van minder belang is zelfs nog even
een ‘pressure cooker’ gebruikt.
Opvallend was dat op de eerste dag al dertig patiënten
geïdentificeerd konden worden die een staaroperatie
zouden moeten ondergaan. Bimal kwam er achter dat
dit te maken had met twee andere oogkampen waar
oog check-ups gedaan werden, maar geen operaties.
De mensen werden naar dit oogkamp verwezen. Ze
kwamen allemaal van ver weg. Ook waren er deze keer
verschillende patiënten die terug kwamen om zich te
laten opereren aan het tweede oog, na een succesvolle
operatie aan het eerste oog. Eén patiënt is deze keer
aan beide ogen geopereerd, met een dag tussenpauze.
Na een vrijwel pijnloze eerste operatie wilde hij gelijk
aan het tweede oog geopereerd worden. Dat ging
ook goed en daarom wilde hij in zijn enthousiasme
gelijk na de tweede operatie naar huis. Dat werd nog
voorkomen, want er was wel een rustdag nodig en een
check-up. Vorig jaar was er een zoon die zijn moeder op
de rug had vervoerd naar dit oogkamp. Dit jaar kwam
hij terug, met zijn vader. Er was ook een echtpaar dat
zich liet opereren. Het was ontroerend om te zien dat
ze na afloop van het kamp hand in hand vertrokken.
Soms moet een patiënt teleurgesteld worden. Een
zestienjarige jongen kwam op de operatietafel onder
de oogmicroscoop te liggen omdat men dacht dat hij
staar had, maar toen bleek dat er juist op die plek een
verharding van het hoornvlies was ten gevolge van een
oude verwonding. Hij kon niet geholpen worden. De
vader van een van de dragers van onze trektochten
kwam ook voor een oogoperatie en werd door zijn zoon
begeleid.
Mohan, onze oogchirurg, was het afgelopen jaar in
Japan geweest, waar hij de nieuwste technieken

- De Tibetaanse monniken krijgen ook les in het maken van
zandmandala’s.
- De leestest voor de oogkaart.
- Check voor het aanmeten van een leesbril.
- Bimal Poudyal doet een oogcheck.
- De nieuwe oogmicroscoop voor de eerste keer in gebruik.
- De ochtend na de operatie krijgt iedereen instructies over de nazorg
voordat hij of zij naar huis gaat.

geleerd had op het gebied van staaroperaties door
middel van vacuüm zuiging. Deze techniek is echter
niet toepasbaar in de bergen, buiten het ooghospitaal.
In India had hij afgelopen jaar bovendien geleerd om
hoornvliestransplantaties toe te passen, maar hij heeft
dit tot nog toe in Nepal niet kunnen toepassen. De
Hindoeïstische religie is hier de beperkende factor
waardoor er nauwelijks transplantatie materiaal
voorhanden is.
Het oogteam was dit jaar uitgebreid met een zeer goede
verpleegkundige. Zij had vele jaren in het Nederlandse
oogziekenhuis in Pokhara gewerkt, maar haar man
moest voor zijn baan naar Kathmandu verhuizen.
En zo raakte ze bekend met Bimal Poudyal en werd
aan het oogteam toegevoegd. De logistiek was als
vanouds in handen van Kanchha Lama, waardoor
alles prima verliep. Voor het logistiek personeel hebben
we het salaris aanzienlijk verhoogd. Dat was nodig
omdat de salarissen niet meer in de pas liepen met de
werkelijkheid en als ze in plaats van het oogkamp een
trektocht zouden hebben, ze veel meer zouden kunnen
verdienen. En vanuit een goede traditie kwamen de
twee via Madat Nepal gesponsorde leraren uit Thulo
Parsel ward 9, Njema en Sunil, weer helpen met de
kaart’verkoop’ en registratie van de patiënten.
Dit jaar waren er voor de tandarts beduidend minder
patiënten, maar toch was onze tandarts. Pramod

- Na de operatie, in afwachting van de terugtocht naar huis.
- Patiënten met langdurige oorproblemen waren zeer gelukkig met de
KNO arts.
- Onze tandarts geeft extra zorg aan de gebitten van de kinderen.
- Met een leesbril kun je ineens zomaar weer lezen!

Rawal niet ontevreden. Ook kwamen er niet zoveel
patiënten voor de KNO arts. Dit heeft onder andere te
maken met het feit dat mensen klachten niet herkennen
als behorend bij een KNO arts. Alleen als ze oor
problemen hebben weten ze dat. Voor toekomstige
gezondheidskampen zullen we hier rekening mee
moeten houden en van te voren meer voorlichting
moeten geven.
Tijdens de trektochten komen we regelmatig vreselijke
problemen tegen. Zo zagen we afgelopen trektocht
een jongetje dat accuzuur over de rechterhelft van zijn
lichaam had gekregen. Hij is nooit naar een ziekenhuis
geweest en nu was het vel van zijn arm aan zijn lichaam
vastgegroeid. Door het trauma spreekt hij niet meer. Een
meisje was ten gevolge van een trauma blind geworden.
Zij is naar een oogkamp verwezen en voor het jongetje
wordt gezorgd dat hij naar een ziekenhuis kan dat dit
soort zaken kan verhelpen. Wij hebben daar geld voor
achtergelaten en Kanchha Lama, onze projectleider,
regelt dat verder. Dit zijn van die schrijnende gevallen
waarbij we onmiddellijk proberen een oplossing te
regelen.

De healt post in Thulo Parsel
Het oog-, tand- en KNOkamp vond plaats in de
health post van Thulo Parsel. Deze is 15 jaar geleden
door Madat gebouwd en twee jaar geleden officieel
overgedragen aan het health post comite van Thulo
Parsel. Die zouden namelijk gesteund gaan worden door
de Franse stichting Aum. Dat liet echter meer dan een
jaar op zich wachten, maar was nu wel gebeurd. De
stichting Aum had de health post opgeknapt door het
gehele gebouw opnieuw te schilderen en nieuwe accu’s
voor de zonnepanelen te regelen. Het oude toiletblok
was afgebroken en op een andere plek was een nieuw
toiletblok met douche neergezet. Alleen de koelkast
voor het bewaren van vaccins is nog niet gerepareerd.
Kanchha Lama, onze Nepalese projectleider, zal dat
gaan regelen. Een jonge Francaise van 23 jaar werkt er
nu twee maanden als vrijwilligster. Ze geeft voorlichting
op het gebied van wondverzorging aan vrouwengroepen
in de school en zet ondertussen een systeem op van
medicijnverstrekking met registratie, zodat er geen
medicijnen meer kunnen verdwijnen.
Op dit moment is er geen health post assistent. Op dit
soort gebieden is het ook hopeloos met de Nepalese

- Na de operatie verzorging door de familie op bed.
- De geopereerde mannen hebben het best gezellig en wisselen hier ervaringen uit.
- Oma kreeg een sigaret, maar kon nog een tweede bietsen die ze achter haar oor stopte.

regering. De Italiaanse ontwikkelingsorganisatie CCS zoekt nu een lokaal
iemand om hem een opleiding te laten genieten als health post assistent. Het
moet een getrouwd iemand zijn zodat hij in Thulo Parsel blijft en niet na een
tijd weer verdwijnt. In Mechchhe Pauwa hebben we het geluk dat de health
post assistent Chudamani weigert om naar een andere standplaats te gaan.
Hij is ook Engels leraar voor de school. We kwamen nog een oude bekende
van ons tegen in Thulo Parsel, Pasang Lama, die vroeger door ons als leraar
gesponsord werd, maar nu coördinator is voor de Italiaanse CCS organisatie.
Hij is lid van het health post comité.

Bejaardenhuis en polikliniek Bhaktapur
Dankzij een particuliere sponsor en zijn bedrijf Brainclinics in Nijmegen. kreeg
de polikliniek voor de komende twee jaar zeer belangrijke ondersteuning.
De financiering werd geregeld voor de salarissen van een gewone arts en
van een kinderarts voor twee jaren. Dat zijn zéér hoge bedragen, maar
o zo welkom voor deze kliniek die speciaal is opgezet voor moeder-enkind-zorg. Ook het bejaardenhuis werd gesponsord door verschillende
wereldwinkels. Het aantal patienten in het bejaardentehuis is inmiddels zowel
in de permanente opvang als in de dagopvang in aantal toegenomen. In
de permanente opvang zijn er nu dertig. En ook deze keer zijn we getuige
geweest van de blijheid van de mensen dat ze hier kunnen verblijven.
Shyam Dhaubhadel, de oprichter van deze polikliniek en bejaardentehuis
krijgt ook de komende jaren sponsorgelden van de stichting van Bill Gates,
de eigenaar van Microsoft.

Samenwerking
Vooral in het Timalgebergte waar Mechchhe Pauwa ligt, en in het grotere
gebied, het Timal gebergte, heeft Madat Nepal een nauwe samenwerking
met vooral de stichting Satsathai en Karuna. We hebben zeer regelmatig
contact en we hebben Karuna bijvoorbeeld kunnen ondersteunen die
samen met een Japanse stichting de health post in Mechchhe Pauwa heeft
gebouwd. Dat was mogelijk dankzij een bijdrage van de stichting Grenzeloos
Salland. Maar de stichting Karuna zal ons ook (financieel) ondersteunen
zodra het waterproject in Mechchhe Pauwa uitgevoerd kan worden. De
medewerkers van de Nepalese tak van Karuna zullen de uitvoering van het
project voor hun rekening nemen. De stichting Satsathai is vooral bezig met
basishulp, bijvoorbeeld de aanleg van toiletten voor alle gezinnen, maar ook
met educatie van ongeletterde vrouwen. Deze krijgen bijvoorbeeld les in lezen
en schrijven in groepsverband en vormen zo tegelijkertijd elkaar steunende
groepen op het gebied van microfinanciering. Ook is Satsathai bezig om
op de lange termijn elektriciteit in het gebied te krijgen. Er is veel onderling
overleg, waar ook de stichting Vrouwen voor Vrouwen bij is aangeschoven.
Deze stichting is vooral actief op het gebied van baarmoederverzakkingen,
een veel voorkomend probleem in Nepal. Oorspronkelijk was het plan
om tezamen met hen het toekomstige health camp in Mechchhe Pauwa
te houden, maar de organisatie van zo’n groot kamp zou te veel zijn. We
hebben er derhalve voor gekozen om deze kampen gescheiden te houden.

- Deze opa vindt het bejaardentehuis het
einde.
- Wereldwinkel Scherpenzeel steunt het
bejaardentehuis in Bhaktapur.
- Samenwerking met de andere stichtingen
komt vooral ten goede aan de kinderen.

Reizen
De volgende reis naar Nepal is gepland van 15 oktober
tot 15 november 2009. Tijdens deze reis is er een
trektocht van twee weken waarbij onder andere een
aantal van onze projecten bezocht worden. In de
Kathmandu vallei worden allerlei culturele en religieuze
plekken bezocht en nemen de reizigers deel aan het
Tihar festival en komen zo midden in de culturele
beleving van de Nepalezen te staan. Ook worden enkele
producentfamilies van Madat Nepal Handel bezocht.
Voor de dragers, keukenploeg en gidsen die met de
trektocht meegaan, hebben we een ‘medisch potje’
gemaakt. Ze kunnen hierop een beroep doen voor
gemaakte ziekenhuiskosten. Er is in Nepal geen
ziektekostenverzekering en ziekenhuizen zijn heel duur.

CO2 compensatie
Madat Nepal Handel, die de overhead van de
moederstichting Madat Nepal betaalt, gaat voor al haar
medewerkers die voor de projecten of handel naar Nepal
reizen, de CO2 compensatie betalen. Dat is 48,75 euro
per persoon voor een retourtje Nepal. Deze bedragen
zullen overgemaakt worden aan het HIVOS klimaatfonds.
Al langer was overwogen om aan CO2 compensatie
deel te nemen, maar de betrouwbaarheid van de
instellingen die zich hiermee bezig hielden, was slecht.
Voor Hivos ligt dit anders. Hivos is een gerenommeerde
ontwikkelingsorganisatie die al tientallen jaren actief is
en een van de medefinancieringsorganisaties is van de
Nederlandse overheid. Hivos financiert bijvoorbeeld de
biogasinstallatie voor twee Indonesische leveranciers van
keramiekproducten aan de wereldwinkel via onze collega
Wisnu. Deze biogasinstallaties vervangen de houtovens.
Het gas wordt verkregen uit koeienpoep. Zo wordt
het gebruik van brandhout beperkt en de uitstoot van
broeikasgassen verminderd.

Madat Nepal Handel
Madat Nepal Handel is een zelfstandige dochterstichting
die handwerkproducten uit Nepal inkoopt. Het is een
door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
erkende importeur van ‘fair trade’ artikelen. In Nederland
verkoopt MNH aan meer dan 400 wereldwinkels haar
producten, maar ook kleding aan wereldmodewinkels.
Meer dan 100 werknemers in Nepal hebben inmiddels
een vaste baan via de productfamilies van MNH
waardoor evenzoveel gezinnen direct ondersteund
worden.
Madat Nepal Handel betaalt bovendien alle overhead

- Tentenkamp tijdens de trektocht.
- De Kumari van Bhaktapur.
- Mevrouw laat vol trots zien dat ze op gas kookt van haar biogas
installatie.
- De bronzen beelden artiest die de ogen van de Boeddha’s opent voor
Madat Nepal Handel

van de moederstichting, Madat Nepal, waardoor wij
kunnen zeggen dat elke gedoneerde euro voor de
volle 100% naar de projecten in Nepal gaat. Bent u
geïnteresseerd in het jaarverslag van Madat Nepal
handel, dan kunt u dit downloaden via de website www.
madatnepl.nl

Wensen 2009/10
Jaarlijks oog- tand- en KNO-kamp in Mechchhe
Pauwa
In maart 2010 moet het zestiende gezondheidskamp
in Mechchhe Pauwa gaan plaats vinden. Het is een
nieuw gebied met een groot achterland waar nauwelijks
dit soort gezondheidskampen plaats vinden. We
verwachten dan ook een grotere toeloop van patiënten.
Het aantal staaroperaties zal van de verwachte 50
dan ook naar circa 80 opgeschroefd moeten worden.
Daarom is in overleg besloten om het oogteam uit te
breiden met een of twee personen, maar er blijft slechts
een chirurg beschikbaar. Het kamp wordt wel met
één dag verlengd. Er gaan twee tandartsen met hun
assistenten mee. Dat betekent dat de kosten hoger
zullen uitvallen dan de kampen in Thulo Parsel.
De Stichting Christelijke Ziekenverzorging in Nederland
financiert een deel van het oogkamp, maar we hebben
nog een bedrag van 4500 euro nodig.
School tandkamp in Mechchhe Pauwa, oktober 2009
Vooral om de druk op het gezondheidskamp in maart
2010 te verlagen, hebben we in onderling overleg
met onze tandarts en met de scholen van Mechchhe

- Kinderen helpen met het vergaren van voedsel voor de beesten voor
schooltijd
- Maar daarnaast zorgen ze na schooltijd ook nog voor hun kleinere
broertjes en zusjes.
- Feestelijk opgemaakte tweeling voor het feest van Laxmi puja in
Bhaktapur.

Pauwa (1145 leerlingen) en Tekanpur (138 leerlingen)
besloten om in oktober 2009 een school tandkamp te
organiseren. Het is dan niet meer strikt noodzakelijk dat
de leerlingen naar het gezondheidskamp in maart 2010
hoeven te komen. Ook wordt veel aandacht besteed aan
voorlichting. Het is de eerste keer, dus dit is belangrijk.
De schoolkinderen geven deze voorlichting ook weer
door aan de ouders. Kosten van dit kamp, inclusief
tandenborstels en tandpasta: 2000 euro.
Schoolbibliotheken
Madat Nepal begon ongeveer vijf jaar geleden met het
sponsoren van schoolbibliotheken. Dat was toen nog
iets dat vrijwel onbekend was. We kunnen ons nog
herinneren dat de eerste bibliotheek in Thulo Parsel
zo zeer gekoesterd werd dat het eerste half jaar de
leerlingen geen boeken mee naar huis mochten nemen.
Na ingrijpen van onze kant werd dat veranderd. Maar
nu, vijf jaar later, is overal in Nepal de kwaliteitswaarde
van een schoolbibliotheek herkend en heeft men, voor
zover men boeken heeft, een uitleensysteem. Men heeft
onderkend dat een schoolbibliotheek de kwaliteit van het
onderwijs aanzienlijk verbetert en dat de kennis van de
leerlingen enorm toeneemt.
Men heeft alleen geen geld om dit te realiseren.
We willen een aantal scholen helpen aan een
basisbibliotheek. De kosten voor een basisbibliotheek
voor een school met vijf klassen bedragen ongeveer
1500 euro, inclusief de boekenkasten. Maar we hebben
het over de scholen in Mechchhe Pauwa (tien klassen)
en Tekanpur (een satelietschool van Mechchhe Pauwa)
en de school in Utargot (acht klassen) en de scholen in
Jalbiri (twaalf klassen) en Batase (een satelietschool van
Jalbiri). Voor een middelbare school liggen de kosten
voor klas 6-10 op ongeveer 3000 euro.
Totale kosten: 15000 euro
Kwaliteitsverbetering onderwijs
Voor een verdere verbetering van het onderwijs, maar
nu ook op audiovisueel gebied (met zonnepaneel voor
electriciteit) en aanvullende cursussen voor de leraren is
een bedrag nodig van 3000 euro.
Schoolgebouw Mechchhe Pauwa ward 5
Hier is een schoolgebouw nodig van elf klassen van
een normale grootte inclusief inrichting, bestaande uit
schoolbankjes e.d. De kosten bedragen 20.000 euro.

Uitbreiding school Utargot
In Utargot hebben we net een nieuwe school
gebouwd, maar ze komen eigenlijk één klaslokaal en
één lerarenlokaal te kort. De reden daarvoor is dat de
regering naast de nieuwbouw een oude vleugel met drie
klassen heeft laten afbreken en vervangen heeft door
twee klassen. Daardoor hebben ze dus één klaslokaal te
kort. Kosten voor deze noodzakelijke uitbreiding: 2000
euro.
Schoolgebouw Jalbiri
In twee fasen zouden we hier nieuwbouw willen plegen.
Het oude, op twee lokalen na niet meer gebruikte
hoofdgebouw staat op instorten. Dit moet verwijderd
worden. Een totale oplossing is te duur. Daarom
willen we een éénlaags betonbouw realiseren van zes
klaslokalen. Zelf kan men dan op deze laag een eerste
verdieping realiseren die aanmerkelijk goedkoper is dan
de eerste laag.
De realisatie van de begane grondverdieping kost
echter ongeveer 45.000 euro. Het kan in dit geval niet
op een andere manier opgelost worden vanwege het
ruimtegebrek op het schoolterrein voor het maken van
schoolgebouwen.
Sponsoring leraren
De jaarsalarissen van leraren zijn op dit moment:
Klas 1-5 825 euro
Klas 6-8 980 euro
Klas 9-10
1490 euro
Klas 11-12
1490 euro
De scholen hebben een structureel lerarentekort dat
(nog) niet door de Nepalese regering opgevangen wordt.
De leerlingendruk per leraar kan hoog oplopen tot meer
dan 100. Zelfs als men met gemiddelden werkt, is de
leerlingendruk voor de grotere scholen vaak nog boven
de 60. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten
goede.
Via het systeem van het vastleggen van een periodieke
schenking bij de notaris kunt u (zonder drempel) tot de
helft van de belastingen terug krijgen. Dat is afhankelijk
van het belastingpercentage dat u betaalt. Neem contact
op met ons als u geïnteresseerd bent. Er zijn geen
notariële kosten aan verbonden.
Opleiding drie artsen
In april 2005 zijn we gestart met de financiering van de
opleiding van onze tweede arts. Deze volgt zijn opleiding
in Bangladesh. De financiering is rond.
In november 2006 heeft een studente de opleiding tot
vrouwenarts gestart. Van haar is de financiering nog niet
rond. Er is gedurende vier jaar nog jaarlijks een bedrag
van 2500 euro nodig. Een derde arts is onlangs zijn
opleiding gestart. Van hem is de financiering eveneens

rond. Van hen allen zal ‘return service’ in het Siddhi
Memorial Hospital in Bhaktapur of in ons projectgebied
gevraagd worden. Elke bijdrage is welkom.
Bejaardenhuis Bhaktapur
Kosten: 700 euro per bewoner per jaar. Het
bejaardenhuis in Bhaktapur is een uniek initiatief.
Tenminste de opzet. Het is een prachtig gebouw waarin
een aantal bejaarden intern verblijft en ongeveer 50
bejaarden in de dagopvang zitten. Er worden complete
dagprogramma’s gevolgd en iedereen is zeer blij. Het
hele tehuis is bekostigd door buitenlandse organisaties.
Voor de interne opvang en voor de dagopvang is
echter geld nodig. Dit kan slechts in beperkte mate
gedekt worden door bijdragen van de bejaarden of hun
familieleden. Een intern verblijf bestaat naast een bed uit
eten, drinken, medische verzorging en opvang.
Elke bijdrage is welkom.
Water in Tashiling
Mogelijk is er toch een oplossing voor het
waterprobleem in Tashiling. Na het debacle van 2007
blijkt dat er beneden aan de helling een bron ligt die
geëxploiteerd zou kunnen worden. Dat was niet mogelijk
omdat de Nepalezen dit niet wilden, maar die hebben
nu zelf gebrek aan water. Een andere interessante
oplossing blijkt te kunnen liggen in het opheffen van het

- Bhim, een van de gesponsorde artsen met zijn trotse moeder.
- We onderzoeken of deze bron voor Tashiling het drinkwaterprobleem
kan oplossen.
- Kinderen hebben al jong veel verantwoordelijkheid.
- Namaste, tot volgend jaar.

drukverlies in het bestaande zwaar verouderde netwerk
en een gedeeltelijke vervanging daarvan. We hebben
uitgerekend dat dit net voldoende zou kunnen zijn. De
kosten bedragen 15.000 euro.
Water in Mechchhe Pauwa
De keuze is gevallen op een bron die in de droogste tijd
10 kubieke meter water per etmaal kan leveren voor de
school (1145 leerlingen), het hospitaal en ongeveer 30
huizen. De kosten zijn hoog. Maar dan is er tenminste
water voor de schoolkinderen die anders bijna acht
uur per dag zonder water zitten. Dat is absoluut niet
bevorderlijk voor de gezondheid.
Kosten: 36.000 euro. Hierin is inmiddels voorzien.
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