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Digitale nieuwsbrief

De gevolgen van de economische recessie laten zich in 2013 hard voelen.
Madat Nepal Handel heeft het moeilijk. Omdat MNH alle overheadkosten van
Madat Nepal betaalt, hebben we besloten de jaarlijkse nieuwsbrief digitaal uit
te geven. De begunstigers die geen email hebben, zullen we uiteraard wel een
papieren versie sturen.

Terugblik jubileum

In 2012 kon Madat Nepal zijn twintigjarig jubileum vieren en Madat Nepal
Handel zijn vijftienjarig jubileum. Daar is hard aan gewerkt. Het resultaat was
een heus jubileumboek ‘Samen in ontwikkeling. Madat Nepal, 20 jaar ervaring
met projecten en eerlijke handel’. De presentatie van het jubileumboek was
niet alleen voor alle medewerkers van Madat Nepal en Madat Nepal Handel
een feestje. Ook voor onze begunstigers en relaties. Het had dan ook meer weg
van een ware reünie. Het boek werd gefinancierd door twee sponsors en twee
begunstigers.
We hebben ons mogen verheugen in de vele positieve reacties op het boek.
Vooral op het fotowerk van de hand van Pauli. Maar velen konden zich ook
herkennen in de teksten van de hand van Hemmy. Kortom, het was een
geweldig feest.
Het boek is te krijgen in Culemborg of via Madat Nepal voor het luttele bedrag
van 15 euro. Het boek is echter vooral bedoeld om voor de nabije toekomst
sponsors of donateurs te werven in verband met de veranderingen in het
ontwikkelingsbeleid van de Nederlandse regering.

Gevolgen ontwikkelingsbeleid

Nu Nederland definitief de 0,7% norm verlaten heeft en wereldwijd de
hulp afneemt ten gevolge van de economische crisis, betekent dit dat de
millenniumdoelen van tafel geveegd zijn. Onderwijs en gezondheidszorg, de
twee hoofddoelen van Madat Nepal zijn daardoor zwaar onder druk komen te
staan.
Medefinancieringsorganisaties die het particulier initiatief ondersteunden,
moesten onder druk van het regeringsbeleid deze hulp staken. En zo is een
hoofdbron van financiering voor Madat droog gevallen. Als we naar de periode
2000-2010 kijken, praten we over een gemiddelde van 20.000 euro op jaarbasis
die weggevallen zijn.
Het advies wordt gegeven om aan te kloppen bij andere organisaties of
- De omslag van het boek ‘Samen in ontwikkeling’.
- Aanbieding van het eerste exemplaar aan Jan Nauta van de wereldwinkel Zierikzee
- Leerlingen in Mechchhe Pauwa kunnen nu zoveel gefilterd regenwater drinken als ze willen.

bedrijven. Maar die worden ineens bedolven onder
aanvragen en kunnen het financiële gat dat door
overheidsbeleid ontstaan is, niet opheffen.
Het gevolg is dan ook dat we als Madat Nepal uiterst
zorgvuldig met grote aanvragen om moeten gaan. Die
kunnen we niet meer financieren. Samenwerking met
andere organisaties helpt in sommige gevallen goed, maar
in andere gevallen lost dit niet de financiële problemen op.

De scholen

De tweede fase van de schoolbouw in Daduwa is klaar. Er
moet alleen nog geschilderd worden. De kwaliteit van de
afwerking van de gebouwen is erg mooi en duurzaam.
Ook is veel zorg aan de vloeren besteed. Grote schilfers
van stenen worden rechtop naast elkaar gezet en zo wordt
de vloer gevuld. Daarna hoeft er niet veel meer beton
overheen. Ze zijn bij wijze van spreke ‘onverslijtbaar’. In het
nieuwe schooljaar zijn 115 kinderen ingeschreven. Vorig
jaar waren het er 85.
In maart 2013 hebben we de school bezocht met een
groep wereldwinkelmedewerkers. Iedereen was zeer
enthousiast over de ontvangst. De leraren hadden met de
leerlingen een programma opgesteld met verschillende
dansen. We werden ook uitgebreid welkom geheten
door een leerling uit de vijfde klas die de toespraak in
het Engels uit zijn hoofd had geleerd en het op een
voortreffelijke wijze uitsprak. Hij vormde voor ons het
levende bewijs dat het onderwijs niveau hier zeer hoog is.
Omdat deze school een lagere school is met vijf klassen,
moet hij voor vervolgonderwijs naar een regeringsschool.
Maar daar kan deze jongen in de negende klas insteken!
De vijfde klas bestond uit twee groepjes leerlingen die
voorbereid worden op de zevende of de negende klas.
Het hoofd van de school, Santos, een jongeman van begin
dertig, is de drijvende kracht. Maar het hele lerarenteam is
jong en enthousiast.

- Toespraak van Santos, hoofdleraar in Daduwa.
- Wereldwinkelmedewerkers op bezoek bij de school in Daduwa.
- Blijde leraren die de eerste didaktiek traning gevolgd hebben.
- Ontvangst door de leerlingen van de school in Daduwa bij de opening.

De Nepalese regering heeft nieuwe regels opgesteld voor
onderwijs. Die vallen goed uit voor grotere scholen, maar
zijn desastreus voor de kleinere scholen. Dit betekent
voor de school in Daduwa bijvoorbeeld dat ze niet
kunnen uitbreiden tot een school met lager middelbaar
onderwijs (klas 6-8). Daarvoor is onder andere het aantal
leerlingen te laag. En dat is zonde, want deze school zou
met zijn kwaliteitsonderwijs een voorbeeld voor de regio
kunnen zijn. Dat is ook de reden waarom wij deze school
helpen, tot het moment dat ze wel voor regeringssteun in
aanmerking komen.
Onze projectleider Kanchha is begin 2013 begonnen met
de bouw van vijf lokalen voor een school in Karpachok. Hij
zal die school niet voor de moesson af krijgen en moet de
bouw gedurende die periode stil zetten.

Kwaliteitsverbetering onderwijs
Al heel veel jaren is dit een grote wens van Madat Nepal,
maar de scholen in Nepal zijn er pas een aantal jaren rijp
voor. Daardoor was er ineens vraag naar boeken voor
schoolbibliotheken.
Wil echte kwaliteitsverbetering slagen, dan moet van
de kant van de scholen zelf die vraag komen. Mechchhe
Pauwa zag twee jaar geleden de eigen beperkingen
op dit gebied en deed een beroep op ons. We hebben
toen een cursus Engels en didactiek kunnen regelen
van twee weken. De deelnemende leraren hebben daar
veel van opgestoken, toegepast en het heeft resultaat
op het slagingspercentage van de leerlingen voor hun
eindexamen.
De cursus bestond uit drie delen. Engels, didactiek en als

- Boven: lessen met behulp van de overheadprojector.
- Trots wordt het grote beeldscherm en dvd geïnstalleerd.
- Beneden: Training van een IT lerares die een tijdelijk contract heeft.

derde hoe je zelf eenvoudig en goedkoop didactische
materialen kunt ontwikkelen ter ondersteuning van je vak.
Ook hebben we enkele scholen een pakket
overheadsheats voor alle klassen aan kunnen bieden op
het gebied van de fysische geografie, natuurkunde en
geschiedenis. Deze zijn in de jaren 90 ontwikkeld door Jan
Krol. Visual Teach was een bedrijf dat eigendom was van
hem, docent geschiedenis en aardrijkskunde. Hij kwam
op het idee om voor de vakgebieden aardrijkskunde,
geschiedenis, natuurkunde, scheikunde en biologie
transparanten voor de overheadprojector te ontwikkelen,
per vak gebundeld in zogenaamde ‘encyclopedieën’. Dit
werd per jaargang in het Engels aangeboden. Op het
hoogtepunt, omstreeks 2000 waren enkele tientallen
mensen in dienst van het bedrijf. Het materiaal was
niet alleen geschikt voor scholen in de westerse wereld,
maar ook voor scholen in ontwikkelingslanden. Echter,
de computer won steeds meer terrein. Toen Jan in
2010 overleed, hield zijn bedrijf ook op te bestaan.
Vrienden en familie zorgden er echter voor dat zijn
nalatenschap, duizenden kilo’s aan transparanten naar
ontwikkelingslanden konden vloeien, zodat nu naast
Suriname, Kenia, Oeganda, Sri Lanka, Cambodja en enkele
andere landen ook Nepal hiervan gebruik kan maken.
We zijn blij dat men in Nepal nu zelf met de wens komt
voor trainingen van de leraren om de didactische
vaardigheden te verhogen binnen allerlei vakken. Het
Mechchhe Pauwa gebied heeft daarom voor 120 leraren
een vijfdaagse training aangevraagd.
En voor 2014 hopen we een speciaal onderwijsteam
naar Nepal te kunnen sturen om met een lerarenteam
aan de slag te gaan op het gebied van didactiek. Ook is
er nu elektriciteit en kan er eindelijk computeronderwijs
gegeven worden. Daarom heeft men één ICT leraar voor
één jaar gevraagd.
Dit totaalprogramma wordt mede gefinancierd door de
stichting Edukans. Dat lijkt vreemd, omdat Edukans niet
meer door de landelijke overheid gefinancierd wordt
voor dit soort activiteiten in Nepal en vanaf 2014 voor
alle landen. Edukans hoopt echter alternatieve bronnen
–o.a. via het bedrijfsleven- aan te kunnen boren om dit
totaalplan met 30% te financieren.
We kregen aan het einde van het schooljaar 2012/13 het
volgende bericht uit Mechchhe Pauwa: We have very good
news to share with you. Our School scored 90.16% S.L.C.
result! National total score of public schools is only 27%! So
we are more than three times better than other schools as
a whole in the country. We had 122 students who attended
SLC examination. Among them. 11 students passed in

the first division 89 passed in the second division and 10
students passed in the third division. All together 110 are
successful in the exam. Thank you very, very much. This is
the output of your investment; otherwise it would not be
possible.

Leraren

Door gebrek aan voldoende leerkrachten sponsort Madat
Nepal de salarissen van 1½ leraar in Utargot, van 1½ leraar
in Chauky Dhada, van 1½ leraar in Pursery Dhada, van
1½ leraar in Bashari Khola, van 2 leraren in Tekanpur, van
1 leraar in Jalbiri, van 5 leraren in Mechchhe Pauwa,van
1 leraar in Maha Devtar en van 1 leraren in Daduwa. Ook
sponsoren we het onderwijs in het Tashiling Klooster in
Pokhara (1/2 leraar). Besloten is om voor één jaar een ICT
leraar te financieren voor de school in Mechchhe Pauwa.
Met de scholen worden duidelijke afspraken gemaakt
over afbouw van de financiering van leerkrachten.
Uiteindelijk moeten ze op eigen kracht verder kunnen
met overheidssteun. Voor nieuwe lagere scholen is
dat een langdurige zaak omdat ze eerst vijf jaar hun
bestaanswaardigheid moeten aantonen bij de regering
voordat ze voor betaalde leerkrachten in aanmerking
komen. Grote scholen die een uitbreiding willen van tien
naar tien + twee klassen, staan voor die extra twee klassen
voor eenzelfde probleem. Door die afspraken hebben we
reeds bij drie scholen de sponsoring van leraren af kunnen
bouwen en in 2014 volgt bijvoorbeeld de school in Jalbiri.
Om het sponsoren van leerkrachten te kunnen
continueren zijn donaties noodzakelijk, vooral
schenkingen bij notariële akte zijn helpend, waarbij
donateurs zich voor vijf jaar verplichten om het salaris van
een leraar te bekostigen. Door zo’n schenking krijgen deze
donateurs meestal een groot deel terug van de belasting
en wij hebben een notaris die gratis de akte regelt.

- Overal, maar vooral in de steden is een drinkwater tekort.
- Elke keramische waterfilterpot wordt met de hand gemaakt.
- Alleen het deksel en het kraantje zijn van plastic
- Bij Mechchhe Pauwa wordt uitgelegd hoe het opgevangen regenwater
via een filterinstallatie drinkbaar gemaakt wordt.
- De binnenpot heeft een poreuze bodem met zilvernitraat dat het water
bacterievrij maakt.

Scholen en water

De scholen in Chauky Dhada en Purseray Dhada hebben
ons gevraagd om te helpen drinkwater bij de school te
krijgen. Daarvoor is een flexibele slang nodig die naar
een bron gelegd wordt en bij de school opslagtanks.
Tegelijkertijd is dan ook een sanitair probleem opgelost.
Toiletten kunnen dan gespoeld worden. Keramische
waterfilterpotten zorgen voor schoon water.
Regenwater opvang kan bij Daduwa het sanitair probleem
voor een belangrijk deel oplossen. Daarvoor zijn speciale
dakgoten en opslag nodig. Deze waterproblemen kunnen
gefinancierd worden met de gelden uit een sponsorloop
georganiseerd door de Rotary Amersfoort. Zie ook www.
run4water.nl

Keramische waterfilterpotten

Een pottenbakker in Timi, vlakbij Bhaktapur, maakt
keramische waterfilterpotten. Het is een procedé
dat afkomstig is uit Amerika. Zo’n pot bestaat uit
een cilindrische buitenpot waarbinnen een halfhoge
cilindrische pot valt. Deze laatste heeft een poreuze
bodem die bestaat uit met zand en zilvernitraat
gemagerde klei. Het zilvernitraat doodt 99,99% van alle
bacteriën en zelfs enkele virussen. Deze bovenste pot

wordt gevuld met vier liter water. In vier uur tijd loopt het
water door de bodem in de onderste ruimte van de grote
pot. Daar zit aan de buitenzijde onderaan een kraantje
waaruit het water afgetapt kan worden. Je zou per etmaal
op deze wijze maximaal 24 liter water kunnen filteren,
maar bij normaal gebruik zal dat rond de 16 liter liggen,
ruim voldoende voor een gezin. Het filter moet om de
twee jaar vervangen worden.
We hebben geen twijfel over de betrouwbaarheid, maar
hebben besloten de potten ook in Nederland aan een
onderzoek te onderwerpen.
Water in Nepal dat uit de leiding komt is bacteriologisch
verontreinigd. Het moet altijd gekookt (en gefilterd)
worden. Dat is niet meer nodig met deze keramische
waterfilterpotten, waardoor een gezin veel bespaart
op elektriciteit of kerosine. Vooral in de warmere
moessonperiode zijn er veel water gerelateerde ziekten.
De Rotary Amersfoort organiseert een sponsorloop
voor water die tot doel heeft om twee Tibetaanse
vluchtelingenkampen in Pokhara van deze potten
te voorzien. Het derde kamp, Paljoring heeft schoon
bronwater nadat wij daar een 80 meter diepe bron hebben
laten aanboren.
Daarnaast worden in Bhaktapur de families waarvan
een bejaarde vader of moeder in de dagopvang zitten,
met zo’n filterpot verblijd, evenals de gezinnen die een
meervoudig gehandicapt kind hebben. De health post
in Mechchhe Pauwa krijgt een aantal potten, evenals
de schooltjes die door ons gebouwd zijn. We hopen

- Gebitsonderzoek op school.
- Ooronderzoek op school.
- Klassikaal tandenpoets programma.
- Het is aangetoond dat het tandenpoets programma positief uitwerkt.

dat daarna via mond tot mond reclame ook anderen
geïnspireerd worden deze potten te gebruiken. Ze kosten
maar zes euro per stuk. Maar transportkosten kunnen
oplopen tot drie euro per stuk.

De gezondheidskampen

2012 is het eerste jaar dat er geen gezondheidskamp
(oog- tand- en KNOzorg) meer plaats vindt. Het gebied
is ontdekt door andere buitenlandse organisaties, maar
ook door Nepalese Rotary organisaties, waardoor er meer
kampen aangeboden worden. Al deze organisaties doen
echter alleen maar check-ups. Staarproblemen worden
doorverwezen naar een ziekenhuis. Omdat het gebied
tegenwoordig goed ontsloten is door wegen, is het veel
gemakkelijker voor mensen om naar het ziekenhuis in
Dhulikhel of Kathmandu te gaan. Het aantal patiënten liep
daardoor terug, waardoor Madat de beslissing genomen
heeft om geen kampen meer te organiseren. Maar…,
tijdens het laatste kamp vond er ook een oor-onderzoek
plaats onder scholieren van twee grote scholen. Daarbij
bleek dat er een twintigtal leerlingen in aanmerking
kwam voor een ooroperatie waarbij het trommelvlies
hersteld zou worden en doofheid voorkomen. Besloten

is om hiervoor een speciaal programma op te stellen.
Madat Nepal neemt de kosten voor de operatie voor haar
rekening en de stichting Karuna, met wie we in dit project
samen werken, verzorgt de logistiek.
We hebben nog steeds contact met het oog- en tandteam
van onze gezondheidskampen. De meesten van hen
kennen we al meer dan tien jaren. Onze oogchirurg, Man
Mohan, zakte afgelopen zomer na een operatie in mekaar.
Hij bleek de ziekte van Guillan Barré te hebben. Het is
verbazingwekkend dat men in Nepal dit ziektebeeld vrij
snel herkende omdat het zo zeldzaam is. Man Mohan was
verlamd aan de benen en had sanitaire problemen. Het is
echter verheugend dat deze oogchirurg die zo zachtaardig
voor zijn patiënten was, weer aan de beterende hand is.
We hopen hem in november weer te zien terwijl hij zijn
werkzaamheden weer heeft kunnen oppakken.

Schoolonderzoeken

Omdat er geen gezondheidskampen meer plaats vinden,
hebben we samen met de stichting Karuna nieuw
leven geblazen in de medische schoolonderzoeken om
leerlingen met een medisch probleem vroegtijdig te
herkennen en te helpen. Een bril kan al een enorme hulp
zijn, maar ook de oorproblemen komen vroegtijdig aan
het licht. In het programma lopen ruim 2500 kinderen
mee uit twee centrumscholen en de lagere scholen er om
heem. Het zijn de scholen in en rondom Mechchhe Pauwa
en Chapakhori. We hopen de volgende keer er ook de
kinderen van Narayanstan bij te kunnen betrekken.
En ook hier bleek opnieuw dat bij 22 kinderen en
serieuze oorproblemen waren. Acht kinderen kwamen
in aanmerking voor een operatie waarvan er inmiddels

vier met succes zijn uitgevoerd. Bij negen kinderen
hielp gewone medicatie en bij vijf kinderen zouden
gehoortesten uitgevoerd moeten worden voor een
gehoorapparaat.
Een schoolonderzoek wordt eens in de twee jaar
gehouden. Madat en Karuna betalen elk de helft van de
kosten en Karuna doet de organisatie.
Zelf financieren we ook nog een tandenpoetsproject in
de laagste klassen van de school in Mechchhe Pauwa.
Onderzoek bij een schoolproject in Chapakhori van
een andere organisatie had namelijk uitgewezen dat bij
klassikaal tandenpoetsen er minder gaatjes ontstonden
en dat de routine om te poetsen er in bleef, ook nadat
het programma na twee jaar stopte. We besloten dit in
Mechchhe ook te doen, omdat de resultaten zo positief
waren.

Opleidingen

Inmiddels hebben beide laatste artsen, die via ons
gesponsord zijn, hun opleiding afgerond. Suraj is al bezig
met zijn van regeringswege verplichte dienst in het
bergland. Bhim gaat daar binnenkort mee beginnen. Na
afloop van hun studie moeten artsen van regeringswege
twee jaar dienst doen in het berggebied voordat ze een
licentie kunnen krijgen om overal een praktijk te beginnen.
Gedurende deze twee jaar krijgen ze een normaal salaris.

Het Siddhi memorial hospital

De polikliniek is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig
ziekenhuis voor moeder-en-kind-zorg. Er vinden inmiddels
bevallingen plaats en men heeft zelfs de beschikking over
een couveuse. Hoofdprobleem blijven de vaste lasten,
omdat veel zorg gratis of voor weinig geld geleverd
wordt. De zorg is immers gericht op die mensen die het
nauwelijks kunnen betalen. De directie heeft besloten

- Bhim, arts in opleiding, met zijn trotse moeder.
- Het Siddhi Memorial Hospital heeft nu dertig bedden.
- De spier dystrofie jongens met hun begeleiders op een uitstapje.
- Moeder-en-kind-zorg in het Siddhi Memorial Hospital.
- Spierdystrofie jongens op het Fewameer in Pokhara.

om opleidingen tot verpleegkundigen onderdeel te laten
worden van dit ziekenhuis. Omdat de studenten veel geld
voor die opleidingen moeten betalen, worden er gelden
uit gegenereerd om de vaste lasten van het ziekenhuis
als totaal te kunnen bekostigen. Wij hebben van onze
kant gezegd dat we dit met lede ogen aanzien omdat
gezondheidszorg tot een winstgevende industrie gemaakt
is en zij daar nu in meegaan. Wij kunnen hen echter geen
andere oplossing aanbieden. We kijken echter met hen
hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen.
Wat het bejaardencentrum betreft gaat het goed.
De kosten worden bijna gedekt uit de inkomsten.
Investeringen kunnen weliswaar niet gedaan worden,
maar het gaat op dit moment echt goed. Er zijn betalende
ouderen en er zijn ouderen die er gratis verzorgd worden
en dat geldt zowel voor de permanente als voor de
dagopvang. Het is het enige centrum in Nepal en het zou
een voorbeeld kunnen zijn dat elders navolging verdient.
Van onze kant blijven wij het Siddhi gebeuren steunen,
dankzij onze begunstigers.

Spierdystrofie

Duchenne spierdystrofie is een erfelijke ziekte die tot
uitdrukking komt bij jongens doordat ze een bepaald
eiwit voor de ontwikkeling van de spieren niet kunnen
aanmaken. Spieren sterven dus langzaam af. Omdat het
hart ook een spier is, worden deze jongens niet oud.
Op een leeftijd tussen tien en veertien jaar verliezen de
jongens het vermogen om te kunnen lopen. Vrouwen
kunnen draagster zijn.

- BCBR: Bhaktapur Community Based Rehabilitation Program.
- Kinderen zijn altijd nieuwsgierig.
- Broertjes.
- Twee vrolijke meervoudig gehandicapte jongens.
- Pottenbakker uit Timi.

Er zijn geen medicijnen voor deze ziekte. Het enige dat
helpt is fysiotherapie. Zoveel mogelijk er voor zorgen dat
de spieren gestimuleerd worden om verzwakking van de
spieren zolang mogelijk uit te stellen. Daarom krijgen de
jongens elke dag fysiotherapie. Die fysiotherapie wordt
alleen maar gegeven als er buitenlandse vrijwilligers
zijn die gedurende een aantal weken zich hiervoor
beschikbaar stellen. Van de kant van de Nepalese overheid
is er nauwelijks hulp.
Madat Nepal helpt dit centrum al jaren. Afgelopen jaar
hebben we naast een vast bedrag kunnen regelen dat de
warm watervoorziening gerepareerd werd. Ook vonden
we een begunstiger bereid om een uitstapje voor de
jongens te financieren. Met een bus zijn ze –tezamen met
begeleiders en een ouder- zes dagen op stap geweest naar
het nationale park in Chitwan en Pokhara. Het was een
onvergetelijke reis voor hen.
De opvang van deze jongens vindt plaats op een
binnenplaats waar een paar muren gemetseld zijn,
overdekt met golfplaten. Een vochtige situatie met een
dak dat lekt en problemen oplevert in de regentijd. De
organisatie heeft een aanvraag bij ons ingediend om
dit probleem te verhelpen. We gaan kijken hoe we een
bijdrage kunnen leveren om de huisvesting te verbeteren.

Meervoudig gehandicapten

Linksaf naar beneden voor de Witte Poort van Durbar
Square in Bhaktapur ligt onder aan de trappen een tempel.
Achter de tempel worden in een soort kloostergang 40
meervoudig gehandicapte kinderen verzorgd. Deze ruimte

is véél te klein. Een deel van de kinderen is niet mobiel.
De opvang wordt verzorgd door vier vrouwen waar maar
drie salarissen tegenoverstaan. Het geld verdelen ze. In het
midden van de opvang is geen dak. In de moessonperiode
is dan ook sprake van een onhoudbare situatie. Aan
Madat Nepal werd het verzoek gedaan te helpen met de
financiering van een nieuwe opvang, ook omdat men er
weg moet en geen alternatief heeft.
Het is belangrijk dat er opvang komt omdat deze kinderen
van arme ouders zijn die overdag moeten werken om
voor het gezinsinkomen te zorgen. Blijft het kind thuis,
dan moet ook een van de ouders thuis blijven of het
kind wordt de gehele dag op bed vast gebonden. Al
deze specifieke informatie kregen we van een van onze
begunstigers, Antoon, die op 78-jarige leeftijd hier twee
weken vrijwilliger is geweest. Hij had ervaring omdat hij
heel vroeger werkzaam is geweest als broeder in de toen
nog zogeheten krankzinnigenzorg. Hij is dan ook degene
die er bij ons op aangedrongen heeft om met deze club te
gaan praten om te kijken hoe hier een en ander verbeterd
zou kunnen worden.
Een nieuw gebouw zou 100 meter verder neergezet
kunnen worden op grond van de CBRO (Community
Based Rehabilitation Organisation) Bhaktapur. Zowel de
landelijke als de plaatselijke overheid geven geen thuis.
Wel heeft CBRO Bhaktapur de grond voor nieuwbouw
beschikbaar kunnen stellen. De kosten voor een nieuw
gebouw bedragen 40.000 euro. Er is een derde al bijeen
gebracht, deels door de initiatiefnemer, deels door
anderen. Veel grote organisaties haken echter af bij
een subsidieaanvraag. Toch willen we proberen dit te
realiseren omdat het zoveel verbetering in de onhoudbare
situatie brengt van deze zeer kwetsbare groep. We doen
dan ook een beroep om iedereen om mee te helpen.
Als het gebouw gereed is, bestaat ook de mogelijkheid
om dagprogramma’s op te zetten met vrijwilligers. Nu is
dit gezien de ruimte onmogelijk. Die dagprogramma’s

houden in dat er persoonsgebonden activiteiten
georganiseerd worden waarbij er meer aandacht aan
de kinderen besteed wordt en men waar mogelijk
probeert om de kwaliteit van leven voor de betrokkene te
verbeteren.

Bedelaars

In onze nieuwsbrief over 2011 berichtten we dat het
bedelaarsproject problemen had met de huisvesting. Dat
is inmiddels voor enkele jaren opgelost. Wij ondersteunen
het project verder met een donatie van 1000 euro per jaar
waarvoor voornamelijk voedsel wordt gekocht. Naast de
opvang van 25 grotendeels zieke en hulpbehoevende
bedelaars wordt tweemaal per maand een gratis maaltijd
aangeboden aan alle bedelaars in Boddnath.
Een bedelaar met verlamde benen hebben we voor
tweederde aan een nieuwe rolstoel geholpen. Een derde
had hij zelf al gespaard.

Inkomsten genererende
projecten

In onze statuten staat hoe wij Nepalezen in hun ontwikkeling willen steunen. Twintig jaar lang hebben we dat
voornamelijk gedaan op het gebied van onderwijs en
gezondheidszorg. Onderwijs en gezondheidszorg gaan
namelijk hand in hand bij de primaire ontwikkeling.
De toegang tot veilig drinkwater is daarbij een eerste
voorwaarde. Vandaar dat we eveneens waterprojecten
hebben gefinancierd.

- Bedelaar.
- Bedelaar, nu nog in zijn oude rolstoel.
- Geitenproject.
- Blinde vader, bijna blinde moeder, het kindje kan zien.
- Prakash stopt een ‘boom’ van wassen minibeeldjes in een koker, waarna
er vloeibaar beton bij gaat.

Maar in onze statuten staat ook het volgende: ‘het
leveren van geld of middelen aan door Nepalese
bevolkingsgroepen opgezette projecten die tot doel
hebben de algemene economische situatie van diezelfde
bevolkingsgroep te verbeteren’. Ongeveer tien jaar
geleden hebben we een poging gewaagd zo’n project te
realiseren. We voorzagen een groep vrouwen van geiten
met de bedoeling dat de eerstgeboren geit doorgegeven
zou worden aan een volgende vrouw, die op haar beurt
weer hetzelfde zou doen. Dit project is mislukt, enerzijds
door de hebberigheid van de deelnemende vrouwen,
anderzijds door een gebrek aan monitoring van onze kant.
We hebben besloten om het inkomstengenererend aspect
van onze doelstellingen weer op te pakken, omdat er op
dit moment vraag naar is. We zien echter in de algemene
ontwikkelingshulp een tendens naar het stimuleren van
de economische omstandigheden, waarbij scholing en
medische zorg achterwege gelaten wordt. Het is jammer
dat dit gebeurt, want nu kan men die kosten zelf nog niet
opbrengen.
Onze voornaamste aandacht blijft uitgaan naar –de
kwaliteit van- onderwijs en medische zorg, maar we

- De Tibetaanse kok, Dorje.
- Pokhara, Tibetaans restaurant van vluchtelingen.
- Nawang en Karma schrijven de bestellingen op en maken de rekening.
- ‘Boom’ minibeeldjes die nog schoon geborsteld moet worden.
- Anila maakt kettingen van glazen kralen. Volgend jaar kan ze de kralen ook
zelf maken.

hebben ook drie inkomstengenerende projecten
uitgekozen, waarvan er inmiddels twee in uitvoering zijn.
Het derde zal in 2013 van start gaan.
Het eerste project betreft de productie van mini
Boeddha beeldjes en daarmee verwante producten.
De producentfamilie van bronzen beelden voor onder
andere Madat Nepal Handel, zag zijn handel instorten.
We hebben besloten hem vanuit Madat Nepal een lening
te verstrekken van 5000 euro om de apparatuur aan
te schaffen om fair trade mini beeldjes te maken. Een
wereldwinkel was zo vriendelijk om dit project te steunen
met 1000 euro, waardoor hij nog maar 4000 euro hoeft
terug te betalen in 2 ½ jaar tijd. Hij kan ook aan andere
klanten leveren en het voorziet een vijftal gezinnen van
inkomsten.
Het tweede project betreft een Tibetaans restaurant in
Pokhara, opgezet door Tibetaanse vluchtelingen die

anders geen inkomen hebben. Ze hadden een goed
doordacht businessplan en we hebben ze voorzien van
een lening van 8000 euro, eveneens terug te betalen in
2 ½ jaar. Het restaurant ligt op een A-locatie en verschaft
initieel werk aan drie gezinnen, met als doelstelling dat
dit uitgebreid wordt naar acht gezinnen. Ze hebben
echter ook nog professionele input nodig, maar dat is op
dit moment moeilijk vanuit Nederland te realiseren. Ze
moeten namelijk al tien personeelsleden hebben wil deze
input mogelijk worden, maar het is juist de bedoeling
om minimal tien personeelsleden te krijgen ná de input.
We zoeken hiervoor nog een oplossing. Nodig is een
instructeur die hen leert hoe veilig voedsel te maken
voor buitenlanders, die hen helpt bij het opzetten van
een home delivery systeem en een systeem voor het
verstrekken van verse noedels aan andere restaurants (hier
is vraag naar).
Het derde project betreft een glaskralen fabricage
project. Dit moet nog van de grond komen, maar
alle voorbereidingen zijn reeds getroffen. Tibetaanse
vluchtelingen van Tashiling in Pokhara maken namelijk
al sieraden voor Madat Nepal Handel. Echter, alle kralen
worden op de markt ingekocht. Enkele jaren geleden
hebben we reeds geregeld dat er geen kralen meer uit

China worden ingekocht vanwege de Chinese houding ten
opzichte van Tibetanen, maar ook omdat we geen enkel
inzicht hadden in het fair trade gehalte van de Chinese
kralen. We hebben toen onderzoek gedaan in India,
in Varanassi, waar een van de twee hoofdleveranciers
van glazen kralen zit. Zijn handel was al voor meer dan
85% ingestort door de Chinese dump. Maar we zijn het
platteland opgegaan om met de echte kralenmakers te
praten. En die hadden een goed inkomen. Met de nadruk
op hadden.
We voorzien echter dat het mogelijk is dat de Tibetaanse
vluchtelingengroep een opleiding volgt in het Indiase
Varanassi en zelf in Pokhara glazen kralen gaat maken. Er
komen veel toeristen, die met eigen ogen kunnen zien hoe
de kralen gemaakt worden en hun eigen samengestelde
sieraden kunnen uitkiezen. Ze kunnen aan Madat Nepal
Handel leveren en aan andere afnemers, maar ze kunnen
ook produceren voor de lokale toeristenmarkt. De kosten
van dit project zullen ongeveer 5000 euro bedragen en we
hebben besloten om dit niet als lening te doen, maar als
ondersteuning van Tibetaanse vluchtelingen.

Reizen

Twee jaar opeenvolgend konden de reizen niet doorgaan
vanwege een gebrek aan deelnemers, of met te weinig
deelnemers waardoor er verlies op de reis geleden werd.
We hebben daarom besloten om te stoppen met het
organiseren van reizen zoals we dat altijd al deden. We
kijken met plezier terug op meer dan twintig jaar reizen.
We hebben het als een voorrecht ervaren om deelnemers
in hun reis naar Nepal te begeleiden en te inspireren voor
dit land en de mensen.
Dient zich een groep aan van minimaal acht personen, dan
kan een reis doorgang vinden. En het is vanzelfsprekend
dat diegenen die naar Nepal willen, gebruik kunnen

- Het maken van glazen kralen in Varanasi, India.
- Wereldwinkelmedewerkers aan het ontbijt in Pokhara met uitzicht op
de Himalaya.
- Nieuwbouw school Daduwa.
- Studentes betalen hun opleiding vaak door een deeltijdbaan in het
maken van glazen kralen in Varanisi, India.
- Een Tibetaanse oma doet haar ochtend puja.

maken van ons netwerk en van onze vrienden om hun reis
invulling te geven. Advies kan altijd bij ons ingewonnen
worden.

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.
Meer dan 70 werknemers in Nepal hebben een vaste baan
via de producentfamilies van MNH, waardoor evenzoveel
gezinnen gegarandeerd zijn van een vast inkomen.
Madat Nepal Handel betaalt bovendien alle overhead
van de moederstichting, zoals deze nieuwsbrief en de
verzending ervan, zodat elke gedoneerde euro voor de
volle 100% naar de projecten in Nepal gaat.

Wensenlijst
Schoolonderzoeken
Tweejaarlijks schoolonderzoek. Kinderen van drie
centrumscholen en de kleine scholen daaromheen
worden onderzocht. Het betreft ongeveer 3000 leerlingen.
Problemen worden vastgesteld en opgelost, bijvoorbeeld
met medicijnen, een bril of een operatieve ingreep. Het
project wordt samen met de stichting Karuna geregeld. De

- Schilderingen van de spierdystrofie jongens.
- Medisch schoolonderzoek programma
- Computer training voor leraren.

kosten bedragen ca 6.000 euro.
Het klassikaal tandenpoetsprogramma voor de laagste
klassen is voor twee jaar gefinancierd. Omdat we dit in
2014 willen voortzetten is daarvoor 400 euro nodig. Bij
andere scholen heeft het duidelijk resultaat opgeleverd en
dat willen we in Mechchhe Pauwa ook bereiken.
Ooroperaties
Bij de schoolonderzoeken bleek dat voor een aantal
leerlingen een ooroperatie aan het trommelvlies nodig
is in een ziekenhuis, met nazorg in Mechchhe Pauwa om
permanente doofheid te voorkomen. We zijn hiermee
gestart, maar er is nog onvoldoende dekking.
Bijles eindexamen kandidaten
90% van de leerlingen slaagt (landelijk gemiddelde ligt
aanzienlijk lager). Dit komt vooral door het geven van
een jaar lang intensief bijles. Wij willen dit voortzetten. De
kosten bedragen ca. 600 euro per jaar.
Kwaliteitsverbetering onderwijs
De cursussen voor leraren hebben bewezen een succes
te zijn. We willen dit continueren. Daarvoor hebben
we een ICT leraar nodig gedurende twee jaar. Kosten
3000 euro. Verder willen we een algemene cursus voor
120 leraren in het Mechche Pauwa gebied gedurende
vijf dagen financieren. Kosten 8000 euro. Een cursus
leermiddelengebruik en didactiek voor de Mechchhe
Pauwa leraren ca 4000 euro voor zeven dagen. De totale
kosten bedragen 15.000 euro, waarvan de stichting
Edukans minimaal 30% heeft toegezegd.
Schoolgebouw
We hebben verschillende aanvragen liggen voor een
schoolgebouw van vijf lokalen, een lerarenverblijf en
een toiletblok. De inrichting zal gepaard gaan met het
verstrekken van voldoende schoolbankjes. We hebben nog
niet besloten welke school we zullen steunen, maar het
gaat in ieder geval om een bedrag van 12.500 euro.
Sponsoring leraren
De gelden die nodig zijn op jaarbasis voor een leraar zijn
op dit moment:
Klas 1-5 820 euro
Klas 6-8 975 euro
Klas 9-12 1500 euro
Opgemerkt moet worden dat de salarissen die de leraren

van regeringswege krijgen aanmerkelijk hoger liggen,
maar wij vinden bovenstaande bedragen verantwoord. Via
het systeem van een periodieke schenking bij notariële
akte kunt u (zonder drempel) een groot deel van de
belastingen terug krijgen. Dat is afhankelijk van het
belastingpercentage dat u betaalt. Neem contact met ons
op als u geïnteresseerd bent. Wij hebben een notaris die
geen notariële kosten in rekening brengt.
Siddhi Memorial Hospital
Omdat het SMH een ziekenhuis is voor vooral moeder-enkind-zorg en speciaal voor de armsten, is er een structureel
tekort, omdat de salarissen van het personeel doorbetaald
moeten worden. Elke bijdrage is dan ook welkom.
Meervoudig gehandicapten
Voor de nieuwe huisvesting van een groep van 40
meervoudig gehandicapte kinderen waarvan een deel
immobiel is, willen we nieuwbouw realiseren. De kosten
bedragen 35.000 euro. Hiervan hebben we momenteel
13.000 euro binnen. We willen graag in januari met dit
project starten. Derhalve hebben we nog 22.000 euro
nodig. We zijn reeds een jaar bezig met de financiering,
maar grote instellingen haken door een overvloed aan
aanvragen af.
Spierdystrofie
In Bhaktapur is een plek met een bescheiden opvang
voor kinderen met spierdystrofie. Ze draaien helemaal op
donaties. Duidelijk is dat ze echt hulp nodig hebben, zowel
financieel als in mankracht (fysiotherapie). Op dit moment
steunen we hen met een donatie van 400 euro per jaar,
maar willen dit verhogen.
Het centrum heeft dringend behoefte aan reparatie van
het dak. Dat lekt aan alle kanten en in het regenseizoen
is het geen pretje. De reparatiekosten worden geschat op
1500 euro.
De jongens hebben dagelijks medicijnen nodig als
Vitamine B Complex, Vitamine D, Calcium en hoestsiroop.
Daar is een bedrag van jaarlijks van 400 euro mee
gemoeid.
Bewegen en in beweging blijven is naast fysiotherapie
belangrijk. Het zijn intelligente jongens, hun spieren
sterven alleen langzaam af. Ze schilderen, maar ze krijgen
daar ook les in. Ze proberen ook om hun schilderijen te
verkopen. Hun leraar kost op jaarbasis 600 euro. U kunt
via ons ook schilderijen van hen kopen ter ondersteuning.
Die kosten 25 euro per stuk, exclusief verpakkings- en
verzendkosten. U kunt hun schilderingen op onze website
bewonderen en eventueel bestellen.
Computerspelletjes helpen hen in beweging te blijven. Ze
zijn verzot op worstelen (daarbij moeten ze veel bewegen)
en hebben een playstation 2.

Bedelaars in Boddnath
Een kleine organisatie van vrijwilligers, APHO, vangt een
groep van 25 hulpbehoevende bedelaars op. Het zijn
mensen die blind of gehandicapt door het leven gaan en
in hun levensonderhoud moeten voorzien door bedelen.
Ze worden opgevangen en verzorgd in een gehuurd huis,
waar ze tweemaal per dag vegetarisch te eten krijgen. De
rest van de dag brengen ze bedelend door als ze niet ziek
zijn. Tweemaal per maand kunnen alle bedelaars in de tuin
van het huis terecht voor een warme maaltijd. We hebben
al enkele jaren contact met deze groep minder bedeelden
en hebben besloten om ze de komende jaren jaarlijks
met een bedrag van 1000 euro te steunen. Door zeer
prijsbewust in te kopen kost een dag eten ongeveer 1 euro
per persoon. Elke bijdrage is welkom.
Studiekostenfinanciering
Vaak hebben (de ouders van) leerlingen moeite om na
klas tien de onderwijskosten voor vervolgonderwijs of
een verdere opleiding te bekostigen. Deze leerlingen
sponsoren kan uitsluitend in een één op één situatie,
waarbij een sponsor zich garant stelt voor de betaling van
de opleiding. Op dit moment vindt dit al plaats bij zeven
leerlingen. Wij kunnen een specifieke leerling voorstellen

die deze vorm van hulp nodig heeft. De kosten variëren
van 200 tot 1400 euro per jaar per leerling.
Inkomsten generende projecten
In deze nieuwsbrief en op onze website (wensen) zijn de
inkomsten genererende projecten uitvoerig beschreven.
Elke bijdrage is echter welkom.
Dank
Tot slot rest ons alle instellingen, begunstigers en
wereldwinkels weer te bedanken voor de sponsoring
in het afgelopen jaar. Zonder deze hulp zouden onze
projecten niet mogelijk zijn.
Stichting madat Nepal
Van Woustraat 36
3817 PG Amersfoort
Bankrekening: NL11 INGB 0000 034742
Voorzitter: Hemmy Clevis, tel: 033-4657085
Secretaris: Klaas de Vries: tel: 06-51314907
Penningmeester: Pauli Gerritsen, tel: 033-4622206
Email: madat.nepal@wxs.nl
Info: www.madatnepal.nl
Advies reizen: pauli@xmsnet.nl

