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Beste begunstigers en geïnteresseerden 
 
Met deze Nieuwsbrief brengen wij verslag uit over al onze projecten en activiteiten van het afgelopen jaar. Wat 
wij in Nepal hebben kunnen realiseren is mede tot stand gekomen dankzij uw hulp.  

De meest in het oog springende gebeurtenissen van afgelopen jaar, die ook onze activiteiten erg hebben be-
paald, is de zware aardbeving met een kracht van 7.8 op de schaal van Richter die op 25 april heeft plaats ge-
vonden, gevolgd door heftige naschokken en een tweede beving op 12 mei van 7.3. De gevolgen waren drama-
tisch: ruim 8.000 mensen verloren het leven en honderdduizenden verloren hun huis. Wat de gevolgen zijn voor 
onze projecten leest u in deze nieuwsbrief.  

Wij willen via deze nieuwsbrief iedereen in ons netwerk en in de netwerken daaromheen van harte bedanken 
voor de royale giften die op ons bankrekeningnummer zijn overgemaakt. Omdat we via de bank geen adressen 
krijgen van de gevers, kunnen wij hen niet bedanken en niet op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Dat 
doen we dus via deze nieuwsbrief, onze website en facebook. Wie op de mailinglijst wil komen voor onze 
nieuwsbrieven kan dat aan ons doorgeven via madat.nepal@wxs.nl 
 
Namens het bestuur van Madat Nepal: Hemmy Clevis, Pauli Gerritsen en Klaas de Vries. 
 
 
 

Giften in het kader van de aardbeving 
 

Tot september 2015 zijn ruim € 125.000 aan giften binnengekomen en 
nog eens ruim € 11.000 aan giften voor het Siddhi Memorial Hospital. Die 
laatste zijn direct doorgesluisd naar dit ziekenhuis voor noodhulp.  
Van de giften van de wereldwinkels is ca. € 8.000 gegaan naar 16 werk-
nemers van producenten en hun families die geen huis meer hebben. 
Bovendien is een bedrag van ca € 9.000 gegaan naar alle werknemers 
van de textielwerkplaats van Chandra Handicraft (Sanu), de zilverwerk-
plaats van Dambar International en de keramiekwerkplaats van Haribol 
Ceramics omdat ze gedurende twee maanden geen inkomsten uit werk 
gehad hebben vanwege de aardbeving. Ook is € 2.000 naar herstelwerk-
zaamheden gegaan van de textielwerkplaats van Rajesh Shrestha. 

Daarnaast zijn van de particuliere giften ca € 7.000 naar noodopvang 
scholen gegaan en € 2.000 naar noodhulp, zoals medicijnen.  

Na de moessonperiode en na Dasain en Tihar (religieuze feesten) zal 
begin november met herstel- en herbouwwerkzaamheden gestart worden. 
Daar zullen de resterende gelden naartoe gaan voor de hieronder ge-
noemde scholen. Er zal waarschijnlijk meer nodig zijn voor de noodzake-
lijke restauratie en nieuwbouw maar dit is vooralsnog niet te overzien 
omdat we nog aan het onderzoeken zijn wat de extra kosten worden om 
gebouwen aardbevingbestendiger te maken. Zodra we hier meer duide-
lijkheid over hebben, zullen we ook bij de grotere organisaties subsidie-
aanvragen indienen. Ravage in Bhaktapur 
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De regering besteedde véél te laat aandacht aan de verderaf gelegen 
dorpen in de bergen. Zelfs na twee weken hadden veel dorpen nog geen 
hulpverlener gezien. Maar ook dichterbij was vaak nog geen enkele vorm 
van noodhulp gesignaleerd. 

Inmiddels zijn heel veel buitenlandse NGO’s actief. Met de regering is 
overlegd welke NGO’s in welk gebied gaan werken. 
 
Foto links: De wijk waar veel textielwerksters wonen 
Foto’s onder: De werkneemsters van Haribol hebben gezamenlijk ‘social 
work’ gedaan om anderen te helpen. 

 
 
 

De scholen na de aardbeving 
 

Nieuwbouw 

Op het moment van de aardbeving was onze Nepalese projectleider Kanchha Lama bezig met het bouwen van 
een school voor de eerste vijf leerjaren in Jugapani, een bergdorp in het zuidoosten. Men was al redelijk gevor-
derd, maar de aardbeving heeft behoorlijk wat schade opgeleverd. Kanchha verwacht dat hij € 3.000 extra no-
dig zal hebben om de school af te bouwen.  
 

Centrumscholen 

Door Madat is de bouw van drie grote centrumscholen gefinancierd: Thulo Parsel, Mechchhe Pauwa en Jalbiri. 
In de eerste twee plaatsen heeft de aardbeving minimale schade veroorzaakt. In Jalbiri, dat dichter bij het epi-
centrum in Sindu Palchowk ligt, was weliswaar geen schade aan de constructie van de school ontstaan, maar 
wel aan de binnenmuren. Zo is de binnenmuur van de computerklas volledig ingestort. Analyse van het vele 
beeldmateriaal dat wij toegestuurd hebben gekregen wijst uit dat de binnenmuren op de eerste verdieping on-
voldoende aan de kolommen en aan het dak verankerd waren. Bij de herstelwerkzaamheden zal er  wel een 
verbinding worden aangebracht.  
Later kregen we bericht dat de school in Mechchhe Pauwa, die niet veel schade had opgelopen, toch onge-
schikt was verklaard voor onderwijs. Dit bleek echter een gevolg te zijn van dubbele agenda’s van de contro-
leurs / aannemers. Het gebouw is veilig en er wordt weer gewoon les in gegeven.  
 

Scholen met acht klassen 

In Utargot is een school gebouwd voor acht leergangen: vijf klassen voor het lager onderwijs en drie voor het 
lager voortgezet onderwijs. Er staan hier twee gebouwen. Van het hoofdgebouw is een lange muur en een korte 
muur naar buiten geklapt. Binnen is het één grote ravage. Het gebouw zal vanaf de funderingen opnieuw opge-
bouwd moeten worden. Voor de korte termijn zijn golfplaten geleverd. De kinderen kunnen voorlopig hieronder 
les krijgen. De nieuwbouw kan pas na de moesson van start gaan. De schade in de school van Tekanpur, die 
bestaat uit acht lokalen verdeeld over verschillende gebouwen, is gering. 
 

Scholen met vijf klassen 

Van de negen lagere scholen met vijf klassen zijn er enkele waarbij de schade meevalt maar de school in Da-
duwa, in het Sindu Palchowk district, is de dans niet ontsprongen. Van de drie gebouwen (twee daarvan waren 
in 2013/14 opgeleverd) zijn er twee zwaar beschadigd. Het oudste gebouw moet waarschijnlijk helemaal op-
nieuw opgebouwd worden. Tijdelijke noodopvang is geregeld. De echte herstelwerkzaamheden kunnen na de 
moesson starten. 



De school in Batase is, evenals de huizen van het dorp, volledig ingestort. Batase ligt in de buurt van het epi-
centrum in Sindu Palchowk. Voor deze school hebben we destijds het dak gefinancierd en voor Rosi Kola de 
muren. Ook hier is eerst tijdelijke noodopvang gerealiseerd. Na de moesson volgt nieuwbouw.  

De school in Rosi Kola ligt vlak bij de rivier en loopt in de moesson regelmatig kans om onder te stromen. Daar-
voor is door ons een soort waterkeermuur gebouwd. Het schoolgebouw heeft een stalen skelet (een donatie 
van Unicef) en staat op een kleiige ondergrond. Daardoor is het stalen skelet van de school niet beschadigd. De 
dorpelingen wilden hier niet wonen in verband met overstromingen en gingen wat hoger op de berg, op een 
stenen ondergrond bouwen. Al hun huizen zijn ingestort. De school zal na de moesson nieuwe muren moeten 
krijgen. 

De twee scholen in het Mustanggebergte, Lo Mantang en Lo Garphu hebben weinig schade opgelopen. 
Van de school in Purseray Dhada zijn twee lokalen onbruikbaar. De scholen in Chauky Dhada, Bhasari Kola, 
Titretar en Maha Devtar hebben alleen wat scheuren opgelopen en kunnen in de loop der tijd gerepareerd wor-
den.  

 
 
 

 
 
 

Onderwijsondersteuning 

Training van leraren 
Samen met Edukans worden in het gebied van Mechchhe Pauwa onderwijsondersteunende activiteiten onder-
nomen. Deze bestaan uit drie onderdelen: computeronderwijs, bibliotheek en lerarentrainingen. In het verleden 
hebben in Mechchhe al trainingen plaats gevonden op het gebied van Engels en didactiek en voor wiskunde.  

Bij ons bezoek aan Mechchhe in maart 2015 vond een vijfdaagse training voor leraren plaats op het gebied van 
Nepalees en Science.  
Door het slechte weer op de eerste dag waren er maar 10 van de 22 
leraren aanwezig. Pauli zou drie dagen blijven, maar is door het slech-
te weer na één dag weer mee terug gegaan. Achteraf hoorden we dat 
de tweede dag 18 van de 22 leraren aanwezig waren. 

Wij waren erg onder de indruk van de vakbekwaamheid en vriendelijk-
heid van de trainers, precies wat nodig is om leerkrachten in het ba-
sisonderwijs extra technieken bij te brengen. Wij waren van plan dit 
voort te zetten en te proberen dit ook nog op een andere centraal ge-
legen school te regelen, bv in Utargot. Maar de leraren in Mechchhe 
vertelden ons dat de trainers niet naar Utargot wilden omdat dit erg 
lastig te bereiken is en er weinig faciliteiten zijn. Mechchhe bood aan ook onderdak te geven aan de leraren van 
Bashari Khola, Chauky Dhada, Purseray Dhada, Utargot en Jugapani om de trainingen te volgen, evenals de 
leraren van de scholen waar we geen binding mee hebben.  

Verslagen bij de ingestorte 
school van Utargot 

Start noodgebouw in Batase Noodbouw naast de puinhopen 

Er is weer regelmaat voor de kinderen 



Wij zullen het onderwijsondersteunend programma echter moeten opschorten: door de aardbeving zal de aan-
dacht immers uitgaan naar de eerste benodigdheden. We pakken het programma later weer op. We hebben dit 
met sponsor Edukans overlegd.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwijsveranderingen in Nepal 

Als kinderen 10 klassen hebben doorlopen kunnen ze examen doen voor een SLC (School Leaving Certifi-
cate). Sinds maart/april 2015 worden deze SLC resultaten door de overheid anders geïnterpreteerd dan 
voorheen. Eerder was het zo dat je bijvoorbeeld voor science en wiskunde hoge cijfers kon hebben, maar 
voor Nepalees zakte. Dan moest je een jaar overdoen. Dat is nu veranderd en daar is een goede reden 
voor. Nepalees is grammaticaal erg moeilijk. Het feit dat er een groot verschil is tussen het dagelijkse Nepa-
lees en het ‘tv journaal Nepalees’ draagt daaraan bij. Uiteraard wordt het ‘tv journaal Nepalees’ onderwezen 
terwijl het merendeel van de Nepalese bevolking zijn eigen taal spreekt, zoals het Tamang, en de oudere 
Tamang mensen verstaan geen Nepalees. Er zijn meer dan dertig verschillende talen in Nepal. 
Men heeft besloten om in feite niemand meer te laten zakken op basis van één onvoldoende, maar een 
gradering aan te brengen in SLC a t/m d. Je kunt dan gewoon naar klas 11 en 12 maar niet meer in dat vak 
waarin je een lage score had. En dat geldt vervolgens ook voor ‘college’ en andere opleidingen. 

Het onderwijs in Nepal wordt door heel veel buitenlandse organisaties gesteund. Door het oude systeem 
kreeg het onderwijs een slecht imago vanwege de lage slagingspercentages. Men was bang de buitenland-
se financiële steun te verliezen en hoopt op deze manier het in hun ogen onterechte slechte imago om te 
buigen. 
Over het algemeen hoor je positieve geluiden over de invoering van het nieuwe systeem maar het is nog 
niet echt getoetst aan de praktijk.  

Nieuw is ook dat de regering de papieren van de leraren gaat checken en een geldboete oplegt aan leraren 
die onterecht onderwijs geven. Alleen het voornemen al heeft er voor gezorgd dat veel leraren die vervalste 
of geen papieren hadden, ontslag hebben genomen. Dat veel leerlingen nu verstoken zijn van onderwijs is 
dan kennelijk een vervelende bijkomstigheid. Positief is echter dat op districtsniveau veel trainingen be-
schikbaar zijn gekomen om leraren bij te scholen, waarvoor ze ook een certificaat krijgen. De bijscholing 
voorziet in een behoefte, de leraren zijn er nu enthousiast over. Dat was in het verleden wel anders; het 
belang ervan is blijkbaar duidelijk geworden. Er hangt wel een financieel plaatje aan dat niet elke school kan 
dragen. Omdat wij ook al enige tijd verbetering van het onderwijs hoog op onze agenda hebben staan, past 
deze ontwikkeling heel goed bij onze plannen en willen wij dit financieel ondersteunen. 
De extra trainingen komen vooral het basisonderwijs ten goede omdat daar de zwakste leraren zitten die 
geen lerarenopleiding hebben gehad. In het verleden kon je namelijk na het behalen van je SLC (de tiende 
klas) al les geven in de eerste vijf klassen. Hun gebrek aan vaardigheden en kennis leverde problemen op 
wanneer die leerlingen in de zesde klas terecht kwamen, vaak op een andere school. 
Er zijn dus positieve ontwikkelingen gaande en het lerarenteam van Mechchhe Pauwa neemt hierin het 
initiatief en voelt zich ook verantwoordelijk voor de kwaliteitsverbetering van de leraren in de omliggende 
scholen.  

Tijdens de trainingsdagen voor leraren 
werd de relatie tussen ’science’ en het 
dagelijks leven helder uitgelegd. 
Groepsgewijs of in tweetallen werd ge-
werkt aan de opdrachten.  



Financiering van opleidingen 

Op dit moment wordt van drie Nepalezen de opleiding gefinancierd. Het betreft in twee gevallen een bache-
loropleiding en in één geval een ingenieursopleiding, gesponsord door begunstigers.  

De aardbeving heeft ook roet gegooid in toekomstperspectieven van leerlingen die de twaalfde klas hebben 
afgemaakt. Als ouders al in staat waren om een vervolgopleiding te betalen, dan is dit nu door de aardbeving 
uitgesloten. Hun geld is nodig voor herstel van hun huis en akkers. Vanuit Mechchhe Pauwa kwam de vraag of 
we voor twee meisjes een verpleegkundige opleiding konden betalen en voor vier meisjes een opleiding tot 
verloskundige. Kosten ongeveer € 16.000. Als bestuur hebben we besloten dit te honoreren. Het zal worden 
gefinancierd uit de reserves en gelabelde donaties. Voor leraren en dorpsbewoners is dit een lichtpunt omdat er 
zes meisjes zijn waarop het dorp nu trots kan zijn omdat hen de mogelijkheid geboden wordt verder te studeren 
in deze zware tijden. 

 
Foto rechts boven: de meisjes in de examenklas 

 
Sponsoring van leraren 

De salarissen voor het onderwijzend personeel dat door Madat Nepal gefinancierd wordt, zijn opnieuw ver-
hoogd. De salarissen die via ons betaald worden liepen te veel uit de pas met de salarissen die door de rege-
ring betaald worden. Ze worden door ons als te hoog en niet helemaal realistisch ervaren in vergelijking met 
andere beroepsgroepen maar we mogen ook weer niet te veel achter lopen. De bedragen die wij als Madat 
Nepal uitkeren zijn nu maandelijks 9.000 roepies (rps) voor leraren voor de eerste vijf klassen (primary), 11.000 
rps voor de leraren van klas 6-8 (lower secondary) en 15.000 rps voor de leraren van klas 9-12 (higher se-
condary). In euro’s omgerekend: € 930, € 1.135 en € 1.550 per jaar.  

De financiering van leraren in Thulo Parsel, in Jalbiri en deels in Mechchhe Pauwa, hebben we, zoals afgespro-
ken, afgebouwd omdat ze dit inmiddels zelf kunnen financieren. We financieren nu wel weer nieuwe leraren op 
andere scholen die dat financieel niet kunnen opbrengen. 



De leerlingmonniken van Tashiling in Pokhara krijgen Engelse les van een voor de helft door ons gesponsorde 
leraar. De leerlingen in de Lo Mantang school, waar een basisopleiding voor natuurarts gevolgd kan worden, 
hebben voor drie jaar een door ons gesponsorde leraar. 
 
De nu door ons gesponsorde leraren zijn: 
Mechchhe Pauwa: 3 lower secondary, 1 higher secondary, 1 computer science. 
Chauky Dhada: 1 1/2 primary 
Purseray Dhada: 1 1/2 primary 
Utargot: 1 1/2 primary 
Tekanpur: 1 lower secondary 
Bashari Khola: 1 1/2 primary 
Maha Devtar: 1 primary 
Titretar: 1/2 primary 
Daduwa: 1 primary, 1 higher secondary (en voor één jaar 3 primary extra) 
Tibetaans klooster Tashiling: 1/2 higher secondary 
Amchi opleiding Lo Mantang: 1 lower secondary 
 
De aardbeving heeft in Daduwa voor een extra probleem gezorgd. De school is namelijk geen regeringsschool 
en de leraren worden door ons en door het dorp betaald. Omdat het dorp vrijwel weggevaagd is hebben de 
ouders geen geld voor de leraren; hun aandacht gaat natuurlijk eerst uit naar de herbouw van hun eigen onder-
komen en herstel van hun akkers. We hebben dan ook besloten om het salaris van drie extra leraren voor één 
jaar te gaan financieren, zodat deze kosten even niet voor rekening van de ouders komen. We hebben hen 
hiervan op de hoogte gebracht zodat ze weten dat ze dit het volgend schooljaar weer zelf moeten betalen. Voor 
Utargot zijn we nog aan het uitzoeken of we hier hetzelfde gaan doen. De extra kosten hiervoor worden gefi-
nancierd uit de gelabelde reserves voor leraren. 

Enkele van de door Madat gesponsorde leraren 
 
 

Projecten op het gebied van gezondheid 

Schoolonderzoek maart 2015 

Van 2 t/m 5 maart heeft een KNO-kamp plaats gevonden in de Kusheshori school in Mechchhe Pauwa en in de 
scholen van Tekanpur, Janagoti (ward 1) en Chapakori. De twee KNO-artsen die met ons mee gereden waren, 
gingen meteen aan de slag. Maar van de 850 schoolgaande leerlingen van de centrumschool waren er maar 
250 komen opdagen: niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat KNO-zorg nog altijd niet als belangrijk 
gezien wordt. Gelukkig was de opkomst de volgende dagen veel hoger.  

In totaal zijn 1.150 leerlingen onderzocht. Vijftig van hen werden geholpen door verwijdering van een oorprop of 
een kraaltje dat in de gehoorgang was gekomen. 
Zestien leerlingen in de leeftijd van 10-17 jaar moesten voor een ooroperatie naar het ziekenhuis te Dhulikhel. 
Deze operaties kunnen niet in het dorp gedaan worden omdat ze onder algehele verdoving moeten plaats vin-
den en dat kan alleen in een ziekenhuis.  
Er hadden al vier operaties plaats gevonden toen Nepal te maken kreeg met een aardbeving. Twaalf operaties 
zijn opgeschort omdat het ziekenhuis alle aandacht besteedde aan de aardbevingsslachtoffers. Intussen, half 
juli, kunnen deze operaties worden vervolgd. Madat betaalt de operaties. We wachten op een vervolgverslag en 
op de ervaringen van de leerlingen na de operatie. 



KNO onderzoek in Mechchhe Pauwa.  
 
 

Het drinkwaterproject Mechchhe Pauwa 

Vier jaar geleden werd gestart met het drinkwaterproject in Mechchhe Pauwa. Onze Nederlandse adviseur Gert 
van Batenburg had daarvoor een plan opgezet. Het water van een ongeveer 400 meter lager gelegen bron zou 
opgepompt gaan worden naar de school zodat de 850 schoolkinderen drinkwater zouden hebben. Politieke 
problemen zorgden er echter voor dat de start van dit project steeds werd uitgesteld.  

In de tussentijd was als noodoplossing een klein regenwateropvangproject gerealiseerd. Dat was zó geslaagd, 
dat het een vervolg vond in de bouw van een ondergrondse tank van 80.000 liter voor de school. 

Omdat schoon drinkwater uit de bron nog altijd noodzakelijk was, is het plan om water op te pompen uiteindelijk 
toch in fasen gerealiseerd. Daarbij zijn wij ervan uit gegaan dat er bij de uitvoerders voldoende kennis aanwezig 
was. Gert heeft de resultaten in maart 2015 beoordeeld: heel veel blijkt fout te zijn gegaan. Zo is de maximale 
afstand tussen de pompstations overschreden waardoor enkele pompen het water niet omhoog konden pom-
pen. Er zijn daarnaast nog heel veel andere zaken die niet kloppen. Hiervan is door Gert een rapport gemaakt 

waarbij gekeken is naar de extra kosten die nodig zijn om de pro-
blemen op te lossen. Op basis van dit rapport hebben we besloten 
dat we het project naar ons toe gaan trekken en samen met Gert 
zelf de controle houden.  

We wilden dit project zo snel mogelijk starten en afronden maar de 
aardbeving zorgde er helaas voor dat we dit project moeten uitstel-
len. Andere zaken gaan nu voor. Positief punt is dat de bron na de 
aardbeving meer water geeft. 

Foto: Uitleg van Gert van Batenburg over verbeteringen binnen het 
waterproject in Mechchhe. 
 

 

 
Nepalese gastarbeiders 
 
Dagelijks vertrekken er zo’n zesduizend Nepalezen naar het buitenland voor een baan of komt hetzelfde 
aantal terug voor een vakantie of voorgoed.  
Meer dan anderhalf miljoen Nepalezen werken in de Arabische landen, Maleisië en Zuid Korea. Komen ze in 
de bouw terecht (voetbalstadions) dan kunnen ze het zeer slecht treffen en uitgebuit met schulden terugko-
men. Er vallen ook veel doden, meestal door uitputting en watertekort bij de hoge temperaturen.  
Maar voor het overgrote deel gaat het goed en sturen deze gastarbeiders geld naar hun familie in Nepal. De 
overheid verdient eraan door er belasting over te heffen maar de familie kan zich meer permitteren: ze kun-
nen een stukje grond kopen, een geit of een internetverbinding. Toch zit hier ook een keerzijde aan. Veel 
gekwalificeerde arbeiders verdwijnen uit Nepal. En de achterblijvers kunnen bij gebrek aan concurrentie ho-
ge bedragen vragen voor hun arbeid waarbij ze vaak slecht werk leveren. Voor heel veel mensen wordt het 
leven duurder. 
Door de aardbeving wilden veel Nepalezen uit de Arabische landen eerder naar huis om hun familie te hel-
pen. Dat kon niet. De Arabieren houden vast aan het contract. Men heeft zelfs de paspoorten van tiendui-
zenden Nepalezen in beslag genomen om te voorkomen dat ze naar huis reisden. 

 



Centrum voor spierdystrofie 

Ook het afgelopen jaar is weer een van de jongens uit het 
centrum voor spierdystrofie overleden. Er zijn er nu nog vier in 
de dagopvang. Thuis worden enkele andere jongens verzorgd. 
Het centrum is gelukkig niet beschadigd geraakt door de aard-
beving. Wij blijven het centrum steunen.  

Men heeft ons verzocht opnieuw een uitje te bekostigen voor 
de jongens, maar daar zijn we in dit stadium wat terughoudend 
in. Ondanks het feit dat ze zich er op verheugen blijkt het lang-
zamerhand te vermoeiend voor hen door hun lichamelijke ach-
teruitgang. We kijken met de leiding naar iets anders waarop 
de jongens zich kunnen verheugen. 

Foto: De jongens besteden veel tijd aan schilderen. Dat houdt 
in handen in beweging. Het resultaat mag er zijn. 
 

Centrum voor meervoudig gehandicapten 

Vóór de aardbeving was de ruwbouw voor een nieuw centrum voor meervoudig gehandicapten al gereed en 
waren de binnenmuren gepleisterd. Ook de vloer was klaar. De elektriciteit, waterleiding en het sanitair moesten 
nog aangelegd worden en de ramen en deuren geplaatst. Gelukkig heeft het gebouw door de aardbeving geen 
schade opgelopen. Twee maanden na de aardbeving is met de afbouw gestart.(foto’s links- en middenonder) 

Ook zou er in Nepal een benefietdiner georganiseerd worden voor het bekostigen van een deel van de in-
richting. De voorbereidingen daarvoor waren getroffen. Door de aardbeving gaat dit uiteraard niet meer door. 
We zullen bezien of we de inrichting uit onze vrije reserves kunnen bekostigen.  

Eén van de meervoudig gehandicapte kinderen is bij de aardbeving om het leven gekomen. De overige kin-
deren konden aanvankelijk niet terug omdat er daklozen gehuisvest werden. Maar na de bouw van tentenkam-
pen en tunnelhuizen voor de aardbevingsslachtoffers konden ze weer terug. De verwachting is, nu de nieuw-
bouw vrijwel gereed is, dat de verhuizing voor eind september zal plaats vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Foto’s boven en links: de oude, 
huisvesting.  
Foto’s onder: de nieuwbouw 
waarvoor een inwijdingsritueel is 
gedaan zodat iedereen er veilig 
kan verblijven. 



Het Siddhi Memorial Hospital 

Direct na de aardbeving was het Siddhi Memorial Hospital niet alleen een hospitaal voor moeder-en-kind-zorg 
maar werden er honderden slachtoffers door de aardbeving behandeld in het hospitaal en vanwege ruimtege-
brek ook buiten op het terrein. Er was geen geld, maar hulp werd gewoon geboden. Gelukkig kregen we enkele 
grote giften om hen te ondersteunen. 
 

   
 
 
 
 

Het bedelaarsproject 

Omdat de bedelaars in primitieve optrekjes wonen is niemand onder puin bedolven geraakt. Een van de activi-
teiten binnen dit project was de tweewekelijkse maaltijd voor alle bedelaars in de omgeving. Vanwege onvrede 
van de buren was er een nieuwe plek geregeld waar de maaltijden bereid en uitgedeeld werden. Maar de daar-
voor aangelegde waterbron is door de aardbeving vernield, evenals de keuken en de keukenuitrusting. Het is 
heel jammer van de waterbron, want die hadden we verleden jaar voor een bedrag van € 2.000 laten slaan.  
De organisatie met wie we samenwerken vertelde dat ze de bedelaars voorlopig alleen kleine bedragen geven 
om zelf eten te kopen. We zullen het project verder steunen, maar hoe is nog niet duidelijk. Daarvoor hebben 
we eerst meer informatie nodig.  

 
 
 
 

 

 

 

 

Naast behuizing voor een deel van de bedelaars krijgen alle 

bedelaars tweemaal per maand een volledige maaltijd   

Opvang van gewonden in het Siddhi Memorial Hospi-
tal net na de aardbevingen. 

Veel schade bij het Siddhi Memorial Hospital door de 
moesson.. 



Inkomsten-genererende projecten  

Het glaskralenproject 

Dit project staat op dit moment op een laag pitje vanwege de omschakeling van kralen naar sieraden van plat 
glas. Daarvoor is een aparte opleiding nodig, evenals een instructeur. Die laatste hebben we nog niet gevon-
den.  
Een terugslag voor dit project is het vertrek van Dolma en Anila naar Canada, waar ze asiel hebben aange-
vraagd. We zullen hen beiden missen. De leiding van het project is overgenomen door Nwagang, een nicht van 
Dolma.  
Op dit moment is alleen Pasang werkzaam. Zij komt uit een zeer arm gezin waarvan de moeder overleden is. 
Het gezin waar zij uit komt wordt in ieder geval voor een jaar door ons ondersteund. 
 

  
 
 
 

Het mini-boeddhabeeldenproject 

Dit project kon tot de aardbeving aan de aflossingsverplichtingen voldoen, maar heeft nu ook om een jaar uitstel 
gevraagd. 

 
Het restaurantproject 

Dit project liep slecht vanwege de komst van een fastfoodrestaurant aan de overzijde van de straat, wat niet 
voorzien was. Het maken van Tibetaanse noedels daarentegen verliep voorspoedig. Hier wilde men in uitbrei-
den. Door de aardbeving kwamen er echter geen toeristen meer en heeft men het restaurant moeten sluiten. De 
hoop is nu dat met de verkoop van noedels een flinke omzetstijging gemaakt kan worden. De ruimte van het 
restaurant kan daar nu voor gebruikt worden.  

De aflossing van de lening die we aan hen 
verstrekt hebben is voor een jaar stop gezet.  
Daarbovenop komt een akelig bedrijfsongeval 
met Karma, de vrouw van de Tibetaanse on-
dernemer Dorje, die bij het maken van noedels 
met haar hand in de machine terecht kwam. Zij 
zal waarschijnlijk het gebruik van twee vingers 
moeten missen. 
 
 
 
 
 
Er is veel vraag naar de ‘home made’ noedels 
van Dorje. 
 
 
 

 

Begeleiding van Nwagang en haar zus in het maken 
van ‘cost sheets’. 
 

Pasang is opgeleid in het maken van glaskralen. 
 



Wensen 2015/16 

Natuurlijk hebben we onze vaste projectwensen. In 2016 lopen veel vijfjarige schenkingsovereenkomsten af 
waarmee de salarissen van leerkrachten gefinancierd worden. We hopen hiervoor nieuwe overeenkomsten te 
kunnen afsluiten.  
Maar waar vooral gelden voor nodig zijn is voor de wederopbouw in Nepal. We gaan ervan uit dat deze meerde-
re jaren gaat duren. Het moment waarop deze tekst tot stand is gekomen is echter te vroeg voor ons om een 
gedetailleerde indruk te hebben van de totale kosten die daarmee gemoeid zijn.  
 
Centrum voor spierdystrofie 
Jaarlijkse ondersteuning: € 500.  
 
Centrum voor meervoudig gehandicapten 
Jaarlijkse ondersteuning: € 2.000. Dit bedrag wordt besteed aan de vijf begeleiders die het salaris van drie per-
sonen onderling moeten verdelen en aan vaste lasten als elektra en water. 
De bouwkosten zijn helemaal gedekt. Een deel van de inrichting kon zelfs uit deze gelden gefinancierd worden, 
maar een deel niet. Dat is bijvoorbeeld de wasmachine, het ‘servies’ en pannen voor de keuken, het aangepas-
te meubilair voor de dubbelgehandicapten en speeltjes. Kosten: € 6.000. 
 
Siddhi Memorial Hospital 
Elke bijdrage is welkom. Na de aardbeving heeft het hospitaal ook nog te maken gehad met een overstroming 
waarbij de begane grond van alle gebouwen onder water kwam te staan.  
 
Schoolonderzoeken en ooroperaties 
De schoolonderzoeken vinden eens in de twee jaar plaats. De ooroperaties voor 2015/16 zijn voor een deel nog 
niet gedekt. Kosten: ca € 3.000. 
 
Nieuw oog-, kno- en tandkamp 
Dit hebben we enkele jaren niet meer uitgevoerd, omdat er alternatieve kampen waren. Inmiddels is dat niet 
meer het geval en valt vooral de volwassen groep volwassenen uit de boot. Van verschillende zijden en uit ver-
schillende plaatsen is het verzoek gedaan om dit opnieuw te organiseren. De kosten zijn hoog, ca. € 7.000. 
 
Onderwijsondersteunende trainingen 
Edukans financiert hierin eenmalig mee. Door de aardbeving wordt het programma opgeschoven. Daarom is 
hiervoor in 2015/16 waarschijnlijk niet meer dan € 2.000 euro nodig. 
 
Financiering lerarensalarissen. 
In 2016 lopen veel vijfjarige schenkingsovereenkomsten af waarmee de salarissen van leerkrachten gefinan-
cierd worden. We hopen hiervoor nieuwe overeenkomsten te kunnen afsluiten. Vijfjarige ondersteuningen kos-
ten voor leraren voor het primary level (klas 1-5) € 930 per jaar, voor leraren voor het lower secondary onderwijs 
(klas 6-8) € 1.135 per jaar en voor leraren voor het higher secondary onderwijs (klas 9-12) € 1.550 per jaar. 
 
Opleidingen voor meisjes 
De driejarige opleidingen voor een verpleegkundige kosten ca € 5.000 per persoon en voor een anderhalf jaar 
durende opleiding voor verloskundige ca € 1.500 per persoon.  

Schenkingsovereenkomst 
Een schenkingsovereenkomst heette voorheen ‘lijfrente’ of ‘schenking bij notariële akte’. Sinds 2014 kan 

echter zonder tussenkomst van een notaris rechtstreeks een schenkingsovereenkomst afgesloten worden 

tussen een schenker en een ANBI-organisatie. Hierdoor komen voor de schenker de notariskosten te verval-

len. Een hele vooruitgang. Stichting Madat Nepal is door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI 

stichting. Als u een schenkingsovereenkomst heeft mag u zonder drempel de gehele schenking in mindering 

brengen op uw belastbaar inkomen. Als u geen schenkingsovereenkomst heeft kan dat alleen als uw geza-

menlijke giften aan erkende ANBI instellingen gedurende een jaar het bedrag van één procent van uw drem-

pelinkomen overschrijden. Mensen die weinig andere giften hebben kunnen daardoor niets aftrekken. Afhan-

kelijk van uw inkomenssituatie kunt u met een schenkingsovereenkomst tot 52 procent van het gedoneerde 

bedrag van de fiscus terugkrijgen! Voorwaarde is wel dat het om een vast bedrag gaat, dat u jaarlijks doneert 

en dat u dat doet over een periode van tenminste vijf jaar. Wilt u een schenkingsovereenkomst afsluiten dan 

kunt u daarvoor de formulieren met bijbehorende uitleg downloaden via onze website. 



Dank 

Ook dit jaar kunnen we weer zeggen dat, dankzij de samenwerking met de Stichting Madat Nepal Handel, op-
nieuw elke euro die u gedoneerd heeft aan de Stichting Madat Nepal voor 100% terecht is gekomen bij de men-
sen in Nepal.  

Waar we diep van onder de indruk zijn is de ruimhartigheid waarmee na de aardbevingen giften zijn overge-
maakt voor de wederopbouw. En deze giften kwamen niet alleen uit ons eigen netwerk, maar ook uit de netwer-
ken van onze netwerken, waardoor van meer dan 700 particulieren giften zijn ontvangen. Geweldig.  

We hebben inmiddels drie ‘aardbevingsnieuwsbrieven’ verstuurd. Een volgende zal pas uitkomen na de moes-
son wanneer met de wederopbouw gestart is en we zelf de projecten in Nepal hebben bezocht. 

Omdat we slechts eenmaal per jaar een nieuwsbrief uitgeven, kunt u ons het beste via de website 
www.madat.nepal.nl volgen. Voorlopig zullen er ook via facebook (Madat Nepal) updates zijn. 

 

 

http://www.madat.nepal.nl/

