Stichting Madat Nepal
Nieuwsbrief overstromingen
September 2015
P Van Woustraat 36, 3817 PG Amersfoort
T voorzitter 033-4657085 Hemmy Clevis
secretaris 0343-518553 Klaas de Vries
penningmeester 033-4622206 Pauli Gerritsen
E madat.nepal@planet.nl
I www.madatnepal.nl
B NL11INGB0000034742

Beste begunstigers en geïnteresseerden
De jaarlijkse nieuwsbrief was al klaar om te verzenden toen we een schokkend bericht ontvingen van Shyam
Dhaubadel, oprichter van het Siddhi Memorial Hospital. Hierbij een fragment uit zijn brief:
‘We are very sorry to inform you the following due to flood disaster in our hospital compound. On Thursday
27th of August our city Bhaktapur faced a real big problem due to flood. Hanumante-river has suddenly
swollen up to 2 meters high within few minutes. The flood water did reach Siddhi Memorial hospital and
our old age home and damaged our most valuable equipment such as new Digital X-ray machine, Ultrasound machine, patient monitors, ECG machine, 3 big size generators, electronic devices, computers, food
stuff for old people, linen materials, medicine and much more uncountable property. We have not figured
out the cost yet, but predicted to about $ 200.000. Most of the electronic digital device equipment seems
out of order according to the engineers and needs to replace for the smooth operation of the hospital service. Please try to help’.

De linker foto het plein voor het ziekenhuis vlak na de eerste aardbeving. De middelste foto toont hetzelfde plein na de
vloedgolf. Ambulances en poliklinieken staan onder water. Ook het ernaast gelegen bejaardenhuis staat in het water.

Aan de voet van het hospitaal stroomt een klein riviertje dat, in tijden dat wij er zijn, februari/maart en oktober/november, niet meer is dan een stinkende sloot, een open riool. Gedurende de moessonperiode wordt al
het vuil weggespoeld en is het even een ‘schoon’ riviertje. Langs het terrein van het ziekenhuis is een muur
gebouwd om hoog water tegen te houden. Maar als het water in korte tijd meters stijgt, tot ver boven deze
muur, dan is er geen redden meer aan.

De waterstand bij de overstroming van 27 augustus was uitzonderlijk. Men kan zich in Bhaktapur niet herinneren dat het water zo hoog stond. Zeer waarschijnlijk is dit een gevolg van de aardbeving. Door de aardbevingen treden er dit jaar tijdens de moessonbuien veel meer landverschuivingen op. Als een verschuiving in een
riviertje terecht komt, kan er een soort dam ontstaan. Als zich veel water achter zo’n dam ophoopt voordat de
deze bezwijkt en door de rivier wordt weggespoeld, ontstaat er een vloedgolf. Voor de rivier de Hanumante is
dit waarschijnlijk het geval geweest. Het water steeg in korte tijd vele meters en drong ook het ziekenhuis
binnen. Bijna alle belangrijke apparatuur stond op de begane grond. De schade was enorm. Binnen 6 uur was
het water weer verdwenen maar liet wel een dikke laag modder achter.

Op deze foto’s is te zien hoe hoog het water heeft gestaan en de ravage die achterbleef nadat het water weer was gezakt.

Stroomafwaarts van het ziekenhuis ligt een kampement waar het stadsbestuur onlangs 2000 aardbevingsslachtoffers tijdelijk heeft ondergebracht. Deze mensen hebben door de overstroming opnieuw alles verloren.
Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen.
Ook in de bergen zijn de nodige aardverschuivingen geweest, maar daar hebben we weinig nieuws over.

Het tentenkamp vlakbij het ziekenhuis stond in korte tijd onder water. Ook in de apotheek van het ziekenhuis was de ravage
niet te overzien. Bijna alle medicijnen zijn door de overstroming onbruikbaar geworden

De situatie doet denken aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam dat onlangs ook met een overstroming te
maken kreeg. Daar liep de schade in de tientallen miljoenen maar de verzekering dekt de schade. Bij het Siddhi
Memorial Hospital is de schade ‘slechts’ 200.000 dollar, maar verzekerd is er niets. Het zal hier veel langer
duren voordat in dit ziekenhuis alles zodanig hersteld is dat patiënten weer geholpen kunnen worden.
En niet alleen het ziekenhuis kwam onder water te staan, ook het er naast liggende bejaardentehuis.
Madat Nepal ondersteunt het Siddhi Memorial Hospital door voor hen naar hulp te zoeken. Dat doen we nu bij
deze. Elke gift voor dit ziekenhuis is welkom en zal via Madat Nepal rechtstreeks worden doorgesluisd.

