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‘Klaar voor de moesson? 

 
 
Beste vrienden, begunstigers en andere geïnteresseerden 
 
Met deze derde nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van wat wij sinds de aardbevingen in mei en 
juni voor een aantal afgelegen dorpen in Nepal hebben kunnen betekenen. Alle andere activiteiten ko-
men aan de orde in onze jaarlijkse nieuwsbrief die binnenkort verschijnt. 
De foto’s die u in deze Nieuwsbrief ziet zijn voor een deel  genomen door Kanchha Lama, een van onze 
projectleiders die opdracht had gekregen om foto’s te maken van de projecten waar hij voor Madat Ne-
pal bij betrokken is. Regelmatig reist zijn zoon Bhim achter op de motorfiets over slechte wegen met 
hem mee om in een dorp extra medische zorg te verstrekken. 
 
Hemmy Clevis, Pauli Gerritsen en Klaas de Vries  
 

 

Batase  
Sjouwen met bouwmaterialen 

In Batase staan twee klaslokalen nog overeind omdat ze gebouwd zijn 
met een stalen skelet dat destijds door Unicef is gedoneerd. De rest is 
ingestort. De dorpsbewoners hebben met gelden van Madat Nepal een 
tijdelijk onderkomen kunnen bouwen. De leerlingen krijgen weer les, nu 
onder een blauw golfplaten dak, veilig afgeschermd voor de moesson.  
Voor het definitief herbouwen is het dorp moeilijk te bereiken. Vervoer 
van materialen moet met een vrachtwagen via het redelijk goed bereik-
bare Jalbiri. Daarna is het nog twee uur sjouwen bergop. Met mankracht!  
 

Rosi Khola  
Onderwijs als weg uit de armoede 

We wisten dat alle huizen in dit dorp ingestort waren maar dachten dat 
de school het wél overleefd had. Dat laatste bleek niet helemaal waar te 
zijn. Het stalen skelet dat van Unicef afkomstig was, staat nog overeind, 
maar het bovenste gedeelte van de muren moest helaas gesloopt wor-
den. Ook hier zullen we na de moessonperiode aandacht aan de herbouw 
van de school moeten geven. 
Rosi Khola is het dorp waar de inwoners werken voor grootgrondbezit-
ters. Alle inwoners zijn arm. Ze proberen via onderwijs hun kinderen een 
betere toekomst te geven. Wij zullen hen daarin steunen.  
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Utargot 
Een frisse wind tussen de golfplaten 

Van het dorp Utargot hebben we nu beelden van het opruimen van de ingestorte school en van de tijdelijke 
school. Deze is gebouwd van houten balken van de ingestorte school in combinatie met grotendeels nieuwe 
golfplaten die door Madat Nepal zijn gefinancierd. Vanwege de huidige hoge temperaturen zijn de zijkanten 
van de ´klaslokalen´ open zodat er een frisse wind door heen kan waaien.  
Er worden nu voorbereidingen getroffen om de zijkanten ook af te dekken met golfplaten in verband met  de 
komende moesson. Deze maakt op dit moment een aarzelend begin met af en toe een hele dag regen. Spoe-
dig zal de moesson in alle hevigheid losbarsten. Dan gaat iedereen de akkers beplanten met rijstplantjes die 
moeten zorgen voor de voedselvoorraad voor het komende jaar.  

 

Daduwa 
Kinderen hebben weer een dagritme 

Daduwa ligt in het district Sindu Palchowk en is van al onze projectdorpen het zwaarst getroffen door de aard-
bevingen. Ook hier zijn de tijdelijke verblijven voor de leerlingen met financiering van Madat Nepal gereed 
gekomen. Wanneer de zon op de golfplaten staat kan het binnen in de lokalen bloedheet worden. Maar net 
zoals in Utargot is er hier ruimte gecreëerd om een frisse wind door de klaslokalen te laten waaien. We heb-
ben het vermoeden dat de computerklas nog even uit bedrijf is. Het allerbelangrijkste is echter dat de school-
kinderen weer een dagritme hebben. 

Mechchhe Pauwa  
Goed werk van het schoolbestuur 

Hiernaast ziet u de school in Mechhe Pauwa vóór de aardbeving. Toen we na de aardbeving foto’s van de 
school in Mechchhe Pauwa hadden ontvangen, waren we gerust gesteld. Hier waren alleen een paar scheur-
tjes in de muren te zien. Groot was dan ook onze verbazing dat alle lokalen van de school van de overheid een 
‘rode kaart’ hadden gekregen. Er zouden tijdelijke noodopvang lokalen gemaakt moeten worden en de leerlin-
gen konden pas de lokalen weer in als alles was hersteld. Hetzelfde gold voor de health post.  
Daarna hoorden we dat een delegatie van het schoolbestuur met het ministerie van onderwijs was gaan pra-
ten. Onze contactpersoon, Chudamani Kaffle, mede namens het hoofd van de school, berichtte ons toen het 
volgende: 

 

People that came to check the school and gave the red sticker, were only interested to give red stickers in 
the hope that they would get work for repairments. Our students have their lessons in the class rooms. 
There is nothing wrong with our school and the same for our health post. Patients are helped inside and if 
necessary, stay inside overnight.  

 



Het nieuwe onderkomen voor de dubbelgehandicapten 
Geen schade, wel vertraging 

De nieuwbouw voor de dubbelgehandicapte kinderen in Bhaktapur heeft 
geen enkele schade ondervonden van de aardbeving. Het project liep wel 
ruim twee maanden vertraging op, maar nadert nu zijn voltooiing. De 
afwerking die nog gedaan moet worden bestaat uit het plaatsen van de 
toiletten en douches, de keuken, traliewerk voor de ramen en -wat heel 
belangrijk is- de vloer. Daarover wordt door onze Nepalese partners vol-
gende week een knoop doorgehakt. De gehele bouw kon binnen het 
budget plaats vinden en er was zelfs nog wat ruimte voor de inrichting. 
Om de inrichting helemaal te voltooien is nog wat geld nodig, zoals voor 
een wasmachine. En dan kunnen deze kinderen weer in de dagopvang 
verzorgd worden, maar dan nu binnen, hygiënisch en in een gebouw dat 
7,8 op de schaal van Richter doorstaan heeft. 

 
 De nieuwbouw vordert al aardig  Binnen ziet het er al netjes uit     Ook aan de keuken wordt gewerkt 

 

Nepalezen helpen elkaar 

De mensen in Nepal voelen zich inmiddels wat veiliger omdat de aardschokken afgenomen zijn. De pottenbak-
ker voor Madat Nepal Handel, Haribol, is ook weer goed bezig. Mede dankzij de steun van veel wereldwinkels 
is zijn personeel, en dat van andere producentfamilies, weer aan het werk. Helaas hebben vier van de tien 
personeelsleden van Haribol hun huis verloren en zes hebben een huis dat zwaar beschadigd is. Gelukkig staan 
deze mensen er niet alleen voor. Op hun vrije zaterdag helpen de Nepalezen elkaar met het maken van zoge-
naamde tunnelhuizen van golfplaten voor mensen die geen huis meer hebben. En dit is maar één van de vele 
voorbeelden waarop de Nepalezen elkaar helpen.  

Foto’s links en midden: medewerkers van Haribol (met wit T-shirt) helpen met opruimen en opbouwen van tunnelhuizen. 

Wat gebeurt er met uw giften? 

Salaris en hulp voor medewerkers van onze producenten 
De wereldwinkels hebben ruim giften overgemaakt zodat we, in het kader van Fair Trade, de medewerkers van 
Haribol (keramiek), Sanu (textiel) en Dambar (zilver) allemaal twee maanden salaris konden uitbetalen om 
deze zware periode te overbruggen. Dat zijn de maanden dat ze binnen niet durfden te werken in verband met 
de naschokken. Daardoor lag de productie stil en waren de producenten niet in staat om de salarissen door te 
betalen. Ook konden we in totaal aan 16 medewerksters die hun huis geheel en al verloren hadden, een be-
drag schenken van elk 500 euro.  

De oude te kleine opvang, half in de 

open lucht. 



Tijdelijk betalen van lerarensalarissen 
We hebben in samenspraak met het lerarencomité in Daduwa besloten om naast de twee lerarensalarissen die 
we al betalen, voor één jaar drie extra leraren te betalen. Daarmee helpen we de mensen in het dorp, die tot 
voor kort de leraren zelf betaalden, zodat ze hun geld kunnen besteden aan het herbouwen van hun eigen 
huizen en aan het herstellen van hun akkers waarvan ze afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. Deze drie 
salarissen worden niet uit de aardbevingsgelden gefinancierd maar uit de reservegelden voor lerarensalaris-
sen.  

Noodhulp voor het ziekenhuis voor moeder en kind 
Er waren ook giften die gelabeld waren voor het Siddhi Memorial Hospital in Bhaktapur. Die zijn 100% doorge-
geven. Het waren giften die bestemd waren voor noodhulp. Dit betrof een bedrag van meer dan 11.000 euro. 
Foto hiernaast: noodopvang op het plein voor het ziekenhuis. 

Noodopvang en wederopbouw van scholen 
Van de overige giften zijn noodvoorzieningen getroffen voor de scholen in Utargot, Daduwa en Batase. Kinde-
ren kunnen hier weer naar school. Van deze giften resteert nog een aanzienlijk bedrag, dat pas ingezet kan 
worden ná de moesson. Dat wordt dan besteed aan de wederopbouw van de drie hier boven genoemde scho-
len, maar ook aan de centrumschool in Jalbiri waar het gebouw vanwege het betonnen skelet is blijven staan 
maar waar binnenwanden zijn ingestort.  
Dankzij uw giften krijgen de leerlingen op al onze scholen weer onderwijs, al dan niet in noodlokalen. We zijn 
nu bezig met het verzamelen van kennis over aardbevingsbestendige bouw. De wederopbouw zal op zijn 
vroegst pas van start kunnen gaan ergens in oktober. En dan is nog veel geld nodig. 

Wat gebeurt er nog meer met uw giften? 
Er is een verzoek binnengekomen van de school in Mechhe Pauwa: vijf meisjes die het hoogst scoorden voor 
hun eindexamen, zouden een opleiding in de gezondheidszorg willen volgen. Eén van hen zou een volledige 
opleiding als staff nurse (verpleegkundige) willen volgen gedurende drie jaar en de vier andere een 18 maan-
den durende opleiding als auxiliary nursing midwife (kraamverpleegkundige). De eerste opleiding kost 5.000 
euro en de andere 1.100 euro. Aan ons is gevraagd de opleiding van deze 5 excellente meisjes te financieren. 
De ouders hebben geen geld om deze opleidingen te betalen omdat ze alles nodig hebben voor het herstel van 
hun huizen. 
We hebben besloten positief op dit verzoek te reageren vanwege de uitzonderlijke situatie en ook omdat we 
begunstigers hebben die hun donaties specifiek voor dit soort doeleinden willen bestemmen. Dus dit bedrag 
komt niet uit de aardbevingsgelden.  
 

Tot slot 

Ook deze maand hebben we vele giften mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Elke donatie is nodig om 
het leed dat de aardbeving heeft aangericht te verzachten en schade te herstellen. 
Omdat de Stichting Madat Nepal al bijna 23 jaar actief is in Nepal, hebben we met veel mensen dierbare 
vriendschappen en betrouwbare samenwerkingsrelaties opgebouwd. Zij zijn het die ons bijna dagelijks op de 
hoogte houden. Door hun inspanningen komen de gelden die wij naar Nepal overmaken voor de volle 100% op 
de juiste plek terecht.  
Ons bankrekeningnummer is NL11 INGB 0000 0347 42 ten name van Stichting Madat Nepal onder vermelding 
van: Aardbeving. Madat Nepal is een ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar van de belastingen.  
Bedenk dat we van iedereen die een gift overmaakt slechts de naam weten en géén adres en dat we hem/haar 
alleen maar kunnen bedanken via onze website of via facebook. 
Staat u nog niet op onze mailinglijst om onze periodieke Nieuwsbrieven te ontvangen? Bel of mail ons en wij 
houden u op de hoogte. Wilt u vaker op de hoogte blijven? Volg ons dan op facebook ‘Madat Nepal’ en/of kijk 
op onze website www.madatnepal.nl  
 


