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Beste vrienden, begunstigers en andere geïnteresseerden 
 
Op 26 april hebben we jullie voor het eerst geïnformeerd over de vreselijke gevolgen van de zware aard-
bevingen in Nepal. We zijn verrast en ontroerd door de warme reacties van medeleven die daarop bin-
nen kwamen en de gulle giften die sindsdien worden gestort op de rekening van Madat Nepal. 
In deze nieuwsbrief willen we jullie een indruk geven over wat we tot nu toe weten over ons projectge-
bied, welke beslissingen we hebben genomen over al dan niet hulp verlenen en wat we dankzij jullie 
bijdragen kunnen doen. 
 
Hemmy Clevis, Pauli Gerritsen en Klaas de Vries  

 

In Jalbiri is de school blijven staan 

Van de school in Jalbiri met twaalf leergangen en meer dan 1000 leerlingen werd in 2011 opgeleverd. De be-
tonconstructie is gelukkig helemaal blijven staan maar helaas zijn op de bovenverdieping alle tussenwanden 
ingestort. We hebben op basis van de foto’s die we toegestuurd kregen onze bouwkundig adviseur, Gert van 
Batenburg, om advies gevraagd wat er moet gebeuren om het gebouw zo te herstellen dat het bij een eventuele 
volgende beving minder schade oploopt. Mogelijk zullen we nog gespecialiseerd advies van een ervaren con-
structeur nodig hebben hoe we het herstel van de binnenmuren van deze school het beste kunnen aanpakken. 

 
De school in 2011met daarnaast het nieuwe computerlokaal voor en na de aardbeving. 

 

Onze gesponsorde arts Bhim vraagt om hulp 

Bhim is een zoon van Kanchha. Kanchha is jarenlang onze hoofdgids geweest tijdens onze trektochten en pro-
jectleider voor de bouw van onze kleinere scholen in de afgelegen dorpen. Omdat Kanchha het niet breed had 
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en zijn zoon graag dokter wilde worden, hebben een paar particulieren Bhim gesteund door zijn studiekosten te 
betalen. Vorig jaar is Bim afgestudeerd als arts. Hij werkt sindsdien als arts in een ziekenhuis. 
Kanchha is ook onze contactpersoon met de gemeenschappen in de diverse dorpen waar we scholen hebben 
gebouwd. Nu, na de aardbeving, probeert hij voor ons op zijn motor deze dorpen te bereiken, zodat we weten 
hoe de situatie daar op dit moment is.  

Na de aardbeving van 12 mei ontvingen we van Bhim dit bericht:  

 
We hebben besloten op het verzoek van Bhim in te gaan en hem een salaris te betalen voor de diensten die hij 
verricht in de dorpen. We stellen ook geld beschikbaar om medicijnen en verbandmiddelen mee te nemen.  
Bhim zal soms twee dagreizen nodig hebben om een dorp te bereiken, niet wetend hoeveel mensen hij daar 
kan helpen. Tien? Honderd? We weten het niet. Bhim weet dat Madat Nepal een kleine organisatie is die doel-
treffend met de middelen om wil gaan die we krijgen.  

 

  
Boven links: Bhim met zijn ouders. Midden: met zijn trotse moeder. Rechts: Patiënten wachten op behandeling door Bhim.. 

Onder links: Moeders met hun kind wachten op dokter Bhim. Midden: Bhim aan het werk in een nonnenklooster.  
Rechtsonder: Bhims ouders, Kanchha en Walli, leven sinds de aardbeving in de open lucht. 

 

Dear Hemmy, Pauli, Rob, Klaas 

How are you doing? How is things there? How are your health. How is things going there? Here everything 
is going bad to worse. Much destruction to Nepal and to many hospital and house and to other things, in-
cluding our hospital of 6-7 storage tall. After the first earthquake there was only some crack. But now due to 
this 7.4 earthquake the hospital where I work is closed. So now I am out of work. Many hospital have same 
problem, not able to function properly or shut down completely. Our staff of 30 nurses, 10 medical officer 
doctor and 10 consultant are out of work as there is no place to stay and work. So our condition is very very 
poor at the moment. I am sending you some of our hospital ground floor picture. I couldn't go up to see the 
condition because it is not safe to go there.  

I was thinking: while dad is going to visit the schools if possible and the road is well, than I would go with 
dad and have some check up to people, specially the children, as they have respiratory problem and diar-
rhea, than I can see the condition of children in the villages. If possible for you, little money for the medicine 
is very much helpful because our condition is also not better so that I could help financially. But as a doctor I 
could give a primary care and health advice. Please give your thought about it. And I could send picture 
about it also. 

We are doing what we can for us and for the people from our level and I very much appreciate your help for 
us and my father trekking staff. 

Hoping positive and good response for you people.  

Your little but grown up son, Dr.  Bhim B Lama 

 



Scholen in Utargot en Batase ingestort   

De dorpen waarin deze scholen zijn gebouwd, zijn veranderd in één grote 
puinhoop en helaas de scholen ook. Op deze foto’s de eerste bevindingen 
van Khancha op zijn inspectietocht voor ons. (links Utargot, onder Batase) 

Utargot is een zeer 
arm dorp en we 
zullen het zeker 
gaan helpen met 
de wederopbouw 
van de school. 
Deze komt op de 

fundamenten van wat nu is ingestort. Toch zullen we 
hiermee nog even moeten wachten. Het risico van 
naschokken is nog niet voorbij en de moesson komt 
eraan waardoor bouwen en transport van bouw-
materialen nagenoeg onmogelijk zijn. Kanchha heeft 
budget gekregen om voor een tijdelijk onderkomen voor 
de leerlingen te zorgen dat zal bestaan uit palen en 
golfplaten. 

 

De school in Daduwa is ook ingestort 

De school waar we zo trots op waren omdat het onderwijs er van hoge kwaliteit is, is door de aardbeving volle-
dig onbruikbaar geworden. Van Sudip, één van de gidsen tijdens onze trektochten, ontvingen we na de tweede 
grote aardbeving deze noodkreet: 
 

 

 
De school in de oude situatie De nieuwe school bij de opening in 2011  De school na de aardbeving 

 
We hebben, na het zien van foto’s, besloten de school in Daduwa te steunen met noodvoorzieningen. We stel-
len Sudip in staat om  bouwmaterialen als golfplaten en steunpalen in te kopen en provisorische onderkomens 
te bouwen, zodat de kinderen weer les kunnen krijgen. Op die manier komt er weer ritme in hun bestaan, zodat 
de kinderen snel weer een ‘normaal’ leven kunnen gaan leiden. We zijn weer een beetje terug bij af. Eerst wa-
ren het bamboe onderkomens, gevolgd door complete nieuwbouw, aardbevingsschade en nu weer tijdelijke 
golfplaten constructies waarvan we nog geen foto’s hebben. 

 

De Amchi-school in Lo Mantang 

In Lo Mantang sponsorden we vorig jaar een kleine school. Het is een school waar leerlingen naast de normale 
lessen, onderwijs krijgen in natuurgeneeskunde. Ze kunnen hierin zelfs een bachelor diploma behalen. In de 

 
Namaste didi. Everthing has been destroyed. Again magnitude of 7.3 richter scale has struck at my district. 
Houses are being destroyed. So i don't know what to do! Do you have any good decisions regarding 
school? 

Your bhai, Sudip Risal 



zomer volgen de kinderen les in Lo Mantang en in de winter verhuizen ze naar de school in het warmere Pokha-
ra. Van hen ontvingen we het volgende bericht: 
 

 
De foto’s die we door Amchi kregen toegestuurd gaven geen duidelijk beeld omtrent de schade. We hebben om 
meer foto’s gevraagd. Daaruit bleek dat de school nog overeind stond maar in de muren wel wat scheuren za-
ten. Op basis van de foto’s en omdat de school ook contact heeft met andere sponsoren, hebben we besloten 
om hier voorlopig geen aandacht aan te besteden omdat er straks weer normaal les gegeven kan worden.  

 
De Amchischool: uit angst voor nieuwe aardschokken slapen kinderen in een tent en krijgen ze les in de open lucht.  

 
 

Het bedelaarsproject 

De keuken waar de bedelaars in Kathmandu (mede dankzij onze steun aan het bedelaarsproject) over beschik-
ten, is totaal beschadigd waardoor er voor hen geen eten meer gekookt kan worden. Ook de door ons in 2014 
gefinancierde waterbron is verwoest. De bedelaars krijgen nu een beetje geld zodat ze zelf iets kunnen kopen. 
Met drie blinde bedelaars was nog geen contact. Uiteindelijk bleken ze het overleefd te. Alle bedelaars hebben 
onderdak op het platteland in schamele huisvesting. Dat is de 
reden waarom ze het overleefd hebben. Hun behuizing is niet 
ingestort. 

Wij hebben besloten de lokale hulpverleners van de stichting 
APHO, naast onze jaarlijkse giften, voorlopig te ondersteu-
nen met een extra bijdrage van € 2.000. 
 
 
 

De Amchischool in Lo Mantang.  

Mailbericht, 13 mei 2015 

Dear Klaas de Vries, Tashi Delek and Namaste! 

Hope that you  are fine over there. Yesterday also we had huge earthquake in Nepal that is 7.3 magnitude 
during 12:45 pm. So that, again the students are sleeping outside in the tent. Please, i request you to do 
fund raising program and support our school for the repairment of the school building both in Lomanthang 
and Pokhara school. Both the school in Pokhara and Lomanthang has damages. The students are studying 
as well as having their food outside in Lo Mantang. 

Take care of your health, Warm Regards, 

 Amchi Tenjing Bista 



Het Siddhi Memorial Hospital in Bhaktapur 

Het Siddhi Memorial Hospital is een ziekenhuis voor moeder-en-kind-zorg, speciaal voor de allerarmsten. Ge-
lukkig heeft het weinig schade opgelopen. Het team is daardoor in staat om de vele inwoners van Bhaktapur op 
het plein voor het ziekenhuis op te vangen en eerste hulp te verlenen. Hier hebben we, dankzij doelgerichte 
donaties van drie sponsors, inmiddels een bedrag van € 11.000 naar overgemaakt voor noodhulp. Dat is ge-
weldig omdat het ziekenhuis vrijwel geen inkomsten heeft.  
 

 
 

Het nieuwe onderkomen voor de dubbelgehandicapten 

Dit gebouw is nog in aanbouw en 
heeft gelukkig nauwelijks schade op-
gelopen. De geplande afbouw zal op 
zich laten wachten omdat de huisves-
ting van de metselaars, loodgieter en 
elektricien zelf is ingestort. Hun aan-
dacht gaat nu eerst uit naar hun eigen 
huisvesting. 
 
 
 

Waar wij ons met uw hulp voor gaan inzetten 

We zullen ons hoofdzakelijk richten op de scholen die we in de afgelopen jaren hebben gebouwd. Daarnaast 
willen we ook dat de producenten van Madat Nepal Handel weer zo snel mogelijk hun productie kunnen starten 
zodat de medewerkers weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het is fantastisch dat we hiervoor 
zoveel gelabelde donaties van wereldwinkels hebben mogen ontvangen.  
Verder willen we hulp bieden aan de medewerkers van de bedrijven die we persoonlijk kennen en de medewer-
kers die verbonden zijn met onze projecten. Hierbij gaat het vooral om herstel en wederopbouw van gebouwen 
die schade hebben of ingestort zijn. 
Maar we hebben ook oog voor de 
immateriële kant en aarzelen niet om 
ook noodhulp te verrichten waar dat 
nodig blijkt te zijn en waar we kunnen. 
Langzamerhand krijgen we alle infor-
matie binnen zodat we begrotingen 
kunnen gaan maken waarmee we 
projectvoorstellen kunnen indienen bij 
organisaties als Edukans en Wilde 
Ganzen. 
 
Foto links: De wijk waar veel van onze textielmedewerkers woonden. Rechts: Krishna Laxmi Koju verloor kort voor de aard-
beving haar man en tijdens de aardbeving haar zoon. Ze heeft alleen haar dochter nog en woont nu in een Chinese tent. 
 

Hulp van de regering 

Op basis van de informatie van onze eigen mensen daar terplekke en van samenwerkende organisaties merken 
we dat noodhulp vooral van particuliere organisaties komt. Dorpen buiten de Kathmanduvallei hebben tot nog 
toe vaak geen enkele vorm van regeringshulp gehad, noch op het gebied van tenten, zeilen of voedsel, noch 
anderszins. Ze zijn op zichzelf of op hulp van ngo’s of particulieren aangewezen.  
Wat doet de regering dan? Daar hebben we niet goed zicht op. Wel is er begonnen met grootschalige opruim-
werkzaamheden van ingestorte gebouwen.  



Wat we wel merken is dat veel Nepalezen zelf hun medeburgers helpen bij het bouwen van noodvoorzieningen, 
het leveren van voedsel en geld, en dat ze dat ruimhartig doen. 

Nog elke dag vinden er naschokken plaats. In de periode van 19 – 24 mei zijn dat per dag twee tot vier na-
schokken van 4.0 - 4.5 op de schaal van Richter. Veel mensen zijn getraumatiseerd. Velen zijn Kathmandu 
ontvlucht. Bijna niemand durft de nacht in het eigen huis door te brengen.  
 

Nepalezen helpen elkaar 

Het is hartverwarmend om te merken dat er spontaan allerlei Nepalese organisaties ontstaan die de aardbe-
vingsslachtoffers helpen. Het hele tunnelhuizen programma in Bhaktapur is op die manier opgezet. Daar komt 
geen Nepalese overheid aan te pas. Er zijn gelukkig ook wethouders die zich hiervoor op persoonlijk titel inzet-
ten en gelden van NGO’s naar dit project weten te sluizen.  
We weten dat uit de hogere middenklasse veel donaties gedaan worden voor het aanschaffen van golfplaten en 
dat particulieren een aantal tunnelhuizen doneren. Anderen, zoals de Shiva Guest House familie waar we vóór 
en na onze trektochten verbleven, ontvingen donaties uit het buitenland die direct omgezet werd in noodhulp 
waarover we enkele dagen later op Facebook konden berichten.  

 

Tot slot 
Er zijn nog steeds dorpen waar we scholen hebben gebouwd waar we nog niets van weten omdat ze zo afgele-
gen zijn en/of de toegangswegen geblokkeerd zijn, dat ze nog niet door Kanchha bereikt konden worden. We 
kunnen vanaf hier niet meer dan hopen dat de mensen daar voldoende middelen hebben om te overleven. 
 
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.  
 
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 
 
Tot slot nog een klein stukje uit een van de vele berichten die we rechtstreeks ontvangen van onze vrienden in 
Nepal. 

About Earthquake in Mechchhe Pauwa: 900 houses broken down out of 1200 houses. We are lucky School 
and Health post building are in good condition. But students are homeless. Students who participated exam 
are waiting for result. They are aimless what to do after the result. Top ten students are mostly girls. They 
were planning to study Nursing course and get a good job after course complete. Unfortunately now no 
house, no food. Education is the secondary part for them. They are crying. I am so sad.  

After three months, anyway, they have to start further study for bright future. Parents can't afford well. Can 
we collect fund for at least only girls for nursing course? Small support might be great in their lives. Please 
could you find one person helping one girl? Any smallest support also could be the greatest in this disas-
trous situation. If we can support only five students that is also very great.  

About water project except some minor problem everything is in good condition. One good thing is that that 
the volume of water source has been doubled. But we don't know whether it is temporary or permanent.  

If anything new I'll inform you the future. Many greetings to sir Hemmy, sis Pauli and all other my respected 
Madat Nepal Team members. Faithfully Your's , Chudamani Kafle, Kusheshwor H.S. School Mechchhe 
Pauwa.  

http://www.madatnepal.nl/

