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Beste vrienden, begunstigers en andere geïnteresseerden
Wij hebben u een vierde nieuwsbrief beloofd, na ons bezoek aan Nepal in oktober/november. Na terugkomst moes-
ten we alle indrukken even verwerken en alles laten bezinken voordat we iets op papier konden zetten. Waar moesten 
we beginnen? We waren geraakt door alles wat we gezien en gehoord hebben. Hoe komen deze mensen de aardbe-
vingsramp ooit te boven? En toch, iedereen heeft zoveel mogelijk de draad weer opgepakt. Maar voor een deel van 
hen biedt de toekomst weinig perspectief.

Grote tegenslag bovenop grote aardbevingsramp
Meteen na aankomst in Nepal, eind september, bleek dat we ernstig beperkt zouden worden in onze mogelijkheden 
om te reizen. India had, vanwege een politiek conflict, de grens met Nepal gesloten. Er kwamen geen tankwagens 
met benzine, diesel of kerosine meer het land in. Voor de aardbevingsslachtoffers kwam het hard aan toen ook 
kookgas, bouwmaterialen, plastic zeilen en voedsel Nepal niet meer in kwamen. Het openbare leven in Nepal kwam 
grotendeels tot stilstand. De brandstof die er nog was, werd gebruikt voor politie, leger, ziekenhuizen en openbaar 
vervoer. En dat laatste werd tot een minimum terug gebracht. (We hoorden al dat vliegtuigen op de terugweg enorme 
vertraging opliepen omdat ze eerst naar Delhi moesten vliegen om daar te tanken.) We besloten om ons bezoek aan 
de projecten in Pokhara af te zeggen. Ook konden we niet alle scholen in de bergen bezoeken. Op de achtergrond 
van de boycot komen we verderop in deze Nieuwsbrief terug.
Laten we eerst eens kijken hoe het de aardbevingsslachtoffers vergaat, een half jaar na de aardbeving, wat ze voor 
hulp hebben gehad, hoe hun situatie nu is en wat hun toekomstperspectief is.



Puin ruimen is een gevaarlijke klus.

De ingestorte Vatsala tempel voor Shiva Guest 
    House.

Bhaktapur zwaar getroffen
Bhaktapur is al meer dan vijfentwintig jaar onze thuishaven. Een prach-
tige oude stad met veel tempels en traditionele gebouwen. In Bhaktapur 
zijn 800 doden gevallen. In heel Nepal 8800. Waarom is Bhaktapur zo 
zwaar getroffen? Veel oude wijken in Bhaktapur bestonden uit huizen 
die nog gebouwd waren met ongebakken bakstenen en modder. De 
buitenlaag van de dikke muren kon bestaan uit gebakken bakstenen en 
zo leken deze huizen er prima uit te zien. Als men na het bouwen van de 
begane grond weer geld had, werd er later op deze zwakke basis een 
zwaardere verdieping gebouwd van gebakken bakstenen, of zelfs van 
beton. Een aardbeving van 7.8 op de schaal van Richter is voor dit soort 
huizen desastreus. Er ontstaan geen ruimten waar mensen nog op red-
ding kunnen wachten. Ze stikken onder de berg stof die eens hun huis 
was.
De ingevlogen reddingteams van over de hele wereld konden dan ook 
niet veel uitrichten. Ze hebben voornamelijk lijken onder de puinhopen 
vandaan gehaald. Triest, maar een feit. Vele duizenden huizen zijn vol-
ledig ingestort, vele moeten nog gesloopt worden vanwege het instor-
tingsgevaar. 

Bhaktapur een half jaar na de ramp
Een handjevol toeristen beweegt zich door Bhaktapur. De Chinezen zijn 
opvallend afwezig. Je ziet de toeristen denken dat het wel meevalt. Een 
paar tempels zijn ingestort. De witte poort aan de ingang van het tem-
pelplein is volledig weg, nieuwe toeristen weten niet dat die er geweest 
is. De toeristen begeven zich van het ene plein naar het volgende via de 
hoofdstraat. Het ziet er allemaal niet zo erg uit omdat ze niet weten wat 
er verdwenen is. Van veel oude huizen is namelijk de derde en vaak een 
deel van de tweede verdieping ingestort. Die zijn afgebroken en het puin 
is inmiddels afgevoerd. Over de eerste of tweede verdieping hebben de 
bewoners golfplaten gelegd, zodat ze er nog tijdelijk kunnen verblijven. 
Als je dit weet, zie je overal golfplaten als afdekking van huizen. Uit-
eindelijk zullen ze ook de onderste verdiepingen van hun huis moeten 
slopen en volgens de nieuwe bouwvoorschriften –die er nog altijd niet 
zijn- opnieuw moeten opbouwen. De Nepalese regering heeft toege-
zegd mensen van wie het huis is ingestort tegemoet te komen met een 
compensatie. Daar is nog niets van terecht gekomen. Is het huis zwaar 
beschadigd maar niet ingestort dan kun je die compensatie mislopen. 
Ook zijn lage rente leningen toegezegd voor herbouw. Maar dan hoor je 

Straat met onthoofde, nu vrijwel leegstaande huizen.



Werkneemsters van Haribol helpen met het opbou-
    wen van tunnelhuizen.

Mensen weten dat ze lang in de tunnelhuizen
        moeten verblijven en maken er het beste van.

weer dat de rente 8% bedraagt. Wie kan dat betalen? En er is nog niets gebeurd.
Ga je echter de oudste wijken in, dan zie je de desastreuse gevolgen pas echt goed. Daar zijn de honderden doden 
gevallen. Eén wijk zag er zo desolaat uit, als een grote berg puin, dat we dit ‘ground zero’ hebben genoemd. Nu vlie-
gert hier op de puinhopen elke dag na schooltijd een zesjarig jongetje, alleen. Zijn vriendjes wonen nu ergens anders 
of zijn overleden.
Dit is de wijk waar Sanu, textielleverancier voor Madat Nepal Handel, is opgegroeid. Wanneer je hier met hem loopt, 
komt de aardbeving en zijn verwoestende werking heel dichtbij: “Hier stonden zes huizen die ingestort zijn en in een 
daarvan is de zus van mijn vrouw omgekomen”, zegt hij. “Ze is zes dagen na de aardbeving onder het puin vandaan 
gehaald. Daar, aan weerzijden van de weg zijn 35 doden gevallen. En daarachter stond het huis van Laxmi, een van 
mijn naaisters, die er samen met haar dochter de dood heeft gevonden. 
Haar man en zoontje waren niet thuis en hebben het overleefd.” En zo 
gaat het verder. 
We hebben tientallen kampen voor noodopvang bezocht. Omdat Pauli 
Nepalees spreekt, kan ze gemakkelijk contact maken met de bewo-
ners. We zijn daardoor niet alleen geraakt door het leed maar ook door 
de veerkracht van mensen. Wat we ook hoorden was dat de ouderen 
verbaasd en trots waren over het feit dat de jonge generatie zoveel en 
zo goed georganiseerde hulp heeft geboden. Social media hebben hier 
een belangrijke rol in gespeeld. Ook zijn jongeren de bergen in getrok-
ken om daar te helpen. Bhim, de zoon van onze projectleider Kanchha, 
is een goed voorbeeld daarvan, hij heeft een door Madat gesponsorde 
artsopleiding gehad.  Hij heeft vrijwillig mee gedaan aan diverse gezond-
heidskampen die na de aardbeving in het moeilijk bereikbare berggebied 
hard nodig waren.

Direct na de eerste beving, 25 april 2015
De eerste twee weken na de aardbevingen verbleef iedereen buiten, 
vooral door de vele naschokken, tussen de 3 en 5 op de schaal van 
Richter. Velen durfden hun huis of wat daar nog van over was, niet bin-
nen te gaan om eten of kleding te halen. De voorraden van de vorige 
oogst waren even onbereikbaar en vaak ook vernietigd.
Er was geen elektriciteit meer en geen water. De straten in Bhaktapur 
waren geblokkeerd door het puin van de ingestorte huizen. Je moest 
er overheen klimmen. Er waren mensen die gelijk actie ondernamen en 
anderen die geheel ontredderd waren. 
Na enkele dagen kwam er pas hulp. India was er als eerste van de 
buitenlandse organisaties om hulp te bieden. Als je vraagt waaruit die 
hulp bestond, dan is het antwoord steevast dat er na een week voed-
selhulp kwam. Dat bestond per gezin uit een zak rijst van 30 kg, enkele 
kilo’s linzen, kookolie, tandenborstels, zeep, een handdoek. Ongeveer 
een maand na de eerste aardbeving kwamen er tenten, veel uit China, 
en de ‘tunnel’huizen van golfplaten. We vroegen van welke organisa-
ties ze hulp hadden gekregen. Dat waren  over het algemeen Nepalese 
organisaties zoals Manabiye Astha Nepal waarin Haribol, onze Nepalese 
pottenbakker, zeer actief was. Deze Nepalese organisaties hebben dit 
alleen maar kunnen doen omdat ze financieel gevoed werden door bui-

Vliegeren op de puinhopen.



De dagelijkse rituelen geven nog wat regelmaat in
    het leven.

Golfplatenkamp van voornamelijk boerenfamilies.

Golfplaten verblijf naast ingestort huis in de bergen.

Interview met de Prajapati, de pottenbakkers.

Met overgebleven huisraad ingericht tunnelhuis.

tenlandse organisaties, maar óók door rijke Nepalezen!  
Op 12 mei kwam de tweede grote beving met een kracht van 7.3 op 
de schaal van Richter. Zeer uitzonderlijk, evenals de vele, vele nabe-
vingen. Ook bij deze aardbeving zijn mensen om het leven gekomen, 
maar minder dan bij de eerste beving omdat velen al buitenshuis ver-
bleven. Het voornaamste effect van deze tweede beving was dan ook 
dat wat nog bouwvallig overeind stond, definitief instortte.
Wat hebben de hulporganisaties gedaan? Er zijn rescue teams ge-
stuurd en Nepalese organisaties zijn gemachtigd met geld mensen te 
helpen. Daar was iedereen heel blij mee. 
De grote hulporganisaties zijn na twee maanden verdwenen. Inmiddels 
is bij de bevolking het gevoel van blijheid omgeslagen in een gevoel 
dat men de Nepalezen vergeten is. 
De Nepalese regering heeft nog weinig daadkracht getoond. Het enige 
wat ze konden bedenken was dat er een aparte aardbevingsrekening 
kwam, direct onder de minister president en die gevoed zou worden 
met donaties uit het buitenland en alle overboekingen naar Nepal 
waarin het woord aardbeving genoemd werd. Miljoenen euro’s en 
dollars stroomden binnen. Maar er is weinig uitgestroomd. In politiek 
opzicht willen alle partijen deel uitmaken van het comité dat de gelden 
gaat besteden om daar zoveel mogelijk politiek gewin uit te halen voor 
de eigen achterban.
Veel buitenlandse hulp is dan ook nog niet doorgedrongen in Nepal, 
omdat men afwacht. Giro 555 (zie www.giro555.nl) heeft nog maar 22% 
van de gedoneerde hulp besteed. De mensen die hulp nodig hebben 
zijn nu verstoken van effectieve hulp. Dit is de Nepalese regering aan 
te rekenen. Wij zullen contact opnemen met Giro 555 om te kijken of 
we voor hulp en herbouwprojecten kunnen samenwerken. Wij hebben 
immers al meer dan 25 jaar ervaring en een uitgebreid netwerk van 
contacten om hulp zo effectief mogelijk in te zetten in gebieden waar 
zij geen contacten hebben.

De tentenkampen en ‘tunnel’huizen
Bhaktapur was kort na de aardbeving voor allerlei hulporganisaties 
gemakkelijk te bereiken. Er werd van alles uitgedeeld en er werden 
foto’s gemaakt om aan de achterban te tonen. Veel verder ging men 
niet, want de bereikbaarheid van de meeste berggebieden was slecht. 
In de moeilijk te bereiken gebieden is er nooit hulp geweest, maar daar 
komen we later op terug.
Toen na een maand de tenten en ‘tunnel’huizen kwamen,  werden deze 
zo dicht mogelijk bij de eigen ingestorte huizen opgezet. Als dat niet 
kon, dan werden kampen gebouwd op terrein van de gemeente, waar-
bij men toestemming kreeg om er twee jaar te verblijven, of op par-
ticuliere terreinen, die door Nepalese eigenaren beschikbaar werden 
gesteld, al dan niet tegen betaling. 
In deze noodkampen ontstonden kleine gemeenschappen, soms met 
een hechte samenwerking. Vaak zijn de bewoners van deze kampen 
uit dezelfde wijk afkomstig. Zo is er een kamp van Prajapati’s, de kaste 
van pottenbakkers.  Zij vormen nu een hechte groep van 44 personen 
waarvan 14 schoolgaande kinderen in 9 tunnelhuizen.  Ze vroegen ons 
om concrete hulp zoals dekens voor de komende winter en het tijdelijk 
betalen van het schoolgeld van hun kinderen. Dat hebben we geho-
noreerd. We betalen het schoolgeld voor anderhalf jaar. Deze kleine 
gemeenschap heeft toekomstperspectief omdat de meesten wel werk 
hebben. Ze verwachten dat ze over twee jaar niet meer in de ‘tun-
nel’huizen wonen, maar al bezig zijn met het bouwen van een nieuw 
eigen huis. 
Een ander kamp waar we veel interviews met de mensen hebben 
gehad, heeft niet om hulp gevraagd. Dit kamp wordt voornamelijk 
bewoond door boeren die nog een stuk land hebben buiten Bhaktapur. 
Ze wonen nu voor twee jaar vrij op een stuk land van de gemeente. Ze 





Asha Maya die onder de trap van een ingestort
    huis leefde.

Na opname in het bejaardenhuis een eerste op-
    knapbeurt en daarna nog een staaroperatie.

De doofstomme ouders met hun dochter.

hebben gevraagd of ze de grond konden kopen, maar de gemeente wil 
dat niet. Ze mogen wel een huis bouwen op hun eigen stuk land bui-
ten de stad, maar er zijn daar vaak geen wegen en de bereikbaarheid 
is dus slecht. Maar ook zij zien de toekomst op de langere termijn niet 
echt somber tegemoet. Ze hopen renteloze leningen van de regering te 
krijgen of leningen tegen een heel lage rente om weer een eigen huis te 
bouwen. De regering heeft dat toegezegd, maar is dat tot nog toe niet 
nagekomen. 
Rondom ‘ground zero’ en andere zwaar getroffen wijken, zijn ook ten-
tenkampen. De mensen hebben geprobeerd uit de puinhopen van hun 
huis nog te redden wat er te redden viel, maar vaak zonder resultaat. 
Velen van hen weten niet hoe ze verder moeten. Verborgen leed is ook 
te voorschijn gekomen, bijvoorbeeld bij een oude vrouw, Asha Maya, 
die onder een trap verbleef van een ingestort huis. Pauli werd met haar 
in contact gebracht en ging navraag doen. Voor de aardbeving woonde 
zij op de eerste verdieping met haar zoon die aan alcohol verslaafd is. 
De buurt zorgde er voor dat ze iets te eten kreeg. We hebben ervoor 
gezorgd dat ze nu in een bejaardentehuis woont. Kosten: 1500 euro per 
jaar voor kost- en inwoning en alle medische hulp. In dit bedrag zit een 
percentage dat gebruikt wordt om andere  ouderen op te vangen die he-
lemaal niets kunnen betalen. Toen wij Shyam Dhaubhadel, de directeur 
van het bejaardentehuis, vroegen of hij deze vrouw kon opnemen, kwam 
hij direct met een auto om haar op te halen. Ze werd warm ontvangen, 
ze kreeg een medische checkup, werd gewassen en gekleed, kreeg een 
maaltijd en kon kennis maken met de andere inwoners. De tweede dag 
werden haar haren geknipt en werd ze ontluisd. Haar leven is compleet 
veranderd. In plaats van een eenzaam bestaan is ze nu terecht gekomen 
bij leeftijdsgenoten. 
We hebben een aantal keren vaker persoonlijke hulp gegeven. Bijvoor-
beeld aan een doofstom echtpaar waarvan de man onder het puin 
vandaan is gehaald en zwaar gewond was aan beide benen. Het zoontje 
was omgekomen, de dochter had het overleefd. Dit gezin was nu ver-
stoken van inkomsten. We zouden aanvankelijk de studiekosten voor het 
meisje gaan betalen als investering in de toekomst van dit gezin. Maar 
een andere organisatie voor hulp aan doven had dit inmiddels overge-
nomen. Inmiddels is ook bekend dat het steeds beter gaat met de man, 
maar dat het genezingsproces van zijn benen nog wel even kan duren. 
We boden ook hulp aan een jonge vrouw, die nog maar net bevallen was van een tweeling. Ze woonde in een tent. Ze 
maakte zich vooral zorgen over de komende winter en of haar baby’s het niet te koud zouden hebben. Door de stress 
had ze ook niet genoeg melk. We hebben warme babykleding voor haar tweeling geregeld. 
In sommige kampen zijn een soort sociale werkers actief. Zij herkennen waar mensen echt in de problemen zijn. Door 
hun tussenkomst is een twaalftal gezinnen geholpen met een bedrag van 50 euro. Dat is niet veel. Ongeveer ander-
halve maand eten voor een gezin van vier. Onder de persoonlijke hulp valt ook het verstrekken van dekens en de al 
eerder genoemde uitbetalingen van schoolgelden. 
In de vorige aardbevingsnieuwsbrief hebben we het al gehad over de ondersteuning en de extra uitbetalingen voor 

Met een tweeling in een tentenkamp de winter in is niet gemakkelijk. Veel tenten zijn door India en in dit geval door China geschonken.



Veel voorkomend beeld in het berggebied.

Veel grondverschuivingen hebben plaats gevonden.

Betonnen huizen in de buurt van het epicentrum zijn
    niet meer bewoonbaar.

de werknemers van onze producentfamilies die in de problemen wa-
ren gekomen. We hebben ook besloten om de dochter van Laxmi Koju 
(pottenbakster) voor een jaar studiefinanciering te geven. Ze volgt een 
opleiding voor assistent radioloog. Laxmi had vóór de aardbeving haar 
man verloren en tijdens de aardbeving haar zoon en huis.

Het epicentrum
Het epicentrum van de eerste beving lag in het district Gurka, ten noord-
westen van Kathmandu, en dat van de tweede beving in Sindhu Pal-
chowk, dat ten noordoosten van de hoofdstad Kathmandu ligt. In deze 
districten hebben we ook schoolprojecten.
Veel informatie hebben we over Daduwa en Jalbiri die in Sindu Pal-
chowk liggen. Pauli en Rob hebben Daduwa bezocht. Er stond geen 
huis meer overeind. Er waren overal tijdelijk optrekjes van golfplaten 
neergezet. Van de ruïnes van hun huizen hadden de inwoners reeds zo-
veel mogelijk her te gebruiken materiaal verzameld. Keurig opgestapeld. 
Hier en daar was al voorzichtig een aanvang gemaakt met herbouw. Op 
precies dezelfde wijze als vóór de aardbeving. Voor aardbevingsbesten-
dige bouw hebben de mensen geen geld. En hulp is er in hun dorp nooit 
geweest.
Naast alle tragiek is er ook hoop. Tijdens de moesson hebben veel men-
sen hun velden weer bewerkt en er kan weer geoogst worden. Het lijkt 
erop dat hier de komende winter geen honger geleden hoeft te worden. 
De rijst moet echter wel nog geslepen worden en transport is er op dit 
moment niet.  
Een ander probleem is dat  de maïs niet meer op zolder opgeslagen kan 
worden eenvoudigweg omdat er geen zolders meer zijn. Hier moet  men 
creatieve oplossingen bedenken om de oogst tegen geiten, kippen en 
ongedierte te beschermen. Rob kwam dit beeld overal tegen toen hij te 
voet met een gids enkele dagen de hoge bergen in ging.  
Maar het kon nog erger.  Op de rand van een bergkam trof Rob een zes-
tal tenten aan van lappen, stokken en plastic. Hier woonden zes gezin-
nen. Hun huizen waren ingestort en een deel van hun akkers die op een 
steile helling lagen, waren verdwenen door een aardverschuiving. Deze 
mensen hadden geen mogelijkheid meer om voedsel te verbouwen voor 
de winter. Hoe zij, die nooit hulp hebben gezien, hier kunnen overleven, 
is de vraag.

De scholen
We hebben Kanchha Lama gevraagd om, zodra dat kon, de bergen in te 
gaan om al onze scholen te bezoeken. Dat heeft hij samen met zijn zoon 
Bhim gedaan. We hebben dokter Bhim een budget gegeven om medi-
camenten te kopen en te verstrekken in de dorpen die hij met zijn vader 
aandeed. Van hen kregen we de eerste informatie over onze scholen. 
Pauli en Rob konden in het begin van hun verblijf de nieuw gebouwde 
school in Jugepani, de school in Chauky Dhada en de compleet ver-
woeste school in Utargot bezoeken. Maar daar bleef het bij. Hemmy zou 
oorspronkelijk nog naar Jalbiri gaan, maar dat was niet meer uitvoerbaar 
vanwege de problematiek met India (zie verder).
De school in Jugepani was gebouwd in een dorp met veel kinderen. Het 
is de enige school in de omgeving die acht klassen heeft. Er stond al 
een schoolgebouw, maar dat was veel te klein voor het aantal kinderen. 
Onze school was in april bijna klaar en is op traditionele wijze gebouwd. 
De aardbeving heeft helaas schade aangericht, vooral aan de tussen-
muren van de vijf lokalen. Die moeten opnieuw opgetrokken worden. 
Daarna wordt alles afgepleisterd en staat er een gebouw dat weer en-
kele tientallen jaren mee kan en onderdak biedt aan heel veel leerlingen.
Over aardbevingsbestendige of traditionele bouw hebben we met veel 
partijen overleg gevoerd. Diep in de bergen is aardbevingbestendig 
bouwen vrijwel onmogelijk. We krijgen de benodigde materialen er niet 
naartoe vervoerd of het benodigde vakbekwame personeel, zoals las-

Bhim levert medische hulp in de bergen.

De school in Jugepani telt veel leerlingen.



Tijdelijke klaslokalen van de school in Daduwa. Er is niet genoeg plaats om de schooltassen mee naar binnen te nemen.

sers,  weigert daar te werken, welke prijs we ook willen betalen. Als we metaal in de constructies verwerken, dan 
moet alles in de vallei op maat gemaakt worden zodat ze het in de bergen met bouten en moeren in elkaar kunnen 
zetten. Als we dit toch willen doorvoeren, dan zouden we met het geld dat we er voor hebben, slechts één school 
kunnen bouwen. 
Traditionele bouw gaat ongeveer 20 tot maximaal 30 jaar mee, vermits men goed onderhoud pleegt. 
Wetenschappelijke voorspellingen verwachten een eerstvolgende aardbeving met een kracht van meer dan 7 op de 
schaal van Richter niet binnen de komende dertig jaar in hetzelfde gebied. 
Ook daarom hebben we besloten om met traditionele bouw door te gaan, maar wel de constructies zó met staal te 
versterken, dat bij een aardbeving muren niet in zijn geheel kunnen instorten. Met deskundige partijen is overlegd hoe 
dit het beste is aan te pakken. Het maakt namelijk nogal verschil of het gaat omeen complete herbouw of het aan-
brengen van nieuwe tussenmuren in een reeds aardbevingsbestendig gebouw (Jalbiri). Het blijkt dat onze plannen in 
zeer grote mate overeenkomen met de adviezen die de Nepalese regering over herbouw verstrekt.
Utargot, een voorbeeld van een school in de bergen, had een school met acht klassen. Er werd tot en met klas acht 
onderwijs gegeven. Deze school is ingestort.  Een tijdelijk verblijf van golfplaten heeft ongeveer 2000 euro gekost. 
Daar krijgen de leerlingen op dit moment les. Ze hebben er ook hun examens moeten doen en de leraren zitten ook in 
een tijdelijk verblijf van golfplaten.
Een nieuwe school van negen lokalen (een voor de leraren) is begroot op 30.000 euro. Dit gebouw krijgt dan wel 
deels een ijzeren frame voor de muren en voor het dak. In de onderste halve meter wordt cement verwerkt. De rest 
is traditioneel, met stenen en rode klei. De muren worden afgepleisterd. Om hier een betonbouw neer te zetten gaat 
onze middelen te boven. We hebben immers nog andere scholen die herbouwd of gerestaureerd moeten worden. 
Datzelfde zal gebeuren in Daduwa, waar de school ook is ingestort. Hier 
worden eveneens drie nieuwe gebouwen met elk drie lokalen neergezet 
op exact dezelfde plek als de oude gebouwen. Meer ruimte is er niet. 
Sudip Risal is hier onze projectleider. Hij krijgt straks van ons tekeningen 
waarin hij kan zien op welke manier het staal in de constructie verwerkt 
dient te worden. Het gaat globaal om een zelfde bedrag als bij Utargot.
De school in Jalbiri staat als betonbouw constructie nog altijd overeind. 
Alleen de binnen- en de buitenmuren op de eerste verdieping moeten 
opnieuw opgetrokken worden. Die waren niet verankerd aan de con-
structie. Dat gaat nu wel gebeuren. De kosten bedragen12.000 euro.

De tijdelijke golfplaten klaslokalen naast de resten van de afgebroken school in Utargot, lawaaierig en overvol.



Motoren in lange rijen voor de benzinepomp.

Het Siddhi Memorial Hospital
Het ziekenhuis en het verblijf voor de bejaarden is vrijwel onbescha-
digd gebleven tijdens de aardbeving. Het ziekenhuis heeft in de eerste 
dagen vele honderden slachtoffers opgevangen en kreeg daarvoor 
ook financiële ondersteuning van enkele donateurs via Madat Nepal. 
Helaas bleek enkele maanden later, tijdens de moesson, dat de Hanu-
manrivier die vlak langs het ziekenhuis loopt, waarschijnlijk als gevolg 
van de aardbeving geblokkeerd was. Bij het wegspoelen van de blok-
kades steeg het waterpeil in korte tijd enkele meters en het ziekenhuis 
kwam in een mum van tijd bijna twee meter onder het modderwater te 
staan Veel kostbare apparatuur stond op de begane grond. Het water 
steeg zo snel dat men geen kans meer had om deze aparatuur, auto’s 
en ziekenwagens in veiligheid te brengen. Er waren geen persoonlijke 
ongevallen, maar de schade is enorm en het zal nog tijden duren voor-
dat men hier over heen is.

De overige projecten
De ooroperaties die door de aardbeving uitgesteld waren, zijn weer 
opgepakt. Over het nieuwe verblijf voor de meervoudig gehandicapten 
en de overige projecten zullen we u berichten in onze reguliere nieuws-
brief.

Achtergrond van de boycot
Na zeven jaren bekvechten heeft Nepal een nieuwe grondwet. India 
vindt die nieuwe grondwet niet leuk. Nepal heeft namelijk bepaald dat 
het stemrecht voorbehouden is aan kinderen die een Nepalese vader 
hebben. Hierdoor hebben de vele mensen van gehele of halve Indiase 
komaf, die in grote getale in de grensstreek (de Terai) wonen geen 
stemrecht meer. India reageerde met een complete boycot. 
Via enkele grensovergangen met India wordt het belangrijkste deel 
van Nepal bevoorraad. Er zijn nog enkele andere overgangen, maar 
die worden door hun ligging alleen gebruikt voor achteraf gelegen 
gebieden. Met China is er één belangrijke grensovergang, maar door 

De school in Rosi Khola heeft geen buiten- en binnenmuren meer. Het stalen skelet staat nog overeind. Hiervoor heb-
ben we nog geen plan omdat we de plek niet konden bezoeken. Onze andere scholen hebben wel schade opgelo-
pen, maar dat is beperkt tot scheuren. We kijken of we hier nog reparaties nodig zijn.
Onze projectleiders wachten echter nog met de nieuwbouw omdat de Indiase boycot de prijzen van bouwmaterialen 
tijdelijk heeft verdubbeld. 

Onderwijsondersteuning
De trainingen voor de leraren zijn tijdelijk opgeschort. Dat kon door de aardbeving niet anders. Deze worden weer op-
gepakt zodra normaal reizen mogelijk is. Uit interviews met leerkrachten van de verder afgelegen scholen is gebleken 
dat hiervoor veel interesse is. Voor hen wordt een gezamenlijke training in 2016 georganiseerd. 

Opvang aardbevingsslachtoffers. Vier maanden later, hetzelfde terrein onder water.



Omdat er nauwelijks gasflessen meer zijn moet er op 
    hout gekookt worden.

de aardbevingen is die bevoorradingsweg door de Himalaya extra lastig 
geworden.
Waarom een embargo? Er is in dit kader geen resolutie van de Verenig-
de Naties aangenomen. Nepal is geen atoombom aan het ontwikkelen 
en heeft ook geen terroristische aanval uitgevoerd. Nee, er is slechts 
één land dat bepaald heeft dat Nepal op de knieën moet en naar India 
moet luisteren. Nepal is het laatste vrije land tussen China en India en 
India lijkt nog meer controle te willen, net zoals in Sikkim, Darjeeling, 
Ladakh, Kashmir en Bhutan. Vanwege Pakistan is India er in niet volledig 
geslaagd Kashmir op de knieen te krijgen.
De boycot duurt inmiddels bijna vijf maanden! De wereld doet niets en 
Nepal lijdt. En degenen die het ergst getroffen worden door de boycot 
zijn degenen die alles verloren hebben door de aardbeving. En dat zijn er vele honderdduizenden. Op 10 december 
werden er mondjesmaat tankauto’s doorgelaten. Maar de blokkade is nog altijd niet opgeheven.

Financieel overzicht aardbevingsgelden 
De hieronder gepresenteerde cijfers hebben uitsluitend betrekking op de gelden die zijn binnengekomen ten behoeve 
van de aardbevingsslachtoffers. U vindt een overzicht van deze tot nog toe uitgegeven gelden. Er zijn drie doelen: de 
producentfamilies en hun werkneemsters / werknemers (gesteund door de vele wereldwinkels), het Siddhi Memorial 
Hospitaal (gesteund door gelabelde donaties) en de aardbevingsslachtoffers en scholen.
Daarnaast treft u de bedragen aan die uitgegeven gaan worden zodra de Indiase blokkade achter de rug is en de 
prijzen van grondstoffen weer tot een normaal niveau zijn gedaald.

Inkomsten:             Euro
Giften particulieren voor de aardbeving            109.844,86   
Giften particulieren voor SMH hospitaal 16.900,00
Giften wereldwinkels   28.472,16
Gift wereldwinkel voor opbouw scholen   5.309,28
Totaal per 7 december 2015                160.526,30

Uitgaven:
Siddhi Memorial Hospital
Aardbevingshulp    9.000
Overstromingshulp   6.390

Directe slachtofferhulp
Opvang bejaarde vrouw   1.500
Medische hulp in bergen   1.000
Inventarisatie door onze projectleiders 1.000
Persoonlijke hulp in tentenkampen  2.000
Hulp Prajapati’s (dekens en schoolgeld) 3.000
Diverse hulp    0.900

Scholen 
Utargot noodgebouw   2.000
Daduwa noodgebouw   2.000
Extra kosten Jugapani door scheuren  3.000
Nieuwbouw Utargot   30.000
Nieuwbouw Daduwa   30.000
Restauratie Jalbiri    12.000
Restauratie Rosi Khola  nog niet bekend
Kleine restauraties  nog niet bekend

Producenten en werkneemsters
Textiel R. Shrestha opbouw weefhal  2.000
Reparaties en breuk oven Haribol  5.000
Studiekosten dochter Laxmi Koju  1.500
Steun aan personeel Haribol  3.900
Steun aan personeel Sanu   9.020
Steun aan personeel Dambar  1.500

Reeds uitgegeven aan hulp   54.710
Geplande uitgaven in 2016   72.000
Totaal uitgegeven en gepland               126.710
Nog te besteden in 2016   33.826,30               © Foto’s: Pauli en Rob Gerritsen

Intussen gaat het leven verder.....


