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Gezondheidskamp maart 2010
Het vijftiende oog- tand- en KNO-kamp vond dit jaar voor het eerst plaats 
in Mechchhe Pauwa, in een gebied waar we op dit moment ook de meeste 
schoolprojecten hebben. Daarmee hebben we Thulo Parsel voorgoed 
verlaten, waar we veertien jaar actief zijn geweest met oogkampen. Een 
geheel nieuw gebied voor een gezondheidskamp met onze reputatie in Thulo 
Parsel, betekende voor de verschillende teams, dat er dit jaar extra veel 
mensen naar het kamp zouden komen. We hebben daarop geanticipeerd 
door twee tandartsen met twee assistenten te regelen en een persoon extra 
bij het oogteam.
Ook hebben we dit jaar onze oude generator vaarwel gezegd, die niet 
meer voldeed en een nieuwe generator gekocht van 2400 euro die speciaal 
geschikt is voor medische doeleinden. Een van de eerste dingen die we van 
onze oogchirurg hoorden was dan ook dat hij erg blij was met de nieuwe 
generator omdat die geen lawaai en geen fluctuaties veroorzaakte voor 
de oogmicroscoop die vorig jaar al nieuw was aangeschaft, dankzij enkele 
particuliere sponsors. Wat een aangename bijkomstigheid was, was de 
mogelijkheid om mobieltjes op te laden.
Het bezoekersaantal viel ons echter tegen, hoewel er veel meer mensen zijn 
gekomen dan op de gezondheidskampen in Thulo Parsel. De eerste dag 
waren er maar twintig staaroperaties, terwijl de oogchirurg er gemakkelijk 
veertig per dag kon uitvoeren. We hadden ook veel meer mensen verwacht 
voor gewone oogzorg of tandzorg. Dat was echter niet het geval voor de 
KNO arts; die had het druk. De reden hiervoor was dat er onlangs in de 
omgeving ook een gezondheidskamp was geweest, weliswaar zonder 
staaroperaties. 
Daardoor konden echter wel de leerlingen van acht klassen van de school 
gecheckt worden door de verschillende teams. Vanzelfsprekend verdwenen 
er leerlingen zodra het hun beurt was om naar de tandarts te gaan. Ook 
waren er leerlingen die zich schaamden omdat ze slecht konden zien of 
horen. Juist dezen hadden hulp nodig, maar probeerden er ook onderuit 
te komen. De leraren konden bij dit probleem helpen om die leerlingen 
bij de kraag te vatten zodat ze onderzocht werden. Een lerares gaf zelf 
het voorbeeld bij de tandarts, omdat een verstandskies getrokken moest 
worden. Daardoor waren haar meisjes minder bang en volgden haar 
voorbeeld om ook op de stoel te gaan zitten. Eén leraar wist precies welke 
leerlingen oog- of oorproblemen hadden en zorgde er voor dat ze ook 
daadwerkelijk hulp kregen van de betreffende arts.
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- In de rij voor een check-up;  controle door de oogarts.
- Operatie zusters klaar voor actie;  de dag na de operatie.



Het oogkamp
42 operaties hebben er in totaal plaats gevonden. 
Meerdere patiënten die nog geen 60 waren zijn 
geopereerd aan staar. Een jonge vrouw van 24 had 
aangeboren staar en kon slechts twee meter voor zich 
uit zien. Ze was vreselijk angstig om geopereerd te 
worden en wilde de hele tijd bij haar moeder blijven. Pauli 
moest gedurende de gehele operatie haar hand vast 
houden. Maar de ochtend na de operatie was ze heel 
blij, want een wereld ging voor haar open. Ze kon de 
middelste lijn van de oogkaart lezen. Ze ging dus graag 
naar de chirurg voor de tweede operatie. Hierna volgt 
een periode waarin de oogzenuwen geprikkeld worden 
tot activiteit waardoor het zicht nog kan verbeteren. En 
daarna kan ze nog een aangemeten bril krijgen. Haar 
moeder, die haar al die jaren heeft moeten begeleiden, 
huilde van blijdschap.
Tijdens het kamp werd er een jongen van 15 door 
zijn moeder binnen gedragen. De avond daarvoor 
was zijn mobieltje (van goedkope Chinese kwaliteit) 
ontploft, waardoor hij een flinke snee onder het oog 
had opgelopen, maar –erger nog- zuur was in zijn 
ogen gekomen. De jongen was helemaal in shock. 
Maar hij had het zicht niet verloren en kreeg antibiotica 

toegediend om infecties te voorkomen. Hij moest nog 
wel door zijn moeder naar huis gedragen worden. De 
volgende dag kwam hij echter lopend met zijn vriendjes 
terug voor een check-up en het trauma was vrijwel 
voorbij.
Een van de leerlingen van de school had slechts zeven 
maanden geleden een zware bril gekregen, die echter 
niet goed aangemeten was. Het moest een optisch 
aangepaste bril zijn met verschillende glazen en een 
sterkte van plus zes. De oogarts heeft alles opgemeten 
en als hij over zes weken terugkomt om alle operatie 
patiënten te controleren, neemt hij een op maat 
gemaakte bril voor de jongen mee.

Het KNO-kamp
In vergelijking met vorige kampen heeft de KNO-
arts hard moeten werken. Er waren vooral zeer 
veel oorklachten. En relatief veel kinderen hadden 

- 24 jarige vrouw met aangeboren staar kon na operatie weer zien.
- Een Chinees mobieltje was ontploft en accuzuur was in de ogen
  gekomen. Antibiotica verhielp verdere problemen.
- Deze jongen had een verkeerde bril maar krijgt nu over zes weken bij
  de check-up van de staarpatiënten een aangepaste zware bril.
- Klas 9 in de rij voor een oog check-up.



gehoorproblemen. Pauli mocht af en toe ook in 
een gehooringang kijken, waarbij ze vele keren een 
geperforeerd oorvlies kon zien. Infecties waren hiervan 
de oorzaak en dit kan geleidelijk leiden tot doofheid.
Relatief veel kinderen hadden niet direct te verwijderen 
oorproppen. Zij kregen oordruppels mee om de 
prop zacht te maken en de opdracht om met een 
van de ouders op de voorlaatste dag van het kamp 
terug te komen. Toen konden de proppen verwijderd 
worden en kregen ouder en kind voorlichting over 
het schoonhouden van de oren en met nadruk werd 
uitgelegd nooit olie te gebruiken, wat in deze gebieden 
veel gedaan wordt. 
Bij leerlingen met een gehoorbeschadiging kunnen 
eventueel nog gehoorapparaten verstrekt worden, 
maar bij de vele dove ouderen kunnen we daar niet aan 
beginnen. Deze moesten dan ook vaak teleurgesteld 
worden en om niet met lege handen naar huis te gaan 
kregen ze van de KNO-arts vitamine B-complex mee.

Het tandkamp
De twee tandteams hebben het zeer rustig gehad. 
Achteraf bleek dat een team voldoende was geweest. 
Maar daardoor konden leerlingen van de school die 
beginnende cariës hadden wel geholpen worden en 
werd het zachte, zieke deel van de kies weg geschraapt 
en kregen ze een ART vulling. Ook is er deze keer 
bij veel mensen tandsteen weggehaald. Daar was 
voldoende tijd voor.
Er kwamen zelfs mensen uit Thulo Parsel, waar de 
vorige veertien gezondheidskampen hebben plaats 
gevonden.

De organisatie van dit gezondheidskamp was voor 
een groot deel perfect. Er was alleen een enorm 
waterprobleem. Uit Kathmandu meegebracht drinkwater, 
dat met de lokale bus kwam in grote 20 liter flessen, 
dagelijks aangevuld, bleek maar net voldoende te zijn, 
evenals het door dragers aangevoerde water uit een 
bron voor de keuken. Het gehele medische team heeft 
zich zes dagen niet kunnen wassen. Dat werd ook als 
niet echt aangenaam ervaren. Vanzelfsprekend was er 
wel alle zorg om steriel te kunnen werken.
De posters voor de aankondiging van het kamp waren 
een week van te voren verspreid. Dat had beter twee 
weken van te voren kunnen plaats vinden. Maar via 

- De KNO-arts had veel werk.
- Slechts bij enkele scholieren was het nodig een kies te trekken.
- Op de achtergrond de geheel nieuw gebouwde en goed
  fucntionerende health post.

  Beneden:
- Kleine kinderen hadden vaak vastzittend oorsmeer wat
  tot ontstekingen kunnen leiden.
- De tandarts geeft poetsinstructies in klas zes.
- De leerlingen werden per klas gecontroleerd.



de radioberichten is er vier keer per dag gedurende 
een gehele week een aankondiging geweest van het 
gezondheidskamp. De oogartsen gaven ons het advies 
om volgend jaar vooraf aan het oogkamp een screening 
in de omliggende dorpen plaats te laten vinden om daar 
alvast de staar patiënten te selecteren. Dat zou het 
aantal operaties aanmerkelijk verhogen.

De aantallen
 dag 2 dag 3 dag 4 dag 5 niet ger totaal
Oog 251 271 258 85 207 1072
Operaties 17 14 7 2  40
KNO 61 55 91 31 110 348
Tand 79 101 121 27 134 462

Totalen 391 427 470 143 451 1882

Er hebben dus 1882 behandelingen plaats gevonden. 
Trekken we hier het aantal niet geregistreerde gevallen 
bij de aanmelding vanaf, dan hebben nog ruim 1400 
mensen het gezondheidskamp bezocht, veel meer dan 
het laatste kamp in Thulo Parsel. Niet geregistreerde 
mensen kunnen patiënten zijn die een ticket hadden 
voor een van de drie afdelingen en dan doorglipten of 
verwezen werden naar een andere arts.
Naast deze patiënten zijn er acht klassen van de 
school gescreend door oogarts en tandarts en als 
dat nodig was zijn de leerlingen behandeld. Dan zijn 
ze opgenomen in bovenstaande registratie. Maar de 
screening betrof in totaal ongeveer 500 leerlingen. Die 
komen dan boven op het totaal van 1400.
En hoewel we nog meer mensen verwacht hadden en 
het aantal operaties achterbleef, mogen we terugzien 
op een zeer geslaagd kamp. We weten dat toen we het 
eerste jaar in Thulo Parsel een oogkamp organiseerden, 
de mensen in de omgeving eerst de kat uit de boom 
‘keken’. Toen het vertrouwen gewonnen was via 
succesvol geopereerde patiënten, nam het aantal in de 
volgende jaren sterk toe.

Drinkwater Mechchhe Pauwa
Meer dan duizend leerlingen zijn gedurende een 
schooldag verstoken van drinkwater. De health post 
heeft te weinig water en de enkele tientallen huizen ook. 
Om aan water te komen moet men ruim één uur lopen 
naar een bron, en weer één uur terug. 

- De ziekenzaal heeft dit jaar nog geen bedden.
- De ochtend na de operatie luistert iedereen naar de instructies.
- Bij de bron die uit de wand van de berg sijpelt, worden metingen 
  verricht.
- Van rechts beneden naar links boven is het traject getekend waarlangs
  het water 450 m. naar boven gepompt moet worden.

Op dit moment is er nog altijd geen drinkwater in 
Mechche Pauwa, maar het project is eindelijk gestart. 
Met dit project zijn we al twee jaar bezig, maar kennelijk 
is er zo’n lange voorbereidingstijd nodig. In eerste 
instantie wilde de bevolking een heel groot project dat 
het hele Timalgebergte van dinkwater zou voorzien. 
Maar dit kreeg men niet voor elkaar omdat de bewoners 
op de plek waar de drinkwaterbron ligt van een andere 
politieke signatuur zijn dan die op de plek waar het water 
het hardst nodig is. Vervolgens werd er gekeken naar 
een andere oplossing. Dat werd een bron die ongeveer 
100 meter lager ligt dan de school, maar slechts 
capaciteit heeft om zo’n 13 kub per etmaal te leveren. 
Dit zou op zich voldoende zijn voor de school, de health 
post en de dertig huizen die hier liggen. Maar het is een 
bron die op prive grond ligt en wij eisten dat de bron 
geregistreerd zou worden bij de regering zodat niemand 
er aanspraak op zou kunnen maken. Dat lukte niet. Een 
volgende plek werd gevonden, ongeveer 450 meter 
onder de school. Deze lag op grond die van niemand 
was. Deze bron is een half jaar gemonitord, in de droge 
periode, en blijkt een constante stroom te geven van 
10-11 liter per minuut, wat neerkomt op ongeveer 15 
kub per etmaal. En eindelijk werd de bron bij de regering 
geregistreerd, waardoor we nu groen licht hebben 
gegeven voor het omhoog halen van dit drinkwater.
Een aangename bijkomstigheid is dat er vanaf 
september 2010 stroom verwacht wordt in dit gebied. 
De elektriciteitsmasten staan er al. Hierdoor hoeven er 
geen generatoren gekocht te worden, en is alleen een 
elektriciteitslijn nodig. 
De bron moet echter ‘ontwikkeld’ worden. Dit houdt in 
dat een professionele organisatie er voor zorgt dat alle 
water dat op deze plek uit de berg komt, opgevangen 
wordt en dat er niets verloren gaat. Het water wordt 



vervolgens in een betonnen opvangbak verzameld en 
om de zoveel uur opgepomt naar de volgende betonnen 
verzamelbak. Dat proces herhaalt zich enkele malen 
totdat het water ongeveer 20 meter boven de school 
in de hoogste verzamelbak terecht komt. Vandaar 
wordt het naar de health post en naar de school geleid 
en komt er ook een centraal tappunt voor de dertig 
omliggende huizen. 
Eindelijk is er dan water en hoeven de leerlingen niet de 
volle dag zonder water op school te zijn. En eindelijk 
kunnen dan ook toiletten gespoeld worden. De health 
post heeft dan ook voortdurend water.
Van deze hoeveelheid zal het land niet geirrigeerd 
kunnen worden, maar men heeft veilig drinkwater. 
Verder gaan we de school van dakgoten voorzien, zodat 
gedurende de regenperiode het regenwater opgevangen 
kan worden. Dat is geschikt voor de toiletten en voor 
het land. Maar we zullen ook bij enkele tanks een 
filterinstallatie aanleggen, zodat het water ook geschikt is 
om te drinken.
Het project zal medio 2010 van start gegaan.

Drinkwater Tashiling
Het heeft ons altijd bijzonder geïrriteerd dat het 
drinkwaterproject in het Tibetaanse vluchtelingenkamp 
Tashiling mislukt was. Dat heeft ons een hoop geld 
gekost en het echte probleem van deze vluchtelingen 
was niet opgelost. Een niet schone bron die een 
honderdtal meters onder het kamp ligt, op grondgebied 
van de Nepalese buren, bleek mogelijk een oplossing te 
brengen. Maar water is een reden voor grote onenigheid 
en een oplossing tussen de twee bevolkingsgroepen 
bleek niet haalbaar. 
Uiteindelijk bleek dat er een mogelijkheid bestond dat 
het stadsbestuur van Pokhara het kamp een tweede 
aansluiting zou kunnen gunnen. De Tibetanen zouden 
dan een extra aansluiting van een 35 mm pijpleiding 
kunnen krijgen die naast de bestaande twee keer per 
week in de nacht twee tot drie uur water zou geven. 
Het bestaande drinkwaternet is zo lek als een zeef, 
waarmee een huis aan huis aansluiting compleet 
vervangen zou moeten worden. Dat werd door ons als 
een te dure oplossing gezien. 
Het is de bedoeling dat het water direct naar de 
gerenoveerde voorraadtanks gepompt wordt en naar 
een vijftal nieuwe opslagtanks. Vandaar uit gaat het 
water naar 12 washokken. De bewoners van 10 huizen 

worden aan een washok toegewezen waar ze water 
kunnen halen om hun eigen tanks te vullen. Er is wel 
een leidingnet naar de huizen, maar dat is zo lek als een 
mandje en zou vernieuwd moeten worden. We hebben 
daar echter niet het geld voor. Het hele project kost al 
ruim 10.000 euro. Maar het gevolg is wel dat iedereen 
drinkwater heeft. 
Het kamp zet zelf een systeem op om het water te 
filteren en bacterievrij te maken. Dit water gaan ze dan 
aan de kampmensen verkopen, waardoor die op de 
kosten voor het koken van het water kunnen besparen. 
Het is een goed eigen initiatief dat kostendekkend 
geregeld kan worden.

De schoolprojecten
De school in Koshi Reka was al door ons afgebouwd. 
Het betreft een lagere school waar voornamelijk 
armeTamang kinderen naar school gaan in een rijk 
Brahmanen gebied. Het is een schoolgebouw dat in 
het verleden met behulp van Unicef gebouwd is. Dat 
wil zeggen dat men toen alleen het stalen frame met 
golfplaten als dak heeft gebouwd en de muren tot 
een meter hoogte heeft opgetrokken. Het was niet 
afgebouwd en het stond er al meer dan tien jaar zo bij. 
Wij hebben op verzoek van de Tamang mensen gelden 
geregeld om de school af te bouwen, zodat het ook 
water- en winddicht werd. Daarna heeft men een beroep 
op ons gedaan om ook een omheiningsmuur rondom 
het schoolgebouw te maken, zodat de lokalen tijdens 
de moesson periode niet meer kunnen onderstromen bij 
het wassen van de rivier. En die bouw is in de afgelopen 
maanden gerealiseerd.

De school in Chauky Dhada had een serieus probleem. 
Deze lagere school is gebouwd op een smal terras 
in een heuvelachtig gedeelte. De bevolking heeft 
fantastisch meegeholpen door het terras ook helemaal 
vlak te krijgen. Maar de achtergevel van de school was 
tegen de helling van het volgende terras gebouwd. Het 
gevolg was dat deze muur altijd nat en schimmelig was. 
De vanzelfsprekende oplossing was om achter de muur 
nog een meter van het terras af te graven, de muur de 
tijd te geven te drogen en opnieuw van pleisterwerk te 
voorzien. Ook dat is inmiddels gebeurd.

De school in Utargot had van de kant van Madat vijf 
nieuwe klaslokalen gekregen. Het is een school die 
onderwijs geeft tot en met klas acht. Nu is er aan deze 
school ook een ‘nursery’, een kleuterklas gekoppeld 
die twee klaslokalen bezet. En de regering was bereid 
gevonden om twee nieuwe lokalen te bekostigen voor 
drie oude lokalen die afgebroken werden. Men had 

- Ter herinnering: Het boren naar water in Tashiling mislukte, waardoor er
  naar een andere oplossing gezocht moest worden.
- Tupthen, camp in charge van het vluchtelingenkamp Tashiling.
- Het laboratorium onder de watertoren in het vluchtelingenkamp
  Paljoring; het water wordt regelmatig gecontroleerd.



nog twee extra lokalen nodig, een voor de leerlingen en 
een voor de leraren, want dat was er niet. Omdat de 
bevolking in deze plaats een enorme inspanning heeft 
geleverd bij de bouw van de vijf klaslokalen, vonden we 
het geen enkel probleem om deze school met nog twee 
lokalen te helpen. En ook hierbij heeft de bevolking in 
aanzienlijke mate geholpen.
Het jaar april 2009 tot maart 2010 bekijkend, hebben 
we in vergelijking met andere jaren minder aan 
schoolprojecten gedaan. Dat klopt. Een en ander was 
gekoppeld aan het drinkwaterproject in Mechchhe 
Pauwa, waardoor we bij bepaalde organisaties niet 
konden aankloppen voor een nieuwe subsidie, zolang 
dat drinkwaterproject nog niet was afgerond. En het 
schoolproject in Jalbiri is zo groot dat we dat alleen 
maar kunnen realiseren met behulp van één grote 
sponsor die door een medefinancieringsorganisatie 
verdubbeld wordt. Of we Jalbiri kunnen helpen is 
nog maar de vraag. Alle hulp op het gebied van 
onderwijs wordt namelijk door Impulsis, onze partner 
en medefinancieringsorganisatie, onder dwang van 
de minister van ontwikkelingszaken met ingang van 1 
januari 2011 stopgezet.

Onderwijs ondersteuning
We hopen in 2011 nog een onderwijs ondersteunend 
project te kunnen realiseren voor de hoofdschool in 
Mechchhe Pauwa en de omringende kleine scholen. 
Het gaat daarbij om audio-visueel materiaal (er komt 
elektriciteit), bibliotheekmateriaal en –wat heel belangrijk 
is- cursussen voor de leraren op het gebied van 
didactiek en Engelse les. Het wordt een project dat 
door de leraren van de school zelf is aangedragen 
omdat ze vinden dat er een grote behoefte is aan die 
onderwijsverbetering. Uit Kathmandu zullen speciale 
docenten aangetrokken worden die gedurende enige 
weken een praktische training aan de leraren komen 
geven op het gebied van didactiek en Engelse les. Dit zal 
minimaal tweemaal plaats vinden. Inmiddels is bekend 
dat dit project voor de helft door Impulsis/Edukans 
gefinancierd zal worden.

De leraren
Met ingang van april 2011 worden de salarissen van 18 
leraren via Madat gesponsord. 

School / klas  1-5 6-8 9-10 11-12

Mechchhe Pauwa  3 2 1
Jalbiri    2
Tekanpur  1 1
Bashari Khola  1 ½ 
Utargot   1 ½
Chauky Dhada  1 ½ 
Purseray Dhada  1 ½ 
Thulo Parsel ward 5 1
Tashiling   1

Het afgelopen jaar heeft de Nepalese regering de 
salarissen voor de leraren opnieuw gigantisch verhoogd. 
In onze ogen is dat geen goede zaak. Er zouden in 
plaats van die salarisverhogingen veel extra leraren 
aangetrokken kunnen worden. Salarissen voor de lagere 
school zijn maar liefst met ongeveer 60% verhoogd.
Wij hebben de scholen uitgelegd dat we een aantal 
lerarensalarissen blijven sponsoren, maar op het oude 
niveau. In het andere geval zouden we het aantal 
door ons gesponsorde leraren met een derde moeten 
terugbrengen. 

- Schriftelijk examen in Mechchhe
  Pauwa.
- Ochtendgymnastiek in Chauky
  Dhada.
- Klas 2 in Chauky Dhada.



Jaarsalaris regering  Madat
1-5  € 1430   € 820
6-8  € 1521  € 975
9-12  € 2015  € 1500

Voor een goede vergelijking: het door de regering 
vastgestelde minimumloon voor geschoolde arbeid ligt 
op ongeveer 515 euro op jaarbasis (160 rps per dag). 
Onder druk van de Mao moeten mensen voor een 
geschoolde arbeider nu gemiddeld 400 rps per dag 
betalen. Dit geldt dan voor de grote steden en komt neer 
op 1250 euro per jaar. Gezien de sterke stijging van de 
kosten voor levensonderhoud is een verhoging van het 
salaris noodzakelijk, maar meer dan een verdubbeling is 
niet reëel.
Maar veel geschoolde arbeiders werken nu in de 
Arabische staten (meer dan een miljoen) en  wat in Nepal 
is overgebleven is niet zo goed geschoold. Weigeren 
werkgevers in de grote steden die 400 rps per dag te 
betalen, dan krijgen ze problemen met de Mao. Het 
blijft dus chantage en afpersen. Vooral de fabrieken 
krijgen hierdoor problemen omdat ze niet meer kunnen 
concurreren en gedwongen zijn tot sluiting over te gaan. 

Bouw nieuwe scholen:
Daduwa
Daduwa 9 ligt in het district Sindhupalchok, richting de 
Tibetaanse grens. Het bestaande simpele schoolgebouw 
is  een bouwval geworden. Reparatie of verbouw is niet 
meer mogelijk. Er is een grotere behoefte aan onderwijs 
in dit dorp. Er is niet genoeg plek voor meer dan de 
huidige 150 kinderen.
Er is één bijzondere omstandigheid van deze school 
die het vermelden waard is. Er is géén door de regering 
betaalde leraar. Alle leraren krijgen slechts een klein 
salaris. Ze verdienen bij door aan leerlingen van de een 
uur verder gelegen regeringsschool bijles te geven (!)  
De meeste leerlingen die de vijfde klas van de school in 
Daduwa hebben voltooid kunnen op de regeringsschool 
insteken in klas acht. Gaan ze naar Kathmandu, dan 
kunnen ze daar op een regeringsschool in klas zeven 
insteken. Dit is ons aangetoond.  Het is een bewijs voor 
de gedrevenheid van het dorp en het lerarenteam om 
veel energie te steken in de opleiding van hun kinderen. 
Zo zien ze het zelf ook en zijn bereid daarvoor te betalen 
en de handen uit de mouwen te steken. Wij hebben 

nooit eerder een dergelijke situatie in dorpen in Nepal 
meegemaakt. Ze kunnen echter de materialen en 
gespecialiseerde arbeid voor nieuwbouw niet betalen. 
Vandaar het beroep op ons.
Nabijgelegen scholen liggen op te grote afstand en 
zijn zoals gebruikelijk alleen bereikbaar via gevaarlijke 
bergpaden. Te gevaarlijk voor kleine kinderen. Vanaf 
klas zes moet men echter wel naar zo’n school lopen. 
Het betreft dan een zogenaamde regeringsschool. De 
bijdrage van de bevolking bestaat uit het leveren van 
ongeschoolde arbeid bij het vervoer van materialen, 
het uitgraven van funderingssleuven en het aandragen 
van stenen. Verder betaalt de bevolking zonder enige 
regeringssteun aan alle leraren een klein salaris. Juist 
deze gedrevenheid willen we ondersteunen en daarom 
willen we er een klein schoolgebouw neerzetten 
van zeven klaslokalen, een lerarenlokaal en een 
toiletgebouwtje.

Mahadevtar
In 2010 willen we nog een schoolbouw project starten 
in Mahadevtar. Dit is ook een dorp in Sindhupalchok, 
maar zuidelijker, meer in de richting van Mechchhe 
Pauwa. Het is een handelsplaats waar van allerlei 
zaken te koop zijn voor de dorpen in de omgeving en 
waar zelfs overnachtingsmogelijkheden zijn voor lokale 
handelsreizigers. Maar er is geen school. Er wordt wel 
les gegeven aan kinderen, maar dat gebeurt in kamers 
van huizen van privépersonen. Er is geen schoolgebouw.
Omdat het een centrale plaats is, zou hier een 
middelbare school moeten zijn, waar de leerlingen hun 
diploma (SLC) kunnen halen, maar die is er niet. Vanuit 

- Wiskunde les.
- De drie leraressen en de twee leraren die via Madat Nepal gesponsord
  worden.
- Klas twee in de school van Daduwa.
- De geïmproviseerde school in Daduwa.



- Ontbijt in het ‘lokaal’ van klas vijf van één van de scholen tijdens de
  trektocht.
- De bewoners van Devtar ontvangt de groep met bloemen.
- Bouwplan school Jalbiri.
- De vallei van de nieuw te bouwen school in Mahadevtar.

de directe omgeving zouden leerlingen toestromen om 
de middelbare school (klassen 6-10) te volgen.
Men heeft onze hulp gevraagd. Het is echter niet 
gemakkelijk, omdat het een afgelegen gebied betreft. 
Er is geen weg en er komen geen trucks. Golfplaten 
voor de daken en cement moeten derhalve over lange 
afstanden vervoerd worden, op de rug. Dat verhoogt de 
kosten. De gemeenschap heeft wel hulp toegezegd op 
het gebied van ongeschoolde arbeid.
Bouwen we er een school, dan zal de toestroom van 
leerlingen zo groot zijn, dat het gebouw van meet af 
aan al te klein kan zijn. Tien klaslokalen zijn niet genoeg. 
Maar er zal een begin gemaakt moeten worden. We 
willen starten met een gebouw van acht grote lokalen. 

Jalbiri
Ook in Jalbiri willen we een nieuw schoolgebouw 
neerzetten. Zoals u in onze vorige nieuwsbrief hebt 
kunnen lezen, konden hier in het verleden dankzij 
enkele sponsors en een verdubbeling door Impulsis, zes 
klaslokalen gerestaureerd worden. Twee daarvan waren 
daarvóór nauwelijks bruikbaar. Het oude hoofdgebouw 
is onbruikbaar. Van de oorspronkelijk vele klaslokalen 
worden er nog maar twee gebruikt. Men heeft een nieuw 
gebouw in beton neergezet, maar door de keuze van 
een onbetrouwbare aannemer, ondeskundigheid en 

gebrek aan toezicht zit er veel te weinig wapening in de 
beton. Er treedt scheurvorming op aan de onderkant van 
vloeren en balken. Ook het dak begint te scheuren en 
te lekken. De eerste verdieping wordt daarom niet meer 
gebruikt om les te geven. Volgens deskundigen staat het 
gebouw eigenlijk op instorten.  
Hoewel deze school een centrumschool is in het district 
Sindhupalchok en twaalf klassen heeft met in totaal 
1073 leerlingen, krijgt de school geen aandacht van de 
regering. De leerlingendruk is erg hoog en de huisvesting 
schrijnend. 
Vlak voor het verschijnen van deze nieuwsbrief werd 
bekend dat dit project mede mogelijk gemaakt 
kan worden met een subsidie uit het Programma 
Kleinschalige Plaatseliujk Activiteiten (KPA). Dit 
programma is tot stand gekomen met financiering van 
de minister voor Ontwikkelingssamenwerking



Nederland ontwikkelingsbeleid
Met ingang van 1 januari 2011 zal de stichting Madat 
Nepal haar gezondheids- en onderwijsprojecten zelf 
voor de volle 100% moeten bekostigen. De minister voor 
ontwikkelingssamenwerking heeft namelijk besloten dat 
Nederland het ontwikkelingsgeld moet concentreren 
tot een veertiental landen, voornamelijk in Afrika. Nepal 
wordt hiermee geschrapt van de lijst.
Impulsis (een samenwerkingsorganisatie waar onder 
andere Icco en Edukans in vertegenwoordigd zijn) 
heeft moeten besluiten de hulp aan projecten in Nepal 
te stoppen. Wij zijn al vele jaren een partner van deze 
organisatie, maar hebben te horen gekregen dat zij -tot 
hun spijt-  de samenwerking moeten beëindigen.
Madat Nepal gaat gewoon door met haar projecten in 
Nepal, vooral ook omdat we weten dat het lange termijn 
investeringen betreft, die op de lange termijn ook hun 
vruchten afwerpen. We zijn al twintig jaar actief in Nepal 
en hebben die ervaring. Door deze tegenslag zullen 
we onze doelstellingen moeten bijstellen. Het gevolg 
is vooral dat vanaf 2011 onze schoolbouw projecten 
tot 50% terug gebracht zullen moeten worden. We zijn 
echter blij dat het Jalbiri schoolproject op de valreep nog 

medegefinancierd kon worden door het NCDO. 

Bejaardenhuis en polikliniek 
Bhaktapur
Dankzij een particuliere sponsor en zijn bedrijf kreeg de 
polikliniek voor de komende twee jaar zeer belangrijke 
ondersteuning. De financiering werd geregeld voor de 
salarissen van een gewone arts en van een kinderarts 
voor twee jaren. Dat zijn zéér hoge bedragen, maar o 
zo welkom voor deze kliniek die speciaal is opgezet 
voor moeder-en-kind-zorg. Ook het bejaardenhuis werd 
gesponsord door een wereldwinkel.

Samenwerking
Vooral in het Timalgebergte waar Mechchhe Pauwa 
ligt, en in het grotere gebied Kavre Palenchok heeft 
Madat Nepal een nauwe samenwerking met vooral de 
stichting Karuna en Satsathai. Met Karuna hebben we 
een overeenkomst waarbij wij voor de technische en 
financiële kant van het waterproject verantwoordelijk 
zijn en zij voor de uitvoering van de bouw en de 
implementatie daarna. Er is veel onderling overleg, waar 
ook de stichtingen Vrouwen voor Vrouwen en Ramro 
bij zijn aangeschoven. Vrouwen voor vrouwen is vooral 



actief op het gebied van baarmoederverzakkingen, een 
veel voorkomend probleem in Nepal. Ramro is vooral 
actief op het gebied van biogas en toiletten.

Reizen
De volgende reis naar Nepal is gepland van 12 oktober 
tot 11 november. Tijdens deze reis is er een trektocht 
van twee weken waarbij onder andere een aantal van 
onze projecten bezocht worden. In de Kathmandu 
vallei worden allerlei culturele en religieuze plekken 
bezocht en nemen de reizigers deel aan het Dasain 
en Tihar festival en komen zo midden in de culturele 
beleving van de Nepalezen te staan. Ook worden enkele 
producentfamilies van Madat Nepal Handel bezocht.
Voor de dragers, keukenploeg en gidsen die met de 
trektocht meegaan, hebben we een ‘medisch potje’ 
gemaakt. Ze kunnen hierop een beroep doen voor 
gemaakte ziekenhuiskosten. Er is in Nepal geen 

ziektekostenverzekering en ziekenhuizen zijn heel duur.
Voor onszelf doen we aan CO2 compensatie voor al 
onze reizen. Dit gebeurt door Madat Nepal Handel, 
die de overhead van de moederstichting Madat Nepal 
betaalt en dat al doet  voor al haar medewerkers die 
voor de projecten of handel naar Nepal reizen. Dat 
is 48,75 euro per persoon. Deze bedragen worden 
overgemaakt aan het HIVOS klimaatfonds. Al langer 
was overwogen om aan CO2 compensatie deel te 
nemen, maar de betrouwbaarheid van de instellingen 
die zich hiermee bezig hielden, was slecht. Voor 
Hivos ligt dit anders. Hivos is een gerenommeerde 
ontwikkelingsorganisatie die al tientallen jaren actief is 
en een van de medefinancieringsorganisaties is van de 
Nederlandse overheid.  Zie ook de website: 

Madat Nepal Handel
Madat Nepal Handel is een zelfstandige dochterstichting 
die handwerkproducten uit Nepal inkoopt. Het is een 
door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 
erkende importeur van ‘fair trade’ artikelen. In Nederland 
verkoopt MNH aan meer dan 400 wereldwinkels haar 
producten, maar ook kleding aan wereldmodewinkels. 
Meer dan 100 werknemers in Nepal hebben inmiddels 
een vaste baan via de productfamilies van MNH 
waardoor evenzoveel gezinnen direct ondersteund 
worden. 
Madat Nepal Handel betaalt bovendien alle overhead 
van de moederstichting, Madat Nepal, waardoor wij 
kunnen zeggen dat elke gedoneerde euro voor de volle 
100% naar de projecten in Nepal gaat. 

- Het tentenkamp van de oktoberreis aan de oever van een rivier.
- Nieuwsgierig?
- Tibetaanse monniken bij een gebedsdienst.
- Een Saddhu in Pashupatinath.
- De zilverwerkplaats.



Wensen 2010/11
Jaarlijks oog- tand- en KNO-kamp in Mechchhe 
Pauwa
In maart 2011 moet het zeventiende gezondheidskamp 
in Mechchhe Pauwa gaan plaats vinden. We hebben 
de afgelopen enkele hoge investeringen gedaan, zoals 
de aanschaf van een oogmicroscoop en een speciale 
generator voor zwakstroom. We hebben echter geen 
medefinanciering meer voor het gezondheidskamp.
Voorafgaand aan het nieuwe kamp willen we dorpen in 
de omtrek laten screenen om patiënten te selecteren 
die een staaroperatie moeten ondergaan. We hopen zo 
effectiever te werk te kunnen gaan.
In totaal hebben we een bedrag nodig van 7.500 euro.

Kwaliteitsverbetering onderwijs
We willen een aantal scholen helpen aan een basis-
bibliotheek. Daarnaast wil de hoofdschool in Mechchhe 
Pauwa audio visuele leermiddelen en materialen voor de 
exacte vakken (schei- en natuurkunde). Ook willen we de 
mogelijkheid bieden dat de leraren van deze school en 
van die in de omgeving bijles krijgen op het gebied van 
didactiek en Engelse les. De kosten bedragen 22.000 
euro. De helft wordt medegefinancierd en de overige 
gelden zijn reeds gevonden.

Schoolgebouw Mahadevtar
We willen hier nog in 2010 starten met de bouw van 
een school met acht grote lokalen voor 2000 euro per 
lokaal. Er zal een grote toestroom vanuit de omgeving 
zijn naar deze school, vooral voor de klassen 5-8 omdat 
die er in de omgeving niet zijn. Kosten: 16.000 euro. De 
plaatselijke bevolking levert ongeschoolde diensten.

Schoolgebouw Daduwa
Ook hier willen we een schoolgebouw neerzetten, 
maar van een bescheiden karakter. Het moet een 
school worden met zeven lokalen, een lerarenlokaal en 
een toiletblok. Uitgerekend is dat we hiervoor 11.000 
euro nodig hebben. De plaatselijke bevolking levert 
ongeschoolde diensten.

Schoolgebouw Jalbiri
Er is slechts één mogelijkheid om het gigantische 
huisvestingsprobleem op te lossen. Sloop oude 
gebouwen en complete nieuwbouw. Er ligt een plan 
klaar voor een gebouw van twee verdiepingen met twaalf 
lokalen, een standaard voorbeeld van een Nepalese 
school. Het plan kost ca 75.000 euro. We hebben 
het grootste gedeelte al bij elkaar, maar hebben nog 
dringend 10.000 euro nodig om te kunnen starten.
NCDO financiert het project voor de helft. De andere 
helft moeten wij opbrengen.

- Oogkampen blijven in de toekomst nodig.
- Iedereen heeft recht op goed onderwijs.
- De monniken van het klooster in Tashiling, Pokhara.
- Ochtend appèl waarbij het Nepalese volkslied wordt gezongen.

Sponsoring leraren
De gelden die we nodig hebben op jaarbasis voor 
leraren zijn op dit moment:
Klas 1-5 820 euro
Klas 6-8 975 euro
Klas 9-12 1500 euro
We financieren op dit moment 17 leraren. Via het 
systeem van het vastleggen van een periodieke 
schenking bij de notaris kunt u (zonder drempel) tot de 
helft van de belastingen terug krijgen. Dat is afhankelijk 
van het belastingpercentage dat u betaalt. Neem contact 
op met ons als u geïnteresseerd bent. Er zijn geen 
notariële kosten aan verbonden. 

Opleiding drie artsen en hoofdverpleegkundige
In april 2005 zijn we gestart met de financiering van de 
opleiding van onze tweede arts. Deze volgt zijn opleiding 
in Bangladesh. Hij is nu in zijn laatste jaar. Daarna wil 
hij graag zijn seniorschap doen, ook omdat het Siddhi 
Memorial Hospital in Bhaktapur hem nodig heeft als 
senior arts. Deze opleiding duurt twee jaar en kost 
15.000 euro. Hiervan hebben we nog niets gefinancierd. 
In november 2006 is een studente de opleiding tot 
vrouwenarts gestart. Er is een grote behoefte aan 
vrouwenartsen. Van haar is de financiering nog niet 
rond. Er is gedurende twee jaar nog jaarlijks een bedrag 
van 2.000 euro nodig. Een derde arts is onlangs zijn 
opleiding gestart. Van hem is de financiering wel rond. 
Inmiddels volgt ook een studente de vierjarige opleiding 
tot hoofdverpleegkundige. Voor deze opleiding hebben 
we via sponsors ook de helft weten te financieren. De 
andere helft, ca. 4.000 euro, moeten we nog zien te 
vinden.Van hen allen zal ‘return service’ in het Siddhi 
Memorial Hospital in Bhaktapur of in ons projectgebied 
gevraagd worden. 



Bejaardenhuis Bhaktapur 
Kosten: 700 euro per bewoner per jaar. Het 
bejaardenhuis in Bhaktapur is een uniek initiatief. 
Het is een prachtig gebouw waarin een dertigtal 
bejaarden intern verblijft en ongeveer 50 bejaarden in de 
dagopvang zitten. Er worden complete dagprogramma’s 
gevolgd en iedereen is zeer blij. Het hele tehuis is 
bekostigd door buitenlandse organisaties. Voor de 
interne opvang en voor de dagopvang is echter geld 
nodig. Dit kan slechts in beperkte mate gedekt worden 
door bijdragen van de bejaarden of hun familieleden. Een 
intern verblijf bestaat naast een bed uit eten, drinken, 
medische verzorging en opvang.  
Elke bijdrage is welkom. 

Water in Tashiling
Er is een oplossing voor het waterprobleem in Tashiling. 
Door een tweede aansluiting op het gemeentelijk 
drinkwaternet kan er 4 uur per week extra water 
verkregen worden. Dat moet gebufferd worden. De 
bestaande tanks moeten schoongemaakt worden en 
er moet 20.000 liter extra buffercapaciteit komen. We 
hebben uitgerekend dat dit net voldoende zou kunnen 
zijn. De kosten bedragen 14.000 euro. Hierin is voor 
10.000 euro reeds voorzien door Waterschap Vallei en 
Eem. Er is nog een bedrag van 4.000 euro nodig.

Water in Mechchhe Pauwa
Verschillende systemen van watervoorziening zijn 
mogelijk. De keuze is gevallen op een bron die in de 
droogste tijd 11 kubieke meter water per etmaal kan 
leveren voor de school (1145 leerlingen), het hospitaal en 
ongeveer 30 huizen. De kosten zijn hoog. Maar dan is er 
tenminste water voor de schoolkinderen die anders bijna 
acht uur per dag zonder water zitten. Dat is absoluut niet 

bevorderlijk voor de gezondheid.
Kosten: 35.000 euro. Hierin is inmiddels voorzien.

Spierdystrofie
In Bhaktapur is een plek met een bescheiden opvang 
voor kinderen met spierdystrofie. Ze draaien helemaal op 
donaties. Omdat er een beroep op ons gedaan werd, 
hebben we gevraagd of we de boekhouding mochten 
controleren. Dat was geen enkel probleem. Duidelijk 
was dat ze echt hulp nodig hebben. We hebben voor de 
komende jaren een jaarlijks bijdrage van 400 euro per 
jaar toegezegd.

Meervoudig gehandicapt
In Bhaktapur is een school voor dove kinderen. Bij 
deze school is één speciale klas voor meervoudig 
gehandicapten: 15 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 
jaar. Er zijn zes begeleiders nodig: drie leerkrachten 
worden betaald door de overheid, voor de andere drie 
verzorgers moet op andere wijze geld voor salarissen 
gezocht worden. De ouders van deze kinderen kunnen 
dit niet zelf betalen, velen van hen hebben al moeite om 
de 3 euro per maand voor de tussen-de-middag maaltijd 
op te brengen. Elke bijdrage is welkom.

Studiekostenfinanciering
Vaak hebben (de ouders van) leerlingen moeite om 
na klas vijf of na klas tien de onderwijskosten of een 
verdere opleiding te bekostigen. Deze leerlingen 
sponsoren kan alleen maar in een één op één situatie, 
waarbij een sponsor zich garant stelt voor de kosten 
van het onderwijs of de opleiding. Op dit moment vindt 
dat al plaats bij zeven leerlingen. Geïnteresseerden 
kunnen contact met ons opnemen. Wij kunnen dan een 
specifieke leerling voorstellen die deze vorm van hulp 
nodig heeft.
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