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Eindelijk is het ons gelukt om iets te doen aan de verbetering van de 
kwaliteit van onderwijs in het gebied waar we scholen hebben gebouwd 
en leraren ondersteunen. Het onderwijs ondersteuningsproject bestaat uit 
drie delen waarvan het tweede deel wellicht op termijn het belangrijkste zal 
blijken te zijn. Het is het laatste project dat samen met Impulsis uitgevoerd 
kon worden. Deel een van het project bestaat uit het inrichten van kleine 
bibliotheekjes die van school tot school verschilden. De primary scholen 
(Purseray Dhada, Chauky Dhada, Bashari Khola) kregen alle dezelfde 
boeken op Daduwa na, waar meer Engelese boeken naar toegingen omdat 
de kinderen daar heel goed Engels onderwijs krijgen. Tekanpur en Utargot 
kregen ook boeken voor de klassen 6-8 en Mechchhe Pauwa, waar les 
gegeven wordt tot en met de tiende klas, kreeg natuurlijk de meeste boeken. 
Een belangrijk deel van de boeken bestond uit lesboeken, omdat daar een 
groot tekort aan is en leerlingen boeken moeten delen. Maar we hebben 
geëist dat er ook een deel gewone leuke leesboeken aangeschaft werden.
Deel twee bestond uit een twintig dagen durende cursus (zes uur per dag) 
die door vijf trainers van een onderwijs instituut gegeven werd aan 18 leraren 
van 11 verschillende scholen, waaronder de door ons gesponsorde (zes) 
scholen. De cursus ging in op het verkennen van de verschillende behoeften 
van de scholen, het verbeteren van het Engels van de leraren, ieder op zijn 
eigen niveau en op het verbeteren van de didaktische kennis zodat ze met 
nieuwe simpele leermethoden beter engelse les zouden kunnen geven. 
De leraren die hadden deelgenomen, waren erg enthousiast. En gelijk 
kwam natuurlijk de vraag of we ook een keer een cursus konden regelen 
op het gebied van wiskunde en de science vakken (biologie en natuur- en 
scheikunde). Er komt in ieder geval een noodzakelijk vervolg op deze cursus. 
Het derde deel van het onderwijs ondersteunend project bestaat uit de 
aanschaf van twee computers en een beamer om de leerlingen kennis te 
laten maken met het digitale tijdperk. Als ze in Kathmandu verder willen 
studeren, komen ze hier in feite als digibeten aan en hebben ten opzichte 
van anderen een forse achterstand. Er is zolang mogelijk gewacht met de 
aanschaf hiervan omdat de elektriciteit nog niet was aangelegd. Dit wordt 
in juni gerealiseerd. De beamer zal heel veel gebruikt worden omdat er 
inmiddels een enorm aanbod is ontstaan aan digitaal beeldlesmateriaal.
We hebben lang geaarzeld een onderwijsondersteunend project te 
realiseren, omdat men er nog niet aan toe was en het lerarencorps nog niet 
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wist hoe ze dit zouden moeten inrichten. Maar nu is het 
zover en hebben ze het beste van het beste uit de kast 
getoverd en de resultaten zijn zeer positief. 
Het bibliotheekgedeelte en het leraren training 
programma was voor een groot gebied rondom 
Mechchhe geregeld en het digitale gedeelte alleen voor 
de hoofdschool in Mechchhe Pauwa. 

Onze twaalfde school in Maha Devtar is klaar. De school 
bestaat uit vijf klaslokalen, een lerarenkamer en twee 
toiletten. In april begint het nieuwe schooljaar en kan 
het gebouw gebruikt worden. In oktober zal de officiele 
inwijding plaatsvinden als de leden van de trektocht hier 
met Pauli langs trekken. De school krijgt ook gedurende 
vijf jaar een leraar betaald via Madat Nepal. We hebben 
met Kanchha afgesproken dat we nooit meer een school 
bouwen die zo enorm ver afgelegen is. De reisafstand 
voor hemzelf was al te groot; hij moest er telkens 
overnachten omdat hij niet in een dag op en neer kon 
en vervoer van goederen was ook extreem moeilijk. Zo 
konden er bijvoorbeeld geen schoolbankjes met een 
metalen frame uit Banepa naar Maha Devtar vervoerd 
worden en moesten er schoolbankjes van hout gemaakt 
worden. Dan kan het hout in dit gebied enerzijds 
goedkoop zijn, maar betaal je anderzijds hoge salarissen 
voor de plankenzagers.
In ieder geval heeft dit gebied eindelijk een school. 
Hiervoor kregen de kinderen geen les, of in een 
huiskamer van een gezin.
Met de bouw van de school in Daduwa is een 
begin gemaakt. Er worden acht lokalen gemaakt, 
een lerarenkamer en twee toiletten. Hier is een zeer 
enthousiast jong lerarenteam en is de kwaliteit van het 
lesgeven erg hoog, wat zijn uitstraling op de leerlingen 
heeft. Maar hun schooltje was erg vervallen en enkele 
lokalen bestonden slechts uit een bamboewandje met 

een golfplaten bedekking. Tijdens de moesson geen 
pretje. Deze school zal voor de moesson gereed komen.
De school is medegefinancierd door de werkgroep derde 
wereld van het Mill Hill college in Goirle en de Wilde 
Ganzen.
In het arme vissersdorp Titretar, vlak bij Dumche kunnen 
de jongste kinderen niet naar school. Titretar ligt op 
een uitloper van een berg tussen twee rivieren. Naar de 
ene kant is het te steil voor de kinderen om naar boven 
toe naar school te gaan in een ander dorp en aan de 
andere kant moeten ze de rivier over om daar naar 
school te gaan. In de moessontijd is het veel te gevaarlijk 
en moeten ze thuis blijven.  Drie dorpen hebben ons 
gevraagd om in Titretar een schooltje te bouwen. Het 
gaat om ongeveer 70 kinderen. We hebben toegezegd 
dat we er drie lokalen zullen bouwen met toiletten. Ook 
hebben we toegezegd om voor vijf jaar een halve leraar 
te betalen. De dorpsbewoners vullen het salaris aan.

In onze vorige nieuwsbrief konden we aankondigen dat 
dankzij een subsidie van het NCDO het Jabiri project 
van start kon gaan. De bouw van deze school in beton 
over twee verdiepingen was nog niet zo eenvoudig. We 
wilden perse een bekwame aannemer. Uiteindelijk werd 
dat een aannemer uit Bhaktapur omdat in het gebied 
zelf de kennis niet voorhanden was. Op het moment van 
verschijnen van deze nieuwsbrief zijn de funderingen 
gelegd en de eerste kolommen gezet. De vloer van de 
eerste verdieping is gestort en hardt nu uit, in afwachting 

- De nieuwe school in Maha Devtar.
- Onze projectleider, Kanchha Lama, kon alleen maar met de motor naar 
  het schoolproject in Maha Devtar.
- Pauli promoot de projecten tijdens de jaarlijkse markt van het Mill Hill 
  college in Goirle.
- Een deel van de kindertjes van de school in Daduwa.
- Een klaslokaal van de oude school in Daduwa.



van de opbouw van de eerste verdieping. De volgende 
nieuwsbrief zal beeldmateriaal van de voltooiing van 
deze school laten zien.

Kwaliteitsverbetering van onderwijs kan alleen maar door 
voldoende leraren en door de inzet van die leraren om 
dat ook te bereiken. Madat Nepal sponsort de salarissen 
van 1½ leraar in Utargot, van 1½ leraar in Chauky 
Dhada, van 1½ leraar in Pursery Dhada, van 1½  leraar 
in Bashari Khola, van 2 leraren in Tekanpur, van 2 leraren 
in Jalbiri, van 6 leraren in Mechchhe Pauwa en vanaf 
2011 ook van 1 leraar in Maha Devtar, van 1 leraar in 
Daduwa en van 1/2 leraar in Titretar. Ook sponsoren we 
het onderwijs in het Tashiling Klooster in Pokhara (één 
leraar).
Om dit te kunnen blijven volhouden zijn donaties nood-
zakelijk, vooral schenkingen bij notariële akte, waarbij 
donateurs zich voor minimaal drie, meestal vijf jaar 
verplichten om het salaris van een leraar te bekostigen. 
Door zo’n schenking krijgen deze donateurs meestal de 
helft terug van de belasting en wij hebben contact met 
een notaris die als sponsoring gratis de akte regelt.

Begin maart 2011 is dit project geheel gereed gekomen. 
Chudamani, een van onze contactpersonen, heeft 
een bedrijf in Bhaktapur gevonden dat alle kennis over 
regenwateropvang in huis bleek te hebben. Iedereen 
is enthousiast over het resultaat. Ook hebben mensen 
van dit bedrijf de leerlingen van de klassen 8 - 10, 
evenals het lerarenteam, voorlichting gegeven over het 
onderhoud van het systeem. Dit heeft als resultaat dat 
ze de waarde van het project inzien. De politiek leider 
van het dorp die invloed heeft in de landelijke politiek, 
is ook enthousiast en omdat wij gezegd hebben dat 
we geen geld meer hebben voor extra opslag (we 
hebben capaciteit voor 11.000 liter), gaan ze kijken of 
ze bij de regering geld kunnen krijgen voor een grote 
ondergrondse wateropslag. Daarmee zou de school het 
grootste deel van het jaar verzekerd zijn van water voor 
de toiletten en gedeeltelijk ook voor drinkwater.

- De betonconstructie van de begane grond van het nieuwe school-
  gebouw in Jalbiri is klaar.
- Het tekenen van de overeenkomst in Jalbiri over de schoolbouw.
- Monniken krijgen Engelse les in het Tashiling klooster, Pokhara.  

- Het regenwateropvang project bij de school  in Mechchhe Pauwa.

Toezeggingen van de regering worden niet altijd 
nagekomen. Maar goed, dat is niet alleen in Nepal 
zo. Afgelopen oktober zou er electriciteit in Mechchhe 
Pauwa komen. De elektriciteitspalen waren al geplaatst 
en de elektriciteitskabels liggen klaar om geplaatst te 
worden. Er is een nieuw schema opgesteld en men 
ligt nu op schema. De verwachting is dat er in juni 
elektriciteit is. De drinkwaterbron is op dit moment 
‘ontwikkeld’. Dat wil zeggen dat de ondergrondse 
stromen bijeen gebracht zijn, de bron afgedamd en 
er een opslagtank geplaatst is. Op het traject naar de 
school toe komen nog twee opslagtanks. Daar is men 
nu mee bezig. Ook hier ligt men op schema en alles 
moet klaar zijn op 15 juni. Dan is er ook elektriciteit en 
kan het systeem in gebruik genomen worden. 
Regenwateropvang en drinkwaterproject Mechchhe 
Pauwa zijn medegefinancierd door Aqua for All.

In november 2010 was het drinkwateropslag project in 
Tashiling al gereed gekomen. Daarmee zou het tekort 
aan drinkwater opgeheven zijn. Helaas blijkt dat maar 
ten dele het geval te zijn. Ongeveer de helft van de 
mensen krijgt water uit deze nieuw aangelegde opslag. 
Hier is geen probleem. De tanks raken echter nooit 
helemaal vol vanwege de afname. Het echte probleem 



- Het Tibetaanse vluchtelingenkamp Tashiling in Pokhara.
- 20.000 liter extra buffercapaciteit drinkwater voor Tashiling.
- Anila en haar neef die de bedelaars in Boddhnath opvangt.
- Straatkinderen krijgen evenals gehandicapte bedelaars twee maal per 
  maand een maaltijd aangeboden.

zit bij de andere helft van het kamp. Deze bewoners 
hebben een prive aansluiting op het drinkwaternet. 
Zij zouden in principe genoeg water moeten krijgen, 
maar de Nepalese buren zetten gedurende de paar 
uur per week dat er druk op het waterleidingnet gezet 
wordt en er water komt, de pomp op hun aansluting. 
Dit is verboden. Maar het betekent dat degenen die 
geen pomp hebben nauwelijks water krijgen. Door 
de vele klachten heeft het stadsbestuur dit deel van 
Pokhara gestraft. Ze krijgen nu nog maar eens in de 
tien dagen enkele uren water. En zij die een pomp 
hebben, pompen gewoon door en zij die geen pomp 
gebruiken krijgen nog minder water. In feite betekent 
dit dat de verkeerde mensen gestraft worden. Ze zijn 
echter blij wanneer er water gestuurd wordt naar dit 
deel van het drinkwaterleidingnet op momenten dat er 
geen electriciteit is. Dan kunnen de Nepalese buren niet 
pompen. Maar als dat regel zou worden, gaan ze –als 
dat in hun vermogen ligt- mogelijk een aggregaat kopen 
om stroom op te wekken, en blijft het probleem bestaan. 
In ieder geval heeft het project als resultaat dat het 
drinkwaterprobleem voor de helft is opgelost.
Dit drinkwaterproject is medegefinancierd door het 
waterschap Vallei en Eem, Health Aid en Aqua for All.

Er zijn veel projecten in Nepal en veel van die projecten 
zijn ook echt hard nodig. Er is echter een groep 
bedelaars die buiten de reguliere hulp valt. Hoewel er 
mooie projecten zijn om blinden of gehandicapten op te 
vangen, is er toch een groep die op de een of andere 
manier buiten de boot valt. 
Madat heeft besloten om de komende vijf jaar een 
kleine organisatie (APHO) te ondersteunen die juist 
deze hulpbehoevenden helpt. Ze vangen een groep 
van 25 personen op die op staat leven, geen enkele 
vorm van inkomen hebben en blind of anderszins 
gehandicapt zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
naar religie of geslacht. Het liefst zouden ze wel 100 
mensen willen opvangen, maar ze zien in dat dit niet 
reeel is. Voorheen werden tien mensen opgevangen 
in een gehuurd appartement. De andere vijftien waren 
verspreid over enkele kleine kamers elders, vanwaar ze 
overdag ook naar dit appartement komen. Hier krijgen 
ze gratis eten en thee. Die kleine kamers werden ook 
door APHO gehuurd. Ze kregen dagelijks in het gehuurd 
appartement twee keer te eten. En twee keer per maand 
kregen alle belelaars rondom Boddhnath, een volledige 
maaltijd aangeboden met vlees en groenten. Het gaat 
dan om meer dan honderd volwassenen en kinderen.
De buurt echter vond dit maar overlast. Ook ondervond 
de huiseigenaar last van de Mao die eiste dat elke dag 
100 Mao mensen gratis te eten zouden krijgen. Hierdoor 
heeft de huiseigenaar de huur opgezegd.



APHO heeft inmiddels andere huisvesting gevonden 
waar ze alle 25 bedelaars onder kunnen brengen. 
Oorspronkelijk hadden ze een huurcontract voor vijf jaar, 
maar dat is na een paar maanden onder druk van de 
buurt alweer terug gebracht tot een jaar. Dan begint het 
zoeken naar huisvesting opnieuw. 
De organisatie leeft van giften van voornamelijk 
Tibetanen, maar ze hebben ook schulden voor meer dan 
15000 euro, maar het goede nieuws is dat ze al voor 
5000 euro hun schuld hebben kunnen aflossen. 
De kosten voor een bedelaar zijn extreem laag. Ze 
krijgen vegetarisch eten. Door zeer prijsbewust in 
te kopen kost dat voor een persoon 95 cent. Vier 
bedelaars worden door een Tibetaans zakenman 
onderhouden; twee worden gesponsord door een 
tibetaans sprekende Francaise. Vier gehandicapten 
worden gesponsord door een klooster. Dit klooster heeft 
de zesjarige incarnatie gevonden van hun Rinpoche en 
dit is de zoon van een van de bestuursleden (Dorje) van 
APHO. Deze jongen wordt vanuit Dharamsala voor zijn 
gehele opleiding gesponsord en de huisvestingskosten 
worden betaald door het klooster. Zolang hij echter 
nog bij zijn moeder woont, gaat die vergoeding van de 
huisvestingskosten naar dit project. Regelmatig komen 
er Tibetanen voor een bedevaarttocht naar Boddhnath 
en van deze groep worden op onregelmatige basis zes 
personen gesponsord. De leden van de staf hebben hun 
eigen netwerk waardoor ook nog eens negen bedelaars 
gesponsord kunnen worden.
Er zijn drie mensen die permanent deze 25 
hulpbehoevenden ondersteunen. Zij wonen in en krijgen 
een heel klein salaris. De staf bestaat uit vijf personen 
die dit gratis doen. Ze zouden de staf graag uitgebreid 
zien met twee betaalde krachten, een wacht en een arts. 
De wacht is er voor om ongewenst bezoek buiten te 
houden, maar ook om de bedelaars naar binnen dan wel 
naar buiten te begeleiden. De arts is nodig omdat veel 
van deze hulpbehoevenden ook nog erg ziekelijk zijn.
Wij, als Madat Nepal, dragen bij in de 
huisvestingskosten: de huur. Oorspronkelijk besloten we 
om 1000 euro per jaar hiervoor uit te trekken, maar we 
hebben dit inmiddels verhoogd tot 2000 euro per jaar.
Het liefst zouden ze natuurlijk een eigen huis hebben, 
maar het bedrag dat daarvoor nodig is, is astronomisch 
hoog. De 25 bedelaars die ze verzorgen, moeten 
binnen een niet te grote straal van het centrum van 
Boddhnath, van hun inkomsten, af wonen. In het 
centrum ligt namelijk de grootste Boeddhistische stupa; 

rondom religieuze heiligdommen geven mensen meer 
aalmoezen dan elders. Dat geldt ook voor die ongeveer 
100 andere bedelaars die twee keer per maand langs 
kunnen komen voor een maaltijd. Om binnen die cirkel te 
wonen kost veel geld. Ze hebben berekend dat ze daar 
300.000 euro voor nodig hebben. 5/6 van de kosten 
gaan zitten in de aanschaf van de grond! Uiteraard gaat 
dit de capaciteiten van Madat te boven. Vandaar dat 
we besloten hebben om in ieder geval een deel van 
de huisvestingskosten te betalen en dit voor vijf jaar te 
garanderen. Het liefst zouden we nog iets meer willen 
betalen, maar dat is afhankelijk van donaties.

Het zestiende gezondheidskamp werd voor de tweede 
maal op deze plek gehouden bij de nieuwe health post 
en de door ons gebouwde school in Mechchhe Pauwa. 
Het was aan de ene kant een geweldig succes, maar aan 
de andere kant tegenvallend vanwege een in onze ogen 
geringe opkomst. Achteraf bleek dat er de afgelopen 
maanden in deze streek meerdere gezondheidskampen 
waren geweest waardoor vele mensen in deze omgeving 
reeds geholpen waren. Maar niemand heeft het 
totaaloverzicht of voert de administratie.
De Nederlandse stichting Sathsathai heeft deze keer een 
aanzienlijk deel van de kosten van het gezondheidskamp 
gesponsord. Stichting Karuna leverde veel hulp bij de 
uitvoering. 
Het team was deze keer uitgebreid en er waren twee 
KNO artsen en twee extra ‘coassistenten’ op het gebied 
van de tandzorg. Het oogteam was qua bezetting gelijk.
Er zijn 20 staaroperaties uitgevoerd en een kleinere 
operatie, terwijl we ons hadden ingesteld op 60 
operaties. 

- Vrijwilligers bereiden de maaltijd voor, voor de ongeveer honderd 
  bedelaars die dit tweemaal per maand aangeboden krijgen.
- Een bejaard bedelaarsechtpaar waarvan de man blind is.
- Bijeenkomst van de organisatie van het gezondheidskamp in Mechchhe 
  Pauwa met de district gezondheidsinspecteur.
- Drie geslaagde staar operaties.



In totaal kwamen er 849 geregistreerde personen naar 
het kamp. Hiervan hebben 469 personen een oogcheck-
up gekregen, 168 mensen gingen naar de KNO artsen 
en 212 personen bezochten de tandarts. Dat betekende 
dat alle afdelingen deze hoeveelheid gemakkelijk 
aankonden. Daardoor zijn ook de leerlingen van drie 
scholen (Chapakori, Narayansthan en Mechchhe 
Pauwa) onderzocht.Vanwege de schoolprogramma’s 
waren niet alle leerlingen aanwezig, maar gemiddeld 
zijn ongeveer 65% van de leerlingen gecheckt op het 
gebied van oog- tand- en KNO-zorg. Een van de meest 
frappante uitkomsten van dit onderzoek was dat in 
Chapakori de leerlingen het beste gebit hadden en in 
Mechchhe Pauwa het slechtste. En waardoor komt dit? 
De leerlingen in Chapakori van klas een tot en met vijf 
hebben van de Italiaanse CCS organisatie allemaal een 
tandenborstel met houder gekregen met elk hun eigen 
naam erop die op school blijft. Elke dag is er op school 
een gezamenlijke poetsbeurt na de lunch. Het resultaat 
is heel interessant voor ons. Maar verder was het zo 
dat er in Mechchhe Pauwa ook veel meer leerlingen 
oorproblemen of oogklachten hadden dan in Chapakori. 
Narantang lag er tussen in. Onze school in Mechchhe 
Pauwa heeft dus duidelijk nog verdere instructies nodig 
op het gebied van gezondheidszorg.
Op de eerste dag van het oogkamp kwam er een 
oude vrouw van 93 die met een van haar zonen naar 
het oogkamp kwam. Ze was zo goed als blind. Ze liep 
helemaal krom door een sterk gebochelde rug. Drie 
jaar geleden was ze in Thulo Parsel geweest voor een 
staaroperatie. Ze kon toen nog een beetje zien, maar 
was geweigerd. Die weigering had toen te maken met 
de oogmicroscoop. Die kan maar heel weinig omhoog 
of omlaag ingesteld worden. En door de scoliose 
dacht men dat men deze vrouw niet kon helpen. Nu 
heeft Man Mohan, de chirurg gedacht dat hij het maar 
moest proberen. De oogzenuwen bleken nog niet 
afgestorven en met kunstgrepen is deze oude vrouw 

op haar zij onder de oogmicroscoop gelegd, maar met 
haar hoofd helemaal naar boven gedraaid dat zij toch 
geopereerd kon worden. De vreugde was groot toen de 
operatie geslaagd was. Ze was vergeten hoe haar zoon 
er uit zag, maar toen hij iets tegen haar zij, herkende 
ze de stem. Iedereen was zichtbaar ontroerd, ook de 
artsen. Ze wilde toen ook graag aan haar tweede oog 
geopereerd worden. En toen ze naar huis ging was haar 
hoofd niet meer depressief naar de grond gebogen, 
maar keek ze recht vooruit het leven in.
Op de laatste operatiedag van het kamp, kwam een 
andere zoon van haar die ook staar had. Hij was zwaar 
depressief, zag er uit als een landloper en hij leek 
psychisch wat wankel te zijn. Bimal, de oogspecialist, 
zei dat hij alleen geopereerd kon worden als hij zich zou 
wassen en zijn haren en baard er af zou scheren. Hij 
kwam als een ander mens terug voor de operatie. Toen 
hij weer zicht had, kwam door alle nieuwe indrukken 
zijn labiele kant naar voren, maar in positieve zin. Het 
was die dag toevallig Shiva Raatri en hij begon allerlei 
gedichten te declameren als dank voor de artsen.
Een man van 31 was blind aan een oog en met 
het andere oog zag hij alleen wat lichtpuntjes 
van de zaklamp. Hem werd aangeraden naar het 
ooghospitaal in Kathmandu te komen voor een nader 
onderzoek. Afgesproken werd dat hij dit zou doen 
via onze projectleider, Kanchha Lama, en dat reis- en 
verblijfskosten en een eventuele operatie door Madat 
betaald zou worden. Bimal vertelde dat het afgelopen 
jaar de Madat oogmicroscoop in andere kampen is 
gebruikt bij ongeveer 200 staaroperaties.

- Oog check-up.
- Dr. Mohan, de chirurg, controleert of de operatie geslaagd is.
- School check-up: hulp bij het lezen van de oogkaart.
- De moeder is ontroerd om haar zoon na de oogoperatie na twee
  jaar weer te kunnen zien.
- Zowel moeder als zoon hebben een oogafwijking. De jongen gaat in 
  Kathmandu een speciale behandeling krijgen.



De twee KNO artsen waren heel vriendelijk en voor 
de mensen en schoolkinderen bijzonder instructief. 
Leerlingen van de school mochten meekijken bij elkaar 
en leerden zo wat ze bij zichzelf konden verbeteren. Van 
de mensen die de KNO artsen bezochten hadden er 
maar liefst 42 een geperforeerd trommelvlies. Hiervan 
waren er 25 tussen de 15 en 45 jaar oud en vijf waren 
jonger dan 15 jaar.

Oorinfecties in dit gebied kunnen verschillende 
oorzaken hebben. Een daarvan is het zich wassen 
met verontreinigd water en zo infecties veroorzaakt. 
Een andere oorzaak is verkoudheid. In dit gebied is 
de combinatie van wind en koelere schaduwhellingen 
verantwoordelijk voor veel verkoudheid, die bij 
verwaarlozing via de keel op de gehoorgang kan slaan. 
Maar ook is er in het verleden geen voorlichting geweest 
over hoe moeders de baby borstvoeding moeten 
geven. Als de moeder liggend de baby voedt, kan door 
de houding van de baby de melk in de gehoorgang 
komen en infecties veroorzaken. Dit gebeurt veel. 
Goede voorlichting voorkomt veel ellende. Trauma is 
ook een reden. Twee vrouwen hadden een gescheurd 
trommelvlies door klappen van hun echtgenoot. Een 
jongetje van vijf jaar dat met veel pijn en jeuk aan het oor 
naar de KNO artsen werd gebracht bleek een kraal van 
de ketting van de moeder in de gehoorgang te hebben 
zitten. Hiervan verlost, was het probleem verholpen.
Het tienjarige zoontje van een leraar had ook een 
geperforeerd trommelvlies. Maar die infectie was tot het 
bot doorgedrongen. Hij moet snel geopereerd worden 

omdat de infectie kan doorslaan op het hersenvlies en 
de hersenen en zo een doodsoorzaak kan zijn. Met de 
artsen is afgesproken dat het nog even kan wachten 
omdat binnenkort examens zijn en daarna vakantie. 
Direct na de examens, eind april, vindt de operatie 
plaats, waarna er enkele weken hersteltijd nodig is.
De KNO artsen legden uit dat voor de 25 personen 
tussen de 15 en 45 jaar het nodig was om een operatie 
uit te voeren. Deze operatie heeft iets meer voeten in 
aarde dan een staaroperatie. Als er iets mis zou gaan, 
zou de patient direct naar een ziekenhuis vervoerd 
moeten kunnen worden. Dat is niet mogelijk vanuit 
Mechchhe Pauwa. Ook is de narcose bij zo’n operatie 
een stuk zwaarder. Onder de 15 jaar vindt men de 
patient te jong voor een operatie en boven de 45 vindt 
men dat ze al zo oud zijn dat een verdere infectie in hun 
doof geworden oor waarschijnlijk niet meer zal optreden. 
Maar in alle gevallen vindt men dat schoolgaande 
kinderen begeleid moeten worden zodat ze door hun 
handicap geen leerachterstand oplopen.
Als we deze 25 patienten willen laten opereren, dan 
zullen ze naar Dhulikhel, Banepa of Kathmandu moeten 
gaan. We gaan met de KNO artsen overleggen wat voor 
oplossing we hiervoor kunnen vinden. De kosten komen 
dan voor rekening van Madat Nepal. 
De KNO artsen onderkennen dat het toedienen van 
antibiotica en het uitleggen waarom het ene medicijn 
maar in een kuur ingenomen mag worden en een ander 
medicijn wel in drie kuren en dat men  niet mag stoppen 
voordat de kuur af is, het grootste probleem vormt in de 
bestrijding van oorinfecties. Bij onjuist gebruik wordt op 
den duur resistentie opgebouwd.

Wat het tandkamp betreft heeft Pramod, onze Nepalese 
tandarts, opnieuw voornamelijk extracties verricht. 
Hij had twee vrouwelijke tandartsen bij zich die de 
Mechchhe Pauwa school doorgelicht hebben en indien 
nodig de leerlingen naar Pramod verwezen voor een 

- Behalve in ons oogkamp wordt ‘onze’ microscoop ook in andere 
  kampen gebruikt bij staaroperaties.
- De ooglenzen worden via een klein sneetje in het hoornvlies ingebracht 
  en gecentreerd. Het sneetje is zo klein, dat hechtingen niet nodig zijn.
- Leerlingen van de school controleren elkaars oren
- Een kraal was in de gehoorgang gekomen en deed erg veel pijn.
- Tussen de 15 en 45 jaar kan het trommelvlies nog gedicht worden 
  door middel van een operatie. Nazorg is echter een probleem.



- Oorproppen kwamen veelvuldig voor. Wat dat betreft is er veel 
  onderricht gegeven over oorhygiene. 
- Serie-extracties onder moeilijke houdingen, zonder tandartsstoel.
- Op een volgend kamp zullen opnieuw stagiaires meegaan.
- Een hele opluchting; eindelijk van die kiespijn af.
- Oma krijgt van onze tandarts Pramod nog even uitleg over de 
  pijnstillers.

verdere behandeling. De tweede en derde dag heeft 
de assistent van Pramod de leerlingen in Chapakori en 
Narantang gecheckt en hielpen de twee vrouwelijke 
bijna-tandartsen Pramod, waarbij een assisteerde en de 
ander ook extracties verrichtte. 
De moeilijkste klussen voor de tandarts bestaan uit 
het trekken van verstandskiezen omdat die extra 
veel wortels hebben en achter in de kaak liggen. Het 
probleem is dat er geen tandartsstoel aanwezig is, 
waarin de patient ligt. Hij zit in een gewone stoel en het 
trekken is op die manier een hele klus. 
De leerlingen van de drie genoemde scholen zijn 
dus voor zo’n 65% gescreend met als resultaat dat 
Mechchhe Pauwa het slechtst uit de bus kwam. De 
leraren hebben al besloten er iets aan te gaan doen, 
maar dan moet er eerst water zijn. Dan gaan ze ook 
over tot dagelijks poetsen na de lunch. Leerlingen die 
een bril nodig hebben krijgen die bij de check-up van de 
staaroperaties. Die worden dan via de leraren verstrekt. 
Bij een eventuele geplande ooroperatie zal dit voor de 
leerlingen ook via de leraren verlopen en in Kathmandu 
begeleid worden door onze projectleider Kanchha 
Lama. Gebleken is dat leerlingen proberen hun gebrek 
te verdoezelen. Maar door de check-up worden ze er uit 
gehaald, vaak geholpen door de leraren. Schaamte is 
hierbij de belangrijkste oorzaak van het verdoezelen. 

Tijdens het gezondheidskamp hebben verschillende 
leerlingen van de klassen 8-10 geholpen bij de oogkaart, 
registratie of het assisteren met een zaklamp bij de KNO 
artsen.



In Bhaktapur is ook een centrum dat dubbel 
gehandicapte kinderen ondersteunt. Hier konden dit jaar 
gelden van een wereldwinkel en van de kerk in Hattem 
naar toe gesluisd worden.

Het is verheugend om te kunnen vermelden dat het 
bejaardenhuis zeer goed functioneert, mede ook 
dankzij onze bijdragen. Dit is geweldig, omdat er 
enkele tientallen interne bejaarden verzorgd worden en 
ongeveer 60 bejaarden in de dagopvang zitten.
De polikliniek heeft veel geld nodig. Er wordt van de 
patiënten weinig gevraagd, omdat het een kliniek is 
voor de allerarmsten. Dat betekent dat de vaste lasten 
niet uit bijdragen van de patiënten bekostigd kunnen 
worden maar dat dit uit donaties moet komen. De 
polikliniek heeft inmiddels toestemming van de regering 
gekregen om 50 bedden te mogen hebben. Er is dan 
ook een deel ingericht voor bevallingen. Vijftig bedden  
betekent dat ze ook opleidingen mogen verzorgen 
voor verpleegkundigen. En dat is weer een bron van 
inkomsten. 
Maar de primaire zorg is nog altijd gericht op moeder-en-
kind. Structureel is er een tekort om de vaste lasten te 
dekken. Het salaris voor een kinderarts is namelijk heel 
hoog en dat van een chirurg voor kinderen nog hoger.

Duchenne spierdystrofie is een erfelijke ziekte die tot 
uitdrukking komt bij jongens doordat ze een bepaald 
eiwit voor de ontwikkeling van de spieren niet kunnen 
aanmaken. Spieren sterven dus langzaam af. Omdat het 
hart ook een spier is, worden deze jongens niet oud. Op 
een leeftijd tussen zeven en tien jaar verliezen de jongens 
het vermogen om te kunnen lopen. Vrouwen kunnen 
draagster zijn.
Er zijn geen medicijnen tegen deze ziekte. Het enige wat 
helpt is fysiotherapie. Zoveel mogelijk er voor zorgen dat 
de spieren gestimuleerd worden om verzwakking van de 
spieren zolang mogelijk uit te stellen. Daarom krijgen de 
jongens elke dag fysiotherapie. Die fysiotherapie wordt 
alleen maar gegeven als er buitenlandse fysio-studenten 
zijn die gedurende een aantal weken zich hiervoor 
beschikbaar stellen. Van de Nepalese overheid is er 
nauwelijks hulp. Er is echter een tekort aan vrijwilligers.
In Bhaktapur is een bescheiden centrum voor zes 
jongens met spierdystrofie in de dagopvang. Het doel 
van het centrum is om de kwaliteit van leven voor de 
jongens zo aangenaam mogelijk te maken. Naast deze 
zes jongens in de dagopvang wordt ook ondersteuning 
gegeven aan een tiental gezinnen dat er voor gekozen 
heeft om hun zoon niet naar het centrum te sturen. 
In april was rondom de Pasen in de Zwiepse molen 
(gemeente Lochem) een expositie van schilderingen van 
deze jongens te zien. Getracht zal worden om via acties 
gelden in te zamelen om het centrum een geweldige 
opknapbeurt te laten ondergaan.

- Hoog bejaard maar toch blij. 
- Een van de spier dystrofie jongens krijgt fysiotherapie.
- Met eigen schilderijen probeert spierdystrofie aan wat inkomsten te komen.
- De jongens krijgen dagelijks schilderles. Met deze ‘bezigheidstherapie’ 
  oefenen ze heel veel spieren
- De schilderijen worden o.a. in de Zwiepse molen verkocht.



Onze arts in opleiding Suraj Dhaubadel is nu in het 
stadium dat hij als coassistent functioneert. Hij rondt 
zijn opleiding dan ook af in de loop van 2011. Omdat 
hij een beurs heeft van Bangladesh (en wij alleen zijn 
verblijfskosten betalen) moet hij na afloop van zijn studie 
eerst twee jaar in de bergen als arts werken wil hij van 
de Nepalese regering een licentie krijgen als arts. Dat 
zal hij dan ook moeten doen. Daarna gaat hij naar het 
Siddhi Memorial Hospitaal in Bhaktapur zijn ‘return 
service’ verrichten. Maar hij heeft véél meer in zijn mars. 
Hij heeft niet voor niets keer op keer een eerste prijs 
in Bangladesh gehaald als beste student van het hele 
land. Hij zou verder willen om zich te specialiseren als 
kinderarts-chirurg, maar deze vervolg opleiding gaat 
onze financiën te boven. 
Bhim Lama zit nu in zijn derde jaar. Hij heeft veel 
tegenslagen gehad door de stakingen en heeft daardoor 
een studievertraging opgelopen van ruim zes maanden. 
Het zijn zaken die buiten zijn macht lagen. Wij sponsoren 
hem verder. 
Noor Prajapati zit in haar vierde jaar en zal spoedig 
coassistentschappen moeten doen. Haar vader heeft 
inmiddels de volledige financiering voor zijn rekening 
kunnen nemen dankzij een erfenis.

Madat Nepal werkt voornamelijk samen met stichting 
Karuna en stichting Sathsathai. Dat komt omdat we in 
hetzelfde gebied werkzaam zijn. We hebben regelmatig 
contact met elkaar, komen elkaar tegen in Nepal en 
stemmen de werkzaamheden op elkaar af.
Zo voert Karuna bijvoorbeeld het drinkwaterproject 
in Mechchhe Pauwa uit, waarvan de technische 
voorbereiding en de financiering geheel en al door Madat 
Nepal is geregeld. En Sathsathai sponsorde bijvoorbeeld 

in aanzienlijke mate het gezondheidskamp van maart 
2011, dat zonder deze hulp geen doorgang had kunnen 
vinden. Karuna ondersteunde het gezondheidskamp in 
organisatorisch opzicht.
Voor de toekomst betekent dit dat we nog meer overleg 
met elkaar hebben en kijken hoe we ons kunnen 
beperken tot de hoofdtaken van de eigen organisatie, 
terwijl we wel elkaar ondersteunen.

De vorige Nederlandse regering heeft besloten om nog 
maar een beperkt aantal landen in aanmerking te laten 
komen voor ontwikkelingshulp. De huidige regering heeft 
het budget geweldig gekort en het lijkt er op dat het 
Nederlandse bedrijfsleven weer moet profiteren van het 
geld, of dit nu ten goede komt van het ontwikkelingsland 
of niet. Regelrecht afbraakbeleid, voorbijgaand aan de 
brede maatschappelijke betrokkenheid. 
Dit betekent dat Madat Nepal vanaf 1 januari 
2011 geheel op eigen benen, zonder hulp van 
medefinancieringsorganisaties verder zal moeten. We 
waren partners van Impulsis, NCDO en Aqua for All, 
maar hebben wederzijds tegen wil en dank afscheid van 
elkaar moeten nemen.
Een en ander betekent dat we voor de komende jaren 
geen grote projecten meer zullen kunnen ondernemen. 

- Suraj Dhaubhadel volgt met steun van ons een artsopleiding. Hij heeft 
  onlangs opnieuw een prijs gekregen voor beste student chirurgie.
- Siddhi Memorial Hospitaal mag nu 50 bedden huisvesten voor moeder-
  en-kind zorg.
- Overleg in Kathmandu met vertegenwoordigers van Karuna 
  Nepal, Madat Nepal en Bomdoj, voorzitter van het schoolcomité in 
  Mechchhe Pauwa.
- Tijdens de trektocht mag een groep de feestelijke ontvangst bij de 
  school in Purseray Dhada meemaken. Iedereen krijgt bloemenmala’s.
- Genieten tijdens de trektocht van het geweldig uitzicht.



De volgende reis naar Nepal is gepland van 29 
september tot 30 oktober. Tijdens de reis is er een 
trektocht van twee weken, waarbij onder andere een 
aantal van onze projecten worden bezocht. 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 er 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 ziekenhuis kosten. Er is in Nepal 
geen ziektekostenverzekering en ziekenhuizen zijn heel 
duur. Bovendien krijgen ze een fair (trade) salaris.

Madat Nepal Handel is een zelfstandige dochterstichting 
die handwerkproducten ui 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 125 werknemers in Nepal hebben een vaste 
baan via de producentfamilies van MNH, waardoor 
evenzoveel gezinnen gegarandeerd zijn van een vast 
inkomen.

- De dragers krijgen een fair trade salaris.
- Kijk! Toeristen.
- Een van de via ons gesponsorde leraressen.
- Tibetaanse vluchtelingen tijdens het werk met het maken van sieraden 
  voor Madat Nepal Handel.
- Het verven van pashmina’s bij Rajesh voor de wereldwinkels.

Madat Nepal Handel betaalt bovendien alle overhead 
van de moederstichting, zoals deze nieuwsbrief en de 
verzending ervan, zodat elke gedoneerde euro voor de 
volle 100% naar de projecten in Nepal gaat.

Jaarlijks oog- tand- en KNO-kamp in Mechchhe 
Pauwa
In maart 2012 moet het achttiende gezondheidskamp 
in Mechchhe Pauwa gaan plaats vinden. De opzet 
zal enigszins anders zijn. Het zal voornamelijk een 
screeningskamp zijn met operaties die achteraf plaats 
zullen vinden. We hopen zo effectiever te werk te 
kunnen gaan. Tandzorg zal gewoon elk jaar moeten 
plaats vinden; datzelfde geldt voor KNOzorg. Maar er 
zal meer geïnvesteerd moeten worden in operaties en in 
gehoorapparaten, vooral voor scholieren. Oogzorg hoort 
er natuurlijk ook bij, maar we willen de operaties gaan 
verplaatsen.
De kosten zullen nog altijd  ca 7.500 euro bedragen.

Kwaliteitsverbetering onderwijs
De cursussen voor leraren hebben het afgelopen jaar 
bewezen een succes te zijn. We willen dit continueren 
op het gebied van wiskunde en de exacte vakken. De 
kosten bedragen ca 4000 euro voor een twintig dagen 
durende cursus voor ca. twintig leraren.

Schoolgebouw
We hebben verschillende aanvragen liggen voor een 
schoolgebouw van vijf lokalen, een lerarenverblijf en 
een toiletblok. De inrichting zal gepaard gaan met het 
verstrekken van voldoende schoolbankjes. We hebben 
nog niet besloten welke school we zullen steunen, maar 
het gaat in ieder geval om een bedrag van 16.000 euro.



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

Spierdystrofie
In Bhaktapur is een plek met een bescheiden opvang 
voor kinderen met spierdystrofie. Ze draaien helemaal 
op donaties. Duidelijk is dat ze echt hulp nodig hebben, 
zowel financieel als in mankracht (fysiotherapie). Op dit 
moment steunen we hen met een donatie van 400 euro 
per jaar, maar willen dit verhogen. Bovendien willen we 
het centrum opknappen zodat het ook in de moesson 
periode een aangename verblijfplaats is voor deze 
jongens.

Bejaardenhuis Bhaktapur
Hoewel het bejaardenhuis goed draait en alles goed 
georganiseerd is, is er toch nog een geldtekort. Dat is 
niet erg groot, maar elke bijdrage is toch welkom.

Polikliniek Bhaktapur
De vaste lasten die uit de betaling van de salarissen 
bestaat, vormen de grootste last. Hiervoor is elke 
bijdrage dan ook welkom. Er is echter een structureel 
probleem en dat is wederom drinkwater. Men wil een 
bron slaan, het water oppompen en filteren zodat het 
ziekenhuis voortdurend schoon drinkwater heeft en niet 
afhankelijk is van tankwagens in de droge perioden die 
water moeten aanvoeren. Kosten bedragen ongeveer 
15.000 euro.

Studiekostenfinanciering
Vaak hebben (de ouders van) leerlingen moeite om na 
klas tien de onderwijskosten voor vervolgonderwijs of 
een verdere opleiding te bekostigen. Deze leerlingen 
sponsoren kan uitsluitend in een één op één situatie, 
waarbij een sponsor zich garant stelt voor de betaling 
van de opleiding. Op dit moment vindt dit al plaats bij 
zeven leerlingen. Wij kunnen een specifieke leerling 
voorstellen die deze vorm van hulp nodig heeft. De 
kosten variëren van 200 tot 1400 euro per jaar per 
leerling.

Opleiding artsen en verpleegkundigen
De opleiding van een verpleegkundige bedraagt 
ongeveer 2500 euro. De opleiding duurt dan drie jaar 
en na afloop zal hij/zij return service verlen in het 
Siddhi Memorial Hospital.
De opleiding van een gewone arts kost ongeveer 
20.000 euro. Deze opleiding duurt ongeveer 4 1/2 jaar. 
De vervolg opleiding voor een kinderarts-chirurg kost 
ongeveer 20.000 euro en duurt twee jaar. 

Dank
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