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Beste begunstigers en relaties
Na de aardbeving op 25 april 2015 hebben we digitaal verschillende nieuwsbrieven verstuurd. Daarin werd 
verslag gedaan van de situatie in Nepal en rondom onze projecten. Een jaarlijkse nieuwsbrief kon dan ook 
niet veel extra nieuws brengen. Maar nu wij voor de derde maal na de aardbeving Nepal hebben bezocht, 
is dat wel zo. We hebben gemeend deze nieuwsbrief met een inleiding over ‘Nepal na de aardbeving’ te 
moeten beginnen. Maar we kregen bij ons derde bezoek al snel door dat we de inleiding in twee delen 
moesten opsplitsen. Dat heeft te maken met alle opeenvolgende veranderingen. Dat wordt vanzelf duidelijk 
bij het lezen van deze nieuwsbrief.
We willen iedereen ook van harte danken voor alle donaties en giften. Privacyregels van de bank zorgen 
er voor dat wij van heel veel donateurs geen naam of verdere gegevens hebben en deze weldoeners niet 
rechtstreeks kunnen benaderen. 

Nepal, een jaar na de aardbeving
Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.8 op de schaal van 
Richter, een week later gevolgd door een tweede met een kracht van 7.4 gevolgd door honderden 
naschokken. Bijna 9000 mensen verloren het leven. Honderdduizenden mensen raakten hun huis kwijt 
omdat het geheel ingestort was of onbewoonbaar was geworden. Noodhulp kwam vrij snel op gang, 
voornamelijk in de steden en de plaatsen die gemakkelijk te bereiken waren. Maar zelfs daar kregen velen 
pas hulp zoals voedsel en dekens na een of twee weken. In de bergen zijn veel gebieden waar een jaar later 
nog nooit hulp is geweest. 
In het verstedelijkte gebied verrezen al spoedig tentenkampen. Naast tentenkampen verrezen er 
tunnelhuizen. Golfplaten werden rondom een simpel skelet gebogen totdat er een tunnel ontstond.
Naast de aardbeving hebben er aardverschuivingen plaats gevonden waardoor mensen hun huis en hun 
akkertje de berg af zagen schuiven. Ze hebben werkelijk niets meer. Overstromingen zorgden eveneens 
voor de nodige rampen.
Buitenlandse hulporganisaties waren zeer voorzichtig met het inzetten van gelden via de regering. De 
miljarden hulp bleven op de plank liggen omdat de regering maar niet kwam met een plan.
Ook beloofde de regering de mensen die hun huis kwijt geraakt waren te helpen met een zachte lening. 
Een jaar later moest de eerste lening nog verstrekt worden.
Het was ook een nieuwe regering die de nieuwe grondwet (waarover vele jaren gesteggeld was) ineens 
door het parlement jaagde. De Madeshi in het zuiden van Nepal, een bevolkingsgroep die etnisch van 
Indiase origine is, kwam in opstand en blokkeerde de grens. Zij eiste meer zetels in het parlement ten koste 
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van kleine bevolkingsgroepen. De Indiase regering sloot de grens, zogenaamd omdat het te onveilig was 
om goederen door te sturen. Maar in feite steunden ze de Madhesi. De grens bleef ruim 5 maanden dicht. 
Er was een groot brandstoftekort. Diesel was alleen nog op de zwarte markt te krijgen voor prijzen die zes 
maal zo hoog waren als voorheen. Er ontstond een levendige zwarte handel. Kookgas was er ook niet meer. 
De bevolking moest zijn toevlucht zoeken tot houtvuurtjes om eten te koken. Bedrijven gingen failliet.
De aardbevingsslachtoffers die alles al verloren hadden, werden hierdoor extra getroffen. Maanden kon er 
niets gedaan worden. Pas in februari 2016 kwam de regering met bouwvoorschriften. Bijna een jaar later.
In maart 2016 zag je langzaam midden in de puinhopen mensen bezig een nieuw huis te bouwen. Op onze 
vraag waarom niet meer huizen tegelijk gebouwd werden, kwam het antwoord dat er niet genoeg plek 
was voor het bouwmateriaal en dat iedereen om de beurt kon gaan bouwen. Het was duidelijk dat dit de 
mensen waren die nog over geld beschikten en het wachten op leningen van de regering moe waren.
De tentenkampen waren deels gehalveerd. Veel mensen waren weggetrokken, naar dat wat nog van hun 
huis over was, vaak alleen de begane grond, of hadden ergens een kamer kunnen huren. De nieuwbouw 
is op gang gekomen, mede door het opheffen van de blokkade door India. De brandstof is weer tot een 
normaal niveau gedaald, maar diesel en kookgas zijn niet gemakkelijk te krijgen. Nog steeds lange rijen aan 
de pomp of bij de distributeur.
Ook voor Madat Nepal is er een nieuw begin. Na het realsieren van noodvoorzieningen voor scholen is de 
herbouw van de scholen in Utargot en Daduwa inmiddels gestart. Daarna gaan we naar de andere scholen 
waar herstel of herbouw noodzakelijk is. Ook hopen we het waterproject in Mechchhe Pauwa eindelijk af te 
maken. Mede dankzij de veerkracht van de bevolking is er een nieuw begin. 

Nepal anderhalf jaar na de aardbeving
De grootste ‘schok’ die we bij ons bezoek in november 2016 kregen, was de ontdekking dat we 24 uur 
per dag elektriciteit hadden. We waren helemaal ingesteld op 8-12 uur per etmaal geen elektriciteit. 
Toen we vroegen hoe dat kwam, was het antwoord: ‘Er is een nieuw management aangesteld door de 
nieuwe regering’. Nou ja! Was het dan alleen maar een management kwestie? En hier varieerden de 
antwoorden. Er was elektriciteit verplaatst van de industriële sector naar de particuliere sector waardoor 
de Kathmanduvallei volledig stroom kon krijgen. Er was corruptie geweest en het vorig management kreeg 
veel geld uit de verkoop van generatoren, accu’s voor opslag en invertors. En dat terwijl iedereen moest 
lijden onder dit ‘mismanagement’ en bedrijfjes die niet in de industriële sector gehuisvest waren, failliet 
gingen. Dit kon kennelijk allemaal. Er zijn ook geen mensen gestraft of zo.
Inmiddels genieten wij -en iedereen- van een onbekommerde elektriciteitstoegang. Hopelijk kan dat ook op 
die manier - maar dan zonder corruptie- opgelost worden met het drinkwater.
In september 2016 bereikte de regering een akkoord met de grote hulporganisaties over de 
bestemming van de aardbevingsgelden. Pas toen konden de buitenlandse hulporganisaties starten met 
herbouwprojecten, anderhalf jaar na de aardbeving! En dat is nu in volle gang.
De nieuwe regering heeft toegezegd de zachte leningen voor de herbouw van een eigen ingestort huis te 
verhogen van ca 1700 naar ca 2500 euro. Maar ook nu nog moet de eerste lening verstrekt worden. 
Veel mensen hebben besloten hier niet op te wachten en in Bhaktapur zien we op heel veel plaatsen 
mensen druk bezig met de bouw van een nieuw huis. Ook is de restauratie van cultureel erfgoed begonnen. 
Tentenkampen zijn er bijna niet meer, maar de tijdelijke opvang in golfplaten noodwoningen belooft voor 
veel mensen die echt geen geld hebben een permanente bewoning te worden. In de bergen is weinig 
activiteit te merken.
Maar er is in de bergen wel op bepaalde plekken al veel herbouw. Dat zijn de plaatsen waar de mensen 
weliswaar hun huis verloren hadden, maar waar men niet onbemiddeld was en de toegang tot de 
hulpgelden wist te vinden. Degenen die het hardst schreeuwden kregen geld. Hieruit blijkt helaas dat de 
grote hulporganisaties geen goed netwerk hebben. Zo blijven de plaatsen waar hulp echt nodig is daarvan 
verstoken. En natuurlijk viert corruptie hoogtij in tijden waarin geld te verdelen is. Gelukkig hebben de 
kleine hulporganisaties vaak wel een goed netwerk en kunnen zijn met beperkte middelen toch adequate 
hulp verlenen.
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Tussen de ruïnes en de wederopbouw gaat het leven gewoon door op dezelfde plek, 
een half jaar en anderhalf jaar na de aardbeving.



De meervoudig gehandicapten
In oktober 2015 is de nieuwbouw opgeleverd. De bouw had vrijwel niet geleden onder de aardbeving, 
behalve vertraging. Er waren nog wat zaken betreffende de inrichting die voltooid moesten worden, maar 
in maart 2016 was alles klaar. Zo heeft het verblijf nu ook zonnepanelen voor warm water, een koelkast en 
een wasmachine. De keuken is goed uitgerust en de kinderen hebben allemaal nieuwe stoelen. Het project 
is ondersteund door de Wilde Ganzen.
De ruimte is groter dan voorheen en ook overzichtelijker. De kinderen hebben meer contact met elkaar en 
de begeleiders kunnen het gemakkelijker overzien. Toch is hun taak heel zwaar om veertig (in de praktijk ca 
achtentwintig) meervoudig gehandicapte kinderen te begeleiden. Ze hebben drie kleine regeringssalarissen 
die ze naar rato verdelen onder hun vijven. Daarnaast krijgt de fysiotherapeut die er dagelijks een aantal 
uren is een klein apart salaris. De muziekleraar die een keer per week komt, moesten ze ontslaan, vanwege 
een gebrek aan inkomsten.
We hebben toen als Madat besloten om de vijf vaste medewerkers en de fysiotherapeut, die keihard en vol 
overgave werken, voor drie jaar een aanvulling op het salaris te geven van circa 200 euro per maand dat ze 
onderling verdelen waarbij degenen met het laagste salaris het meeste krijgen. Dat wordt goed opgelost. 
Ze hebben het geld ook nodig. Voor de muziekleraar wiens therapie een heel positieve invloed op de 
kinderen heeft, hebben we ook een sponsor gevonden. Het is de drukst bezochte dag omdat de kinderen er 
zoveel plezier aan beleven. Hij krijgt gedurende drie jaar een vergoeding van  40 euro per maand om door 
te gaan. Hij verzorgt ook alle instrumenten voor de kinderen.
Het verschil met de vorige behuizing is enorm. Maar toch is het ook hier de ruimte beperkt; er is nu een 
wachtlijst. Omdat we in een heritage gebied gevestigd zijn, is permanente uitbreiding niet mogelijk. We 
gaan de komende periode kijken of we een semi-permanente eerste verdieping mogen realiseren. Hier 
zouden we de opslag en de keuken kunnen vestigen, evenals de fysiotherapie. Dat schept op de begane 
grond genoeg nieuwe ruimte voor ca tien extra kinderen. 
Voor de toekomst hebben we voor dit meervoudig gehandicapten project een fonds in het leven geroepen. 
Dezelfde mensen die deel uitmaakten van het zeer goed functionerende bouwcomité gaan deel uitmaken 
van het fondscomité. Het fonds wordt gevoed uit particuliere giften. De eerste donatie bestonden uit een 
gift van Joy Nepal Foundation en Speedway Cargo, de exporteur voor Madat Nepal Handel. Daarnaast was 
er een gift van KP Tamrakar, de klankschalen producent voor de handel. In euro’s omgerekend is dit een 
bedrag van in totaal ongeveer 5000 euro. Inmiddels zijn er enkele kleine giften bijgekomen. Het fonds is er 
om onderhoud van gebouw en middelen te financieren, om salarisproblemen op te lossen en eventuele 
uitbreiding mogelijk te maken. Madat wordt volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen 
het fonds en verleent zo nodig extra ondersteuning.
Daarnaast gaan we kijken of we iets aan het vervoer kunnen doen van de kinderen naar het centrum. 
Verschillende families wonen te ver weg of het is bijna ondoenlijk en te zwaar om hun kind(eren) elke 
dag op en neer te brengen/halen. Voor een deel zijn dit ook de families die geen geld hebben om een 
nieuw huis te bouwen en in de golfplaten tunnelhuizen wonen. Om het vervoer te realiseren hebben we 

Kinderen worden op hun eigen niveau gestimuleerd in de ontwikkeling. De muziekles op maandagochtend wordt het drukst 
bezocht.

Madat heeft met plezier meegedaan aan ‘de Gouden Gans’ wedstrijd om transport 
voor de meervoudig gehandicapten te realiseren.

Fysiotherapie.



meegedaan aan de Gouden Gans actie van de Wilde Ganzen. Hierbij was het de bedoeling dat er zoveel 
mogelijk mensen stemden op het ‘vervoer meervoudig gehandicapten project’ van Madat Nepal. We 
hebben niet de eerste prijs gekregen, maar wel een geldbedrag van 2000 euro.
Vier gezinnen verkeren in een deplorabele toestand. Zij hebben niet elke dag te eten. We hebben besloten 
om deze gezinnen voor drie jaar te ondersteunen met een bedrag van elk ca 25 euro per maand. Een gezin 
dat onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest is, krijgt extra ondersteuning. Het tunnelhuis wordt 
opgeknapt en wind- en waterdicht gemaakt. Ongeveer de helft van de ingeschreven kinderen hebben 
epilepsie- en andere medicijnen nodig. De families kunnen dit niet betalen. We zijn bezig gelijkgezinde 
organisaties te vinden die de kosten hiervoor op zich willen nemen. 

Expositie aardbevingsfoto’s
Vier zaterdagen in juni was er van 10.00-17.00 uur een foto 
expositie te zien in Amersfoort van Pauli en Rob Gerritsen over 
desituatie in Nepal één jaar na de aardbeving. Centraal stond een 
serie van vijf foto’s die uitgekozen is voor de Foto Nationaal prijs. In 
totaal waren er meer dan 40 foto’s te zien, vooral van de effecten 
van de aardbeving op de bevolking in Bhaktapur. 
Van 4 november tot 11 december was de expositie te zien in het 
Groot Melkhuis in het Vondelpark te Amsterdam. Er zal nog een 
aantal kleinere exposities volgen.

Geridderd
Op koningsdag 2016 werden Pauli en Hemmy -tot hun beider 
verrassing- geridderd. Ze ontvingen de versierselen van ‘officier 
in de orde van Oranje Nassau’ uit handen van de burgemeester 
van Amersfoort. Ze mochten deze ridderorde ontvangen vanwege 
hun verdiensten voor het verrichten van meer dan 25 jaar 
ontwikkelingswerk in Nepal.

Onderwijs
Op het gebied van onderwijs financiert Madat de bouw van scholen, 
bibliotheken, onderwijspersoneel, onderwijsondersteunende 
programma’s en schoolonderzoeken. Door de gevolgen van de 
aardbeving zijn extra gelden nodig op het gebied van de herbouw 
van scholen die ingestort zijn.

Daduwa
De school in Daduwa moest helemaal opnieuw opgebouwd worden. 
Twee van de drie gebouwen waren ingestort. Het derde was niet 
meer veilig en werd tijdelijk als opslag gebruikt. Er werd in eerste 
instantie les gegeven in door ons gefinancierde noodopvang, 
onderkomens van golfplaten. Opvallend detail is dat de schooltassen 
buiten de tijdelijke klaslokalen moesten blijven omdat er binnen 
geen plek voor was.
In het dorp Daduwa zijn vrijwel alle huizen ingestort. Hoewel we al 
twee lerarensalarissen betalen is besloten om het eerste jaar na de 
aardbeving de salarissen van de andere drie leraren ook te betalen 
om de bevolking te ondersteunen. Dat was in april 2016 afgelopen.
Er is heel veel overleg geweest over de herbouw. Vanwege 
ruimtegebrek waren de mogelijkheden beperkt. De nieuwbouw 
moest op exact dezelfde plek komen. Het werden weer drie 
gebouwen met respectievelijk 3, 3 en 4 lokalen. Voor de nieuwbouw 
werden de instructies van de regering gebruikt. Het voornaamste 
hiervan is dat er veel staal verwerkt moest worden in de muren. 
Daduwa is goed te bereiken waardoor er maar relatief weinig 
transportkosten gemaakt zijn. Trucks konden op vijftig meter 
afstand van de school hun lading lossen. Er werd gebruik gemaakt 
van dezelfde natuurstenen (dus geen baksteen). Maar er werd nu 
cement gebruikt. De totale kosten bedragen ongeveer 38.000 euro. 

De school in Daduwa na de aardbeving.

Daduwa, tijdelijke opvang.

Deze foto uit een serie van vijf is in 2016 
voor Foto Nationaal uitgekozen. De serie 
heeft veel aandacht gehad tijdens twee 
exposities in Amersfoort en Amsterdam.

Pauli en Hemmy zijn tot hun verrassing in 
2016 geridderd voor hun werk in Nepal.



Dat is aanmerkelijk hoger dan vóór de aardbeving. Twee aspecten 
zijn hiervoor verantwoordelijk. De salariskosten van de vaklieden 
zijn verdubbeld. Die bedragen nu 1500 rps per dag, ongeveer 
12 euro. Daarnaast moet er een grote hoeveelheid staal in de 
constructie verwerkt worden om instorting bij een aardbeving te 
voorkomen.
Tijdens ons bezoek in november 2016 was de bouw van deze 
school bijna gereed. Er zijn wel nog wat wensen. Zo wil men graag 
acht schoolborden en een soort vloerbedekking voor de twee 
peuterklassen. Waar men al jaren om vraagt is een podium voor 
de dansoefeningen en –uitvoeringen. Het is een soort vlakke 
betonnen ondergrond, verhoogd, buiten de schoolgebouwen. 
Ook wil men graag een klein fonds voor de bekostiging van 
onderwijsmateriaal en kleding voor de muziekuitvoeringen.
Op dit moment worden de salarissen van twee onderwijzers en 
van de hoofdonderwijzer gesponsord. Wat ook veranderd is, is de 
samenstelling van de leerlingen. Veel Brahmanen families zijn na 
de aardbeving weg getrokken. Zij hebben ruimte gemaakt voor 
Dalit families die tot de armste bevolkingsgroep in Nepal behoren.

Jalbiri
In de grote school die we in Jalbiri gebouwd hebben, waren de 
binnenmuren op de eerste verdieping allemaal ingestort, deels 
op de computers vallend in het computerlokaal. De constructie 
van deze twee verdiepingen tellende school was ongeschonden 
gebleven. We waren er al op voorbereid om hier naar toe te gaan 
en een plan op te stellen voor het vervangen van de binnenmuren. 
Maar dat bleek niet nodig. De school had al een sponsor 
gevonden. Wij kunnen dit geld nu weer elders inzetten. Berichten 
hebben ons bereikt dat de school weer helemaal opgeknapt is en 
goed functioneert.
 

Mechchhe Pauwa
De hoofdschool in Mechchhe Pauwa is vrijwel ongeschonden uit 
de aardbeving gekomen. Hier en daar zijn enkele scheuren in het 
muurwerk te zien, maar die hebben geen enkele invloed op de 
constructie. Hier waren dan ook geen herstelwerkzaamheden 
nodig.
Het hoofd van de school, Prem, die al enkele jaren met zijn 
gezondheid te kampen heeft, heeft een stapje terug gedaan. 
We hebben met de nieuwe hoofdonderwijzer Balaram, die we 
eveneens al vele jaren kennen, uitvoerig van gedachten gewisseld 
over de toekomst van leerlingen als ze de twaalfde klas in 
Mechchhe af hebben. Hij vertelde dat er niet veel toekomst is. 
Van de vijf meisjes die verpleegkundige of vroedvrouw wilden 
worden, waren er maar twee die door het toelatingsexamen voor 
vroedvrouw waren gekomen. Het blijkt dat het onderwijs in de 
bergen echt kwalitatief minder is dan in het stedelijk gebied. Er 
zijn nog twee andere zaken die nodig zijn om in een hogere - of 
beroepsopleiding terecht te komen: geld en kruiwagens. 
Er gaan dan ook veel jongeren naar de Arabische staten. Maar 
velen blijven ook en kijken of ze in Kathmandu werk kunnen 
krijgen. Op het gebied van landbouw of de ontwikkeling daarvan is 
in Mechchhe weinig te ontwikkelen. Het ligt op een onvruchtbare 
bergkam en er is een chronisch gebrek aan water. We hebben 
afgesproken dat Madat jongeren wil sponsoren die niet de 
financiën hebben om een beroepsopleiding te volgen maar wel 
de capaciteiten. Voor de leraren is dit aanbod belangrijk om 
jongeren al vroeg te motiveren om hun best te doen. We denken 
hierbij aan opleidingen als elektricien, loodgieter of automonteur, 
verpleegkunde of vroedvrouw. Het zijn betaalbare opleidingen. 
Een artsopleiding kost op dit moment al 40.000 euro. En dan nog 

Daduwa, nieuwbouw in aanbouw.

Daduwa, nieuwbouw is vrijwel klaar.

Daduwa, het nieuwe computerlokaal.

In Daduwa wordt veel aandacht besteed 
aan sport, toneel, zang en dans.

Daduwa, weer in een echt lokaal les na 
maanden in noodopvang.



krijg je een baan alleen maar via kruiwagens of wanneer je nog een dure vervolgopleiding hebt gevolgd. 
Verder heeft Mechchhe het drinkwater van de lager gelegen bron hard nodig. We hebben toegezegd er 
alles aan te doen om dit slepende project af te ronden. Het is belangrijk voor de school en het dorp. Na de 
aardbeving geeft de bron trouwens tweemaal zoveel water terwijl andere bronnen opgedroogd zijn. Unicef 
blijkt belangstelling voor het project te hebben. We gaan kijken of Unicef de kostenop zich wil nemen die 
nodig zijn om de ca 100 gezinnen van het dorp van water te voorzien en om zonnepanelen aan te schaffen 
die de elektriciteit kunnen opbrengen om de pompen te bedienen.
De landelijke loodgietersorganisatie die zetelt in Bhaktapur wil het project afronden. We hebben contacten 
met hen en wachten op dit moment op een gedetailleerde offerte.
In Mechchhe Pauwa zijn twee nieuwe leraren aan het team toegevoegd die door de regering betaald 
worden. Dat houdt in dat per april 2016 Madat de financiering van één leraar terug getrokken heeft en dit 
per 1 april 2017 opnieuw doet. Op dit moment worden drie leraren gesponsord voor het higher secondary 
onderwijs (klas 6-10) een leraar voor de klassen 11-12 en een leerkracht voor het computeronderwijs.

Utargot
De bouw van deze school is inmiddels klaar. Voorafgaand aan de bouw hebben de dorpsbewoners geholpen 
om de heuvel waarop de school zou komen te staan tot een plateau om te vormen. De dorpsbewoners 
hebben de heuveltop afgegraven omdat het terrein rondom de school te gevaarlijk was. Als de kinderen het 
schoolplein afrenden moesten ze een heel steile heuvel af. Er ontstonden te veel arm- en beenbreuken. 
Dat afgraven gebeurde met de hulp van een ingehuurde graafmachine. De tijdelijke noodbouw moest 
daarvoor afgebroken worden. Het resultaat is nu dat de heuveltop uit één groot vlak terrein bestaat. 
Rondom in u-vorm komen de gebouwen te staan. De golfplaten noodschool is op het midden van het 
terrein weer opgebouwd. Na de bouw wordt deze afgebroken om plaats te maken voor het speelterrein.
Utargot is een regeringsschool. Het grootste deel van de school is door ons gebouwd. Met het district 
is uitvoerig overleg geweest over de nieuwbouw van de school. Dit moest nu gebeuren volgens nieuwe 
richtlijnen van de regering die eindelijk zijn vrijgegeven. Van de kant van de regering moeten ook vijf 
klaslokalen gebouwd worden. Van de 30.000 euro die door ons beschikbaar gesteld zijn, zijn vijf klaslokalen 
gebouwd. De kosten gingen vooral op aan de bouwmaterialen, arbeid en transport. In de bouw wordt staal 
verwerkt zodat de school zoveel mogelijk aardbevingsbestendig is. De muren zijn gemaakt van bakstenen. 
Alle materiaal moest per truck aangevoerd worden, maar door de steilte van het terrein konden de trucks 
minder dan de helft geladen worden. Utargot is van al onze scholen het moeilijkst bereikbaar, waardoor 
ook de transportkosten behoorlijk opliepen (wel 9.000 euro). Natuursteen voor de bouw was geen optie. 
Dat heeft te maken met de samenstelling van de bevolking. Heel veel leerlingen gaan na de tiende klas naar 
het buitenland, vooral de Arabische staten, waar inmiddels meer dan 3.500.000 Nepalezen werk vinden. 
Als ze terugkomen, trouwen en kinderen krijgen, gaan ze daarna opnieuw naar het buitenland. De vrouwen 
blijven enkele jaren achter en laten de opvoeding aan de grootouders over. Er wonen in Utargot derhalve 

We bieden meisjes uit Mechchhe Pauwa 
een kans voor een beroepsopleiding, 
bijvoorbeeld als vroedvrouw.

De school in Utargot direct na de 
aardbeving.

Het overleg van Madat met het 
lerarenteam in Mechchhe Pauwa.

De jongens van de school in Mechchhe 
Pauwa kunnen een beroepsopleiding 
volgen waar lokaal vraag naar is.

De school in Utargot in aanbouw. De nieuwbouw voor de eerste vijf lokalen 
is klaar. Daarnaast staat nog noodbouw. 



voornamelijk kleine kinderen en grootouders. De meeste mensen 
trekken weg omdat er geen werk te vinden is voor hen in dorp of 
omgeving. Na de try-out in Mechchhe Pauwa gaan we hier ook 
kijken hoe we beroepsopleidingen kunnen realiseren.
De school telt meer dan 400 leerlingen. Ze willen ook een negende 
en tiende klas realiseren zodat de leerlingen hier hun SLC (School 
Leaving Certificate) kunnen halen.
De bouw was eigenlijk al klaar voor de moesson. De gebouwen 
moesten alleen nog geschilderd worden. Maar door de moesson 
waren er hele stukken weg weggeslagen. Uiteindelijk moest de verf 
te voet naar de school gebracht worden en zijn de gebouwen ook 
geschilderd. In november konden wij het project niet bezoeken 
omdat de weg nog steeds onbegaanbaar was. Maar op basis van 
het fotomateriaal kunnen we stellen dat dit schoolproject geslaagd 
is. Het wachten is nu op het vervolg door de regering.
Vooraf aan de bouw, tijdens de uitvoering en bij de oplevering is de 
bouw gecontroleerd door vertegenwoordigers van het district en 
goed bevonden.

Bashari Khola
Bashari Khola ligt vlakbij Mangeltar, waardoor deze school in maart 
bezocht kon worden. Er zitten scheuren in het schoolgebouw 
en het gebouw heeft een rode stikker opgeplakt gekregen, wat 
betekent dat het niet veilig is. De leraren vinden het echter wel 
veilig genoeg en geven er toch les aan de kinderen. Rondom de 
rode stikker zit namelijk veel corruptie. Aannemers proberen 
daarmee opdrachten binnen te halen. Naast het door ons 
gebouwde schooltje dat vijf lokalen telt en waar 103 kinderen les 
krijgen van vijf leraren, staat er nog een lokaal dat door de regering 
is gefinancierd. Van de vijf leraren worden er drie door de regering 
betaald en 1 ½ door ons. De school wil graag een zesde klas er bij 
krijgen omdat het voor de leerlingen te zwaar is (te ver) om naar 
de zesde klas in andere dorpen te gaan. De school ligt bij een soort 
morene, waardoor heel veel terrein uit zand en keien bestaat 
en moeilijk begaanbaar is. Twee andere kleine schooltjes in de 
omgeving zijn gestopt omdat er te weinig leerlingen waren.
Ze hebben ons gevraagd om het gebouw met vijf lokalen 
op te knappen. Voorlopig doen we dat niet omdat andere 
schoolgebouwen er vele malen erger aan toe zijn.

Titretar
In Titretar dat vlak bij Dumche ligt, heeft de school vrijwel geen 
gevolgen ondervonden van de aardbeving. De school ziet er 
proper uit, wat waarschijnlijk komt door het feit dat hier vier 
onderwijzeressen les geven. Opvallend was de aanwezigheid van 
twee stagiaires die de officiële lerarenopleiding volgden en hier 
stage liepen. Er was slechts één probleem, waarvan wij dachten 
dat het al opgelost was. Bij hoge waterstand liep het toilet over, 
waardoor het verplaatst zou moeten worden naar  een hoger 
gelegen plek achter de school. Dit land was echter niet van de 
school en de eigenaar stemde niet toe, hoewel de school al een 
gat gegraven had voor het aanleggen van een beerput. De eigenaar 
weigerde en daarmee was er voor de school geen andere oplossing 
dan uit te wijken naar de kant van de rivier. Ze hadden besloten 
een verhoging aan te brengen en het toilet daar op te bouwen. De 
leraressen hadden ook besloten om het gebouw een nieuw verfje 
te geven.

Amchi opleiding
We waren in maart 2016 in de gelegenheid om in Pokhara de 
winterschool voor de Amchi opleiding te bezoeken. We financieren 
namelijk het salaris van één leraar voor deze school. Aan het hoofd 

Transport voor het metalen frame voor 

Bashari Khola moet op termijn opgeknapt 

Klaslokaal in Bashari Khola.

Overleg in het lerarenlokaal.

De drie leraressen in Titretar.



van deze school staat Amchi Tenjing Bista. We werden rondgeleid door 
zijn oudste zoon, Lhundup Giyatso Bista die zelf ook Amchi is. Amchi 
is een Tibetaanse naam voor arts die de vijf hoogste niveau’s van 
studie heeft afgelegd. Daarbij wordt uitgegaan van vier boeken over 
Tibetaanse geneeskunde. Op dit moment zijn er reeds 14 studenten 
afgestudeerd en hebben een eerste graad Amchi. Daarna volgt een 
studie voor de tweede graad. Deze is echter nog niet door de Nepalese 
regering geautoriseerd.
De school in Pokhara telt 52 studenten in 12 klassen. De leerlingen in 
klas 1-6 verblijven alleen in de winter in de winterschool te Pokhara. 
De plaatsen in Mustang, waar ze vandaan komen, lopen in de winter 
grotendeels leeg en hun ouders overwinteren ook in Pokhara. In de 
loop van maart gaat iedereen weer terug. In Lo Mantang volgen ze dan 
les in de zomerschool. Vanaf klas 7 verblijven de leerlingen het hele 
jaar door in Pokhara. Ze hebben ook les op de SOS school. Vanaf klas 8 
worden alle lessen in het Tibetaans gegeven. Dat heeft te maken met 
de niet vertaalde boeken over geneeskunde.  Alle leerlingen hebben 
de Nepalese nationaliteit, maar zijn van Tibetaanse oorsprong.
Enkele dagen later kwam de Amchi zelf bij ons op bezoek en konden 
we verder over het onderwijs van gedachten wisselen. We zegden 
hem toe dat we de sponsoring van een leraar met twee jaar zouden 
verlengen.
De Amchi is met zijn team in oktober op bezoek geweest bij de Dalai 
Lama in Dharamsala inj India, waar hij werd ontvangen en de beste 
wensen kreeg voor zijn werk.

Onderwijs ondersteunend programma
In maart 2016 kon Pauli een bezoek brengen aan een lerarentraining in Mangeltar. Er waren drie 
trainers die les gaven in Engels, wiskunde en science (biologie, natuur- en scheikunde). Er waren 17 
onderwijskrachten aanwezig, de meesten van onze scholen. Tijdens het bezoek werd er les gegeven in 
science. De trainer was de 70 al gepasseerd, had al trainingen op 51 scholen gegeven en was niet van plan 
daarmee te stoppen. Met heel simpele middelen legde hij allerlei principes uit, zoals hoe een microscoop 
werkt, een robot of een computer en hoe dit het beste op kinderen overgedragen kon worden. Door visueel 
op zeer eenvoudige manier deze ingewikkelde zaken uit te leggen, had hij de aandacht van iedereen. En 
vervolgens wist hij dit weer terug te brengen naar het wetenschappelijk gedeelte. De onderwijskrachten 
waren dan ook zeer blij met deze cursus.
De cursus bestaat uit 25 dagen die in vijf blokken gegeven wordt op momenten dat de leerlingen er zo min 
mogelijk last van hebben. De cursisten krijgen na afloop ook een regeringscertificaat van deelname, dat 
een bepaalde mate van baangarantie geeft. Een van de cursisten was een van onze leraressen uit Chauky 
Dhada, die een peuter bij zich had. Ze had haar man meegenomen om voor de peuter te zorgen. Leraren 
van alle door ons gebouwde scholen in het gebied waren aanwezig, evenals leraren van andere scholen.
De cursussen werden medegefinancierd door Edukans en zijn in meerdere opzichten belangrijk. Als de 
onderwijskrachten geen officiële opleiding hebben gevolgd, moeten ze dit soort cursussen gevolgd hebben 
en een certificaat kunnen overleggen. Veel oudere leerkrachten zijn in het verleden direct na klas 10 voor 
de laagste klassen gaan staan en weten nauwelijks iets af van educatie. Daardoor is de overgang naar klas 
zes voor veel leerlingen zwaar, omdat ze pas vanaf dat moment met opgeleide leerkrachten te maken 
krijgen. De trainingen helpen de leraren de leerlingen beter voor te bereiden op de overgang naar klas 6.
Deze trainingen blijken op alle niveaus voor de leraren en de leerlingen een succes te zijn. We gaan hiermee 
dan ook de komende jaren door.

Amchi Bista op bezoek bij de Dalai Lama.

Slaapzaal van Amchi leerlingen.

Drie impressies van het onderwijsondersteunend programma. Een van de trainers legt met behulp van eenvoudige leermiddelen,  
die lokaal beschikbaar zijn, ingewikkelde zaken uit op het gebied van ‘science’.



Gezondheidszorg
De grote gezondheidskampen zijn tijdelijk gestopt en hebben plaats gemaakt voor schoolonderzoeken. 
Daarnaast ondersteunen we een spierdystrofiecentrum, een dagopvang voor meervoudig gehandicapten 
en het Siddhi Memorial Hospitaal. 

Het KNO schoolonderzoek
Dit schoolonderzoek voor Mechchhe Pauwa en omgeving, leverde een aantal jongeren op met 
gehoorproblemen. Inmiddels hebben ze allemaal een bezoek aan het ziekenhuis gebracht en degenen 
die geopereerd konden worden hebben dan ook een operatie gehad. Dit betrof vooral reparaties van 
het trommelvlies. Een jongen had een gehoorapparaat nodig en een andere scholier had een te zware 
beschadiging waardoor een operatie niet meer mogelijk was. Het is de bedoeling dat er om de paar jaar 
een schoolonderzoek plaats vindt. Bij zo’n volgend onderzoek stelden de leraren het op prijs wanneer er 
ook oog- en tandzorg geleverd kon worden. Voor dit gebied wordt het schoolonderzoek begeleid door 
Chudamani Kaffle die zelf health post assistent is.

Nieuwe gezondheidskampen
In maart 2017 vindt een schoolonderzoek plaats in het gebied rondom Chauky Dhada op het gebied van 
KNO-, oog- en tandzorg. In maart 2018 gebeurt dit in het gebied rondom Mechchhe Pauwa. Operaties 
zullen in Kathmandu plaats vinden en worden begeleid.
In oktober 2017 vindt een groot gezondheidskamp in Thulo Parsel plaats en eventuele operaties zullen ook 
in Kathmandu gerealiseerd worden.

De spierdystrofie jongens
Helaas leven er nog maar drie die deelnemen aan de dagopvang. Af en toe zijn er buitenlandse vrijwilligers 
die vooral fysiotherapie geven aan de jongens om hun spieren zo soepel mogelijk te houden. We blijven  
steunen met een bedrag van 500 euro per jaar. In november 2016 zijn zes jongens met hun ouders en 
begeleiders met een bijdrage van Madat vijf dagen op reis geweest naar Lumbini, de geboorteplaats van de 
Boeddha, waar veel tempels gebouwd zijn door buitenlandse organisaties. Ze hebben genoten.

Het Siddhi Memorial hospitaal en bejaardentehuis
Tijdens de aardbeving heeft dit ziekenhuis in Bhaktapur heel veel mensen geholpen. 
In de aardbevingsnieuwsbrieven hebben we al gemeld dat het ziekenhuis getroffen werd door een 
metershoge modderstroom die binnen een kwartier alles onder water zette. Een aardverschuiving had 
namelijk de plaatselijke rivier een tijd lang geblokkeerd. Die blokkade verdween eensklaps. Er waren geen 
persoonlijke ongelukken. Maar alle apparatuur die op de begane grond stond, was hierdoor voorgoed 
onbruikbaar. Het wagenpark kon gelukkig gerepareerd worden.
Het bejaardentehuis had natuurlijk ook te kampen met de overstroming, maar daar is inmiddels alles weer 
in orde. 
Een groot probleem na de ramp was schoon drinkwater. De hele installatie was vervuild. Schoon water 
bleef een probleem mede door de blokkade door India. In maart 2016 was dit echter gelukkig opgelost. 

De dovenschool
De dovenschool vlak bij ons meervoudig gehandicapten gebouw heeft een kleine opknapbeurt gekregen. 
De lokalen kregen een nieuw verfje. Ook wordt van twee meisjes het schoolgeld betaald. Een meisje omdat 
ze voor de negende en tiende klas intern naar een dovenschool in Kathmandu moet en het andere meisje 
omdat ze geen ouders meer heeft en bij haar grootouders woont die geen geld hebben voor de opleiding.

Schoolonderzoek door de KNO arts. Het verblijf en trotse atelier van de 
spierdystrofie jongens.

Het Siddhi hospitaal onder water ten 
gevolge van de aardbeving.



Kleine hulp
Ten gevolge van de aardbeving was veel hulp nodig. Hierover 
hebben we in onze aardbevingsnieuwsbrieven geschreven. Een 
kleine selectie hieruit volgt hieronder, alsmede enkele nieuwe 
zaken.

Dasain gelden
Dasain is het belangrijkste feest in Nepal en wordt in oktober/
november gevierd. Het is qua belang te vergelijken met kerstmis 
in Nederland. In overleg met kampcomités is een tiental gezinnen 
uitgekozen die het erg moeilijk hadden. Ze hebben elk 50 euro 
gekregen. 

Het ‘waterkamp’
In een van de kampen in Bhaktapur wonen nog 31 gezinnen. Ze 
kregen beperkt drinkwater van de gemeente. Het kampcomité heeft 
ons gevraagd of we ze kunnen helpen met drinkwater. We hebben 
samen met hen berekend wat ze nodig hebben en hier een garantie 
voor afgegeven voor zes maanden. We praten over een bedrag van 
ongeveer 53 euro per maand. 
Het kampcomité heeft ook onze hulp ingeroepen rondom de 
persoon van een 96 jarige vrouw, die niet veel anders deed dan 
huilen en van wie de kinderen niet weten hoe ze hiermee moeten 
omgaan. We hebben de staf van Siddhi Memorial Hospital gevraagd 
om hier naar te kijken. Ze hebben een veldteam dat voor dit soort 
zaken de kampen bezoekt.

Het ‘pottenbakkerskamp’
In onze aardbevingsnieuwsbrieven hebben we hier eerder over 
geschreven. Een twaalftal gezinnen heeft van ons dekens gekregen 
om de winter door te komen en ze krijgen gedurende anderhalf jaar 
schoolgeld voor hun kinderen. Ze waren tijdelijk gratis gehuisvest 
op een stuk grond van een privé persoon, maar moesten daar in 
januari weg, omdat de eigenaar hier nieuwbouw op wilde zetten. 
De mensen van dit kamp zijn verspreid geraakt over allerlei andere 
kampen, maar blijven voor de afgesproken periode door ons 
ondersteund worden.

Asha Maya
Het verhaal over de verwaarloosde vrouw onder de trap is 
eveneens in een aardbevingsbrief verteld. Zij is ondergebracht in 
het bejaardentehuis in Bhaktapur. Wij betalen daar 1500 euro per 
jaar voor plus kledingkosten. Ze maakt het goed, is aan beide ogen 
aan staar geopereerd en flink opgeknapt. Ze aardt goed tussen alle 
andere bejaarden en toen Pauli haar een bezoek bracht in maart, 
herkende ze haar ook. Van het bedrag van 1500 euro is een deel 
ook bestemd voor ouderen die niet gesponsord kunnen worden.

Laxmi Koju
Een van de werkneemsters van Haribol had vlak voor de aardbeving 
haar man verloren. Tijdens de aardbeving verloor ze haar zoon en 
haar huis. Ze bleef over met haar dochter. Haar dochter volgde 
een opleiding als apothekersassistente, maar kon die opleiding nu 
niet meer financieel bekostigen. Wij hebben de financiën voor het 
laatste jaar betaald, een investering in de toekomst voor moeder en 
dochter. Ze is inmiddels geslaagd en kan een baan gaan zoeken. De 
moeder probeert nieuwbouw te krijgen op de grond waarop haar 
huis stond. Dat laat echter nog op zich wachten.

Leerlingen van de dovenschool.

Noodhulp door wijkcomités geselecteerd.

Asha Maya voor haar ingestorte woning.

Het waterkamp.

Asha Maya in het bejaardenhuis.



Ondersteuning werkneemsters
Van de wereldwinkels zijn veel giften binnen gekomen. Het grootste deel daarvan is gebruikt om de 
werkneemsters van Haribol en Sanu in Bhaktapur te ondersteunen met twee maandsalarissen en voor 
degenen die hun huis verloren hadden elk een bedrag van ongeveer 500 euro. 

Projecten in 2017
In 2017 volgt de herbouw van een school voor vijf klassen in Bhadare. Hiermee is gestart in 
december 2016. Na de moesson zal de school in Chauky Dhada herbouwd worden. Er zijn twee 
medische schoolonderzoeken gepland en een groot gezondheidskamp. In 2017 zal opnieuw een 
onderwijsondersteunend project gerealiseerd worden. Het ligt in de bedoeling het drinkwaterproject in 
Mechchhe Pauwa in 2017 af te maken. Er worden op dit moment onderhandelingen gevoerd over een 
loodgietersopleiding voor studenten die hun middelbare school opleiding hebben afgerond uit Mechchhe 
Pauwa en uit Bhaktapur. Voor het zeer noodzakelijke transport voor meervoudig gehandicapte kinderen 
hebben we inmiddels vervoer gerealiseerd. Nu is het nodig de dagopvang uit te breiden.

Plannen en wensen voor  2017
We hebben ook dit jaar grote en kleine plannen en wensen die we alleen kunnen realiseren dankzij de vele 
donaties die wij jaarlijks mogen ontvangen. Hieronder ziet u een selectie. Kleine en grote noden door van 
de aardbeving worden betaald uit de aardbevingsgelden. In het hieronder staande wensenlijstje staan de 
kort lopende en meer structurele wensen en plannen, die niet aan de aardbeving gerelateerd zijn.

Sponsoring leraren
Nieuwe schenkingsovereenkomsten voor de financiering van lerarensalarissen zijn nodig. In 2015 zijn 
verschillende overeenkomsten afgelopen. We hebben de salarissen iets verhoogd, omdat ze erg uit de pas 
liepen met de salarissen die door de regering betaald worden. De nieuwe salarissen zijn nog altijd veel 
lager, gemiddeld 20 tot 60 euro per maand. Bij het aangaan van een vijfjarige schenkingsovereenkomst 
kan de gever jaarlijks tot 50% aftrekken van de belastingen zonder drempel omdat Madat Nepal een ANBI 
stichting is.
Een leraar klas 1-5:  1300 euro per jaar
Een leraar klas 6-8: 1500 euro per jaar
Een leraar klas 9-12: 1950 euro per jaar

Het Siddhi Memorial Hospital
Dit ziekenhuis met 50 bedden speciaal voor moeder-en-kind zorg, 
en dan ook nog voor de minst draagkrachtigen, kampt structureel 
met een tekort aan financien om het personeel te kunnen betalen. 
Elke bijdrage is dan ook welkom. Madat Nepal heeft dit ziekenhuis 
al vijfentwintig jaar, vanaf het begin, gesteund.

Meervoudig gehandicapten 
De nieuwbouw voor deze kinderen is gereed, compleet met 
inrichting, mede dankzij de Wilde Ganzen. Voor deze kinderen zijn 
slechts vijf begeleiders actief. Hiervan worden door de overheid 
drie salarissen beschikbaar gesteld. Dat wordt nu door deze vijf 
begeleiders gedeeld. Omdat het ook zwaar werk is, hebben we 
toegezegd een aanvulling op deze salarissen te geven van 200 euro 
per maand, of te wel 2600 euro per jaar (met een 13de maand).  
Voor de komende drie jaar hebben we in ieder geval al een 
toezegging om het salaris van de muziektherapeut te financieren.
Het vervoer van deze kinderen naar en van het dagcentrum is 
voor best veel ouders heel zwaar tot bijna niet te doen. Voor 
2017 willen we hier een oplossing voor regelen voor meerdere 
jaren Daarom hebben we meegedaan aan een actie van de Wilde 
Ganzen, waarmee we 10.000 euro kunnen winnen om dit te 
financieren. We hebben deze prijs niet gewonnen, maar wel een 
bedrag van 2000 euro. Voornamelijk door de bijdrage van twee 
wereldwinkels kunnen we dit vervoer toch realiseren.
We hebben echter ook gelden nodig voor de uitbreiding van 
het centrum tot de veertig ingeschreven kinderen en voor extra 
begeleiding. Alle gelden hiervoor zijn welkom.

Een gesponsorde lerares.

Het Siddhi Memorial Hospitaal.

Meervoudig gehandicapten hebben plezier.



Vervolg onderwijsverbeteringsprojecten 
Met medefinanciering van Edukans hebben we in het verleden onderwijs ondersteunende projecten 
kunnen financieren. Leerlingen in het berggebied hebben bij de overgang naar het middelbaar onderwijs 
in een grotere plaats vaak een achterstand. Dit komt omdat de leraren van de eerste vijf klassen in de 
bergdorpen vaak zelf niet meer dan tien klassen hebben doorlopen. Ze hebben geen enkele didactische 
training gehad. De trainingen voor leraren in het basisonderwijs helpen hen die bekwaamheden in 
verschillende vakken te verkrijgen, waardoor dit ten goede komt aan de leerlingen. Daarbij is het ook nog 
eens zo dat ze hiermee certificaten kunnen halen, zodat ze onderwijs kunnen blijven geven. We willen deze 
trainingen jaarlijks gaan organiseren. De kosten per jaarlijkse training zijn gemiddeld 2500 euro.

Bouw en herstel van door de aardbeving getroffen scholen 
De schade van de aardbeving is zo immens groot dat de wederopbouw vele jaren gaat duren, vooral in 
de bergen. We hebben veel aardbevingsgeld binnen gekregen, dat grotendeels opgaat aan herbouw van 
scholen in afgelegen berggebied. Het is nog maar de vraag wat de regering hier gaat doen. 

Onderwijsverbeteringsprojecten.

Bouw en herstel scholen.

Een school van vijf klassen, die volgens de nieuwe 
aardbevingsbestendige principes gebouwd moet worden, 
kost inmiddels 25.000 tot 30.000 euro, afhankelijk van de 
bereikbaarheid. Hoe verder weg, des te duurder. 
Elke bijdrage is hier welkom.

Realiseren drinkwaterproject Mechchhe Pauwa 
In 2017 willen we eindelijk het drinkwaterproject in Mechchhe 
afronden. Dit had al jaren geleden gerealiseerd moeten zijn, maar 
door de politieke strubbelingen en een niet goede begeleiding 
(we hadden dat uitbesteed) is dit project niet goed afgerond. 
Daarboven komen nog eens de vertraging door de aardbeving en 
de grensblokkade. De infrastructuur ligt er, maar er zijn veel fouten 
gemaakt in de uitvoering. Die moeten hersteld worden. Kosten: 
5000 euro.
Het is mogelijk dat Unicef deels participeert om het project uit te 
breiden naar watervoorziening voor de dorpsbewoners.

Ondersteunen project spierdystrofie 
De gezondheid van de jongens gaat –zoals volgens het ziektebeeld 
verwacht- verder achteruit.  
We hebben in de afgelopen jaren hun verblijf laten opknappen. 
Gedurende de laatste levensjaren van deze jongens willen we 
de begeleiders financieel blijven ondersteunen. Elke bijdrage is 
welkom. We hebben in ieder geval een bijdrage van 500 euro per 
jaar toegezegd.

Voortzetten gezondheidsonderzoek en voorlichting  
Uit ervaring van de afgelopen vijfentwintig jaar is gebleken, dat als 
wij niet voor de financiering zorgen van gezondheidsonderzoeken 
om vroegtijdig oog- en oorproblemen en gaatjes in het gebit bij 
kinderen te signaleren, dit helemaal niet plaats vindt. Daarom 
willen we regelmatig een onderzoek laten plaats vinden bij 1000 
tot 1500 schoolkinderen. Deze keer is het gebied rondom Chauky 
Dhada aan de beurt waar wij een school hebben laten bouwen. Er 
kunnen veel kinderen uit andere scholen naar toe komen. 
Gelijktijdig willen we dan ook aandacht geven aan voorlichting, 
vooral op het gebied van oorproblemen. Er lopen te veel kinderen 
rond met trommelvliesperforaties, voor wie een operatie nodig is 
onder algehele verdoving. Dat kan alleen in een ziekenhuis. Van 
de kinderen uit het vorige schoolonderzoek zijn alle oorproblemen 
voor zover dat mogelijk was, verholpen. Kosten: ca 7.000 euro, 
waarvan in een deel al is voorzien.

Opleidingen 
Madat Nepal financiert al een aantal opleidingen van jonge 
mensen die verder willen studeren maar dat niet kunnen betalen. 
Twee meisjes uit Mechchhe Pauwa volgen een opleiding voor 
vroedvrouw. Kosten: ca 1100 euro voor anderhalf jaar per persoon. 
Met een beurs in het vooruitzicht worden kinderen van arme 

Drinkwaterproject.

Schoolonderzoek op het gebied van oog-, 
KNO- en tandzorg.



families geïnspireerd om hun studie met succes af te maken. In 
2017 willen we vanuit Mechchhe Pauwa een zevental studenten de 
opleiding tot loodgieter te laten volgen. Elke bijdrage is welkom.

Bejaardenhulp 
We hebben Asha Maya (zie nieuwsbrief) in het bejaardenhuis bij 
het Siddhi Memorial ondergebracht. Zij was een van de slachtoffers 
van de aardbeving. Kosten per jaar bedragen 1500 euro. Hier 
valt huisvesting, medische verzorging, fysiotherapie, eten en 
dagbegeleiding onder. Een deel van het geld wordt ook gebruikt 
om ouderen op te nemen die helemaal niets kunnen betalen.

Doven
Voor twee meisjes wordt schoolgeld betaald. Een meisje gaat 
intern naar de laatste twee klassen naar Kathmandu. De kosten 
bedragen 1200 euro per jaar.
Een tweede meisje heeft haar ouders verloren en woont bij 
haar grootouders die eigenlijk zelf ook hulp nodig hebben. Haar 
schoolgeld bedraagt 650 euro per jaar (voor de komende vijf 
jaren). 

Verdere individuele steun
Een alleenstaande moeder van een zeer zwaar gehandicapte 
jongen leeft met haar dochter en zoon in een tent/
golfplatenverblijf in een van de opvangcentra. Haar enige inkomen 
is wat ze verdient met het breien van mutsen. Ze kan echter niet 
meer dan een muts per dag breien vanwege de zorg voor haar 
zoon. Eerder was ze stenendrager, maar kan dit werk na een 
operatie niet meer doen. Haar meervoudig gehandicapte zoon 
heeft dagelijks medicijnen nodig. Haar dochter kan in principe 
gewoon naar school. Het vervoer naar het centrum is zeer zwaar 
zodat ze de jongen niet elke dag kan brengen. Ze hebben niet elke 
dag te eten.
We zouden haar willen helpen met de dagelijkse medicijnen en 
met het sponsoren van het schoolgeld van haar dochter voor de 
komende jaren.
Naast haar zijn er nog drie andere gezinnen met een meervoudig 
gehandicapt kind die het zeer moeilijk hebben na de aardbeving. 
We hebben per gezin ongeveer 300 euro per jaar nodig.

Sponsoring opleidingen.

Bejaardenzorg in Bhaktapur.

Individuele hulp aan een alleenstaande 
moeder met een meervoudig 
gehandicapte zoon. Na de aardbeving 
hebben ze geen kans om vanuit hun 
noodtent te verhuizen naar een kamer.
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Dank
Wij willen iedereen ontzettend hartelijk danken voor alle steun aan onze projecten. Met die hulp bereiken 
we grote groepen mensen. We hebben de afgelopen 25 jaar gezien dat het wel degelijk een verschil maakt. 
Dat grote groepen mensen zich meer bewust worden van het nut van onderwijs en van gezondheiszorg. We 
hebben ook gezien dat individuele noden hierdoor opgelost zijn. Staaroperaties, trommelvliesoperaties, 
gebitsverzorging, hulp aan meervoudig gehandicapten. Te veel om op te noemen.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, bedenk dan dat we door de bescherming van 
persoonsgegevens van veel donaties niet weten van wie die afkomstig zijn. Wil je onze nieuwsbrieven 
ontvangen, mail ons dan. Verder kun je ons volgen via de website en via facebook.


