
School- en onderwijsverbeteringsprojecten

Toman Dhada
De bouw van de school in Toman Dhada is weer een voorbeeld ge-
worden van wat er met relatief weinig geld mogelijk is. Het nieuwe 
schoolgebouw bestaat uit vijf klassen en een toiletblok met septic tank. 
De bewoners hebben perfect meegeholpen om de bouw tot een goed 
einde te brengen. De buitenkant van de school is in de kleuren van 
het dorp geschilderd. Door de medewerking van de bewoners kon dit 
gehele project in korte tijd  voor een bedrag van ongeveer 8.300 euro  
gerealiseerd worden. 

Karpachok
Het schoolproject in Karpachok is mislukt door stagnerende samenwer-
king met de plaatselijke bevolking. Er was met hen afgesproken dat zij 
de materialen zonder betaling zouden ophalen vanaf het punt tot waar 
de vrachtwagens konden komen. Helaas konden deze door het te vroeg 
ingezette regenseizoen niet dichtbij het dorp komen en moesten de 
dorpelingen uren verder lopen. Dit accepteerden de bewoners niet. Ze 
wilden er geld voor hebben van Madat Nepal. 
Ondanks het feit dat onze projectleider probeerde uit te leggen dat het 
niet een huis was voor ons zelf maar een school voor  hun kinderen 
waar ze zelf om gevraagd hadden, was daar niet over te praten. 

Beste begunstigers en geinteresseerden
Met deze Nieuwsbrief brengen wij verslag uit over al onze projecten en activiteiten van het afgelopen jaar. Wat wij 
in Nepal hebben kunnen realiseren is mede tot stand gekomen dankzij uw hulp. Wat wij vooral willen delen is het 
toegenomen eigen initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen binnen onze projecten. Als voorbeelden 
noemen we het school- en onderwijsverbeteringsproject en het bedelaarsproject. Dit is een van de redenen waardoor 
wij minder frequent naar Nepal zullen gaan.

De nieuwe school in Toman Dhada

De situatie in Nepal
De politieke situatie in Nepal is momenteel relatief rustig. Toch blijven de politieke tegenstellingen op lokaal niveau nog 
sterk aanwezig. In onze projecten hebben we daar regelmatig hinder van.
Tot onze verbazing bleek de inauguratie van de nieuwe minister-president van India ook van invloed te zijn op onze pro-
jecten. Direct na zijn inauguratie werd de Indiase roepie opgewaardeerd. Dat maakte dat ook de Nepalese roepie, die 
gekoppeld is aan de Indiase, ineens duurder werd. Dat betekende dat onze projecten ook ineens duurder werden.
We waren nog niet terug uit Nepal of de moesson brak in alle hevigheid los. Meestal betekent de moesson dat er dan 
ineens weer voldoende elektriciteit is, maar nu ontstonden er hele aardverschuivingen en werd zelfs de rivier de Sunkosi 
geheel geblokkeerd, waardoor een aantal elektriciteitscentrales uitviel. 
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Onze projectleider kreeg dan ook opdracht van ons om een dergelijk 
project direct af te blazen, omdat het einde dan zoek is. En toen begon-
nen de dreigementen richting projectleider, wat betekent dat de juiste 
beslissing is genomen. 
Dit project heeft ons 1500 euro gekost en niets opgeleverd. In de ruim 
twintig jaar van ons bestaan is dit de tweede keer dat dit gebeurd is. 
Helaas is dit van te voren niet in te schatten.

Titretar
Titretar is een arm vissersdorp. Het ligt op een uitloper van een berg tus-
sen twee rivieren. Boven aan de berg ligt een dorp met een school maar 
voor jonge kinderen is de berg te steil. Pas vanaf een jaar of 12 zijn de 
kinderen oud genoeg om het steile pad naar de school te beklimmen.
Aan de overkant van de rivier is ook een school maar er is bij het dorp 
geen brug om de vaak snelstromende rivier over te kunnen steken. Dat 
betekent dat jonge kinderen thuisblijven en dat ze, op het moment dat 
ze wel de berg op kunnen, een aantal jaren onderwijs gemist hebben en 
een achterstand hebben opgelopen die moeilijk in te halen valt.
Dankzij een donatie hebben we aan deze situatie een einde kunnen 
maken door in Titretar een kleine school te bouwen voor de jongste kin-
deren. De dorpelingen zijn enorm blij dat wij op deze wijze het onderwijs 
voor hun kinderen mogelijk hebben gemaakt.
Helaas blijkt de sceptictank van het toiletgebouw bij hoog water over te 
stromen. Deze gaan we dus binnenkort verplaatsen. Tot slot zullen de 
muren het komend jaar van pleisterwerk worden voorzien. 

Lo Mantang
In Lo Mantang, de hoofdplaats van het voormalige koninkrijkje Mustang, 
hoog in de Himalaya tegen de grens van Tibet, heeft Madat Nepal een 
schooltje ondersteund. Dit schooltje viel op door de goede organisatie 
van het onderwijs en de zelfstandigheid van de kinderen. In deze school 
krijgen de kinderen vanaf de eerste klas naast de reguliere lessen ook 
onderricht in Tibetaans en Tibetaanse geneeskunde. Vanaf klas zeven 
gaan de kinderen naar een andere vestiging van de school, in Pokhara. 
Overigens gaan alle schoolkinderen uit dit gebied in de winter in Pok-
hara naar school.
Vanaf klas acht beginnen ze met de werkelijke opleiding in Tibetaanse 
en Ayurvedische geneeskunst naast hun normale schoolopleiding. Dat 
gaat heel snel omdat ze in de eerste zeven klassen al zoveel voorberei-
ding hebben gehad. 
De artsopleiding (Amchischool) gaat door t/m klas 12 en wordt door de 
Nepalese regering erkend. Na de 12de klas hebben de leerlingen nog 
anderhalf jaar nodig om hun bachelor te halen. Deze bacheloropleiding 
kan alleen in Tibet (China) afgemaakt worden.
Het gaat bij ons project om 35 leerlingen uit Lo Mantang en 17 uit 
Pokhara. De leerlingen worden vanuit Duitsland gefinancierd met 
een bedrag van 500 euro per leerling. Daarvan wordt de huisvesting 
geregeld (intern), het eten, de boeken en de kleding. Eén afges-
tudeerde leerling  heeft inmiddels een kliniekje in Lo Mantang en een 
tweede in Boddhnath, even ten noorden van Kathmandu. 
Madat Nepal heeft de school een bedrag van ca 250 euro gegeven voor 
de aanleg van een septictank bij de toiletten. Ook het verzoek voor de 
financiering van een leraar hebben we voor drie jaar ingewilligd. 

Lo Garphu
Aan een monnikenschool in Lo Garphu, eveneens in Mustang, nog ver-
der richting Tibetaanse grens, hebben we ook een bedrag van ca  250 
euro gegeven voor de aanleg van een septictank en betalen we een-
malig een bijdrage voor de huur van hun winterverblijf in Pokhara. Ook 
deze leerlingen gaan in de winter naar Pokhara omdat het wegens het 
klimaat zo hoog in de Himalaya niet mogelijk is daar te overwinteren.

Hartelijke ontvangst van de laatste groep in Titretar.

Amchischool in Lo Mantang: woon- en lesverblijven.

Slaapzaal voor meisjes.

Kruiden en thangka’s als lesmateriaal voor medici-
    naal onderwijs.

Klaslokaal en tegelijkertijd slaapzaal van de mon-
    nikenschool in Lo Kupken.



Onderwijsverbeteringsprojecten

In eerste instantie hadden we vanuit Nederland een team op het gebied 
van onderwijs educatie naar Nepal willen sturen. Sinds ons aanvankelijk 
plan in oktober 2013 zijn er echter in ons werkgebied nieuwe ontwikke-
lingen gaande die vroegen om enige aanpassingen. 
Vanuit het Nepalese onderwijs zelf worden nu namelijk cursussen aan-
geboden op districtsniveau die geënt zijn op de lokale problematiek in 
het onderwijs. Deze trainingen hebben tot doel de leerkrachten te onder-
richten in modernere onderwijsmethoden op verschillende vakgebieden. 
Het lerarenteam van Mechchhe Pauwa wil graag aan deze trainingen 
deelnemen maar moeten wel de kosten voor de trainingen betalen. De 
school heeft nu een dringend beroep gedaan op Madat Nepal om deze 
trainingen, die in Mechchhe Pauwa gaan plaatsvinden, te financieren. 
Met de bijscholingstrainingen (vijftien dagen per vakgebied) kunnen de 
leerkrachten een officieel door de regering erkend certificaat krijgen 
waardoor ze in de toekomst hun baan kunnen behouden. 
Mechchhe Pauwa heeft naast de eigen leerkrachten uit de lagere klas-
sen een aantal leerkrachten van acht satellietscholen uitgenodigd om 
aan de trainingen mee te doen. De satellietscholen in de omliggende 
dorpen geven namelijk vaak uitsluitend les tot klas 5. Daarna stromen 
deze kinderen door naar klas 6 in de hoofdschool in Mechchhe Pauwa. 
Later wil Mechchhe Pauwa helpen met het opzetten van deze trainingen 
in een groter gebied zodat ook andere scholen hiervan kunnen pro-
fiteren. De Nederlandse onderwijs-ontwikkelingsorganisatie Edukans 
gaat dit project voor 1/3 co-financieren maar moet de middelen

Het onderwijs in Nepal
De kwaliteit van het onderwijs in regeringsscholen in Nepal is nog steeds 
vaak heel slecht. Tot voor kort mochten jonge mensen les geven aan de 
eerste vijf klassen zodra ze zelf klas tien met succes hadden doorlopen. 
Deze leerkrachten hebben nooit iets geleerd over didactiek. Ondanks dat 
dit werkgelegenheid bood voor lokale mensen heeft men nu ontdekt dat 
het lage niveau van de leraren zeer problematisch is voor het vervolg-
onderwijs vanaf klas zes, waar wel onderwijskrachten voor zijn opgeleid. 
Bovendien lopen deze onopgeleide leraren het gevaar in de toekomst 
hun baan te verliezen door strengere eisen van de regering.

in de private sector zien te vinden omdat ze niet meer bij de regering 
terecht kan. Gelukkig is er in Nederland veel privé initiatief om ontwik-
kelingsorganisaties te ondersteunen zodat ook wij dit project kunnen 
financieren. Vertegenwoordigers van Madat Nepal waren aanwezig bij 
het eerste deel van de cursus en hebben gezien hoe enthousiast en 
geïnteresseerd de leraren bezig waren hun didactische vaardigheden te 
verbeteren.

Sponsoring van leraren
De salarissen voor het onderwijzend personeel dat door Madat Nepal 
gefinancierd wordt, zijn verhoogd. De salarissen die via ons betaald 
worden liepen inmiddels te veel uit de pas met de salarissen die door 
de regering betaald worden (bijna het dubbele). De bedragen die wij als 
Madat Nepal uitkeren zijn nu maandelijks 9.000 roepies (rps) voor lera-
ren voor de eerste vijf klassen (primary), 11.000 rps voor de leraren van 
klas 6-8 (secondary) en 15.000 rps voor de leraren van klas 9-12 (higher 
level). In euro`s omgerekend: 930, 1135 en 1550 euro per jaar.
De monniken van Tashiling in Pokhara krijgen Engelse les en wiskunde 
van een voor de helft door ons gesponsorde leraar. De andere helft 
komt uit de verkoop van Tibetaanse artikelen in de kloosterwinkel aan 
toeristen. De overige vakken worden betaald door Dharamsala.
In Mechchhe Pauwa  wordt een aantal jaren een lerares ICT door ons 
gesponsord. Zij geeft niet alleen de leraren maar ook de leerlingen van 

Didactiek cursus voor de onderwijskrachten in het
    basisonderwijs.

Vertegenwoordigers van Waterschap Vallei en
    Veluwe, Rob en Jan, die door hen gesponsorde 
     leerkrachten in Mechchhe Pauwa bezoeken.

De begrippen vermenigvuldigen en delen wordt uit-
    gebeeld aan de hand van genummerde blokken.

De monnikleerlingen en de gesponsorde leer-
kracht van de school van het klooster in Tashiling.



de hoogste klassen op een enthousiaste manier computeronderwijs.
Er is weliswaar beperkt elektriciteit maar er kan voldoende onderricht 
gegeven worden waardoor de leerlingen niet een te grote achterstand 
oplopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in de hoofdstad wanneer 
ze daar verder willen studeren. Helaas is het nog niet mogelijk om het 
internet op te gaan maar dat is hopelijk iets dat in 2014-15 werkelijk-
heid kan worden.
Dankzij de vele donateurs van Madat Nepal betalen we op jaarbasis 
meer dan 20.000 euro aan lerarensalarissen. We vinden dit nog steeds 
noodzakelijk. We stellen het dan ook op prijs als begunstigers zich voor 
meerdere jaren aan de financiering van een leraar willen verbinden via 
een schenkingsovereenkomst zoals dat inmiddels binnen de nieuwe 
fiscale regeling is vastgelegd (zie verderop in deze Nieuwsbrief).
Bij deze de lijst van leraren die wij sponsoren in het schooljaar dat in-
gaat op 1 april 2014 in de volgende plaatsen:

Mechchhe Pauwa: 3 lower secondary, 1 higher secondary, 1 computer science.
Chauky Dhada: 1 1/2 primary
Purseray Dhada: 1 1/2 primary
Utargot: 1 1/2 primary
Tekanpur: 1 primary, 1 lower secondary
Bashari Khola: 1 1/2 primary
Maha Devtar: 1 primary
Titretar: 1/2 primary
Daduwa: 1 primary, 1 higher secondary
Tibetaans klooster Tashiling: 1/2 higher secondary
Amchi opleiding Lo Mantang: 1 lower secondary

Afgeronde schoolprojecten
Vanaf 2008 hebben we de centrumschool in Jalbiri gesponsord met de 
restauratie van zes lokalen en de complete nieuwbouw van een school 
met 10 lokalen verdeeld over twee verdiepingen. Ook zijn twee leraren 
voor het lager secundair onderwijs gefinancierd. Dit project is 
inmiddels compleet afgerond. In november 2013 heeft met de nodige 
Nepalese ceremonie en in aanwezigheid van het bestuur van Madat 
Nepal de overdracht plaats gevonden. Het gebied kan nu voor zichzelf 
zorgen dankzij de bijdragen van Madat Nepal.

Opleidingen
Madat Nepal financiert nog altijd de opleiding van een aantal jongeren, 
veelal in een één op één relatie tussen een Nederlandse sponsor en een 
student. Het bestuur heeft echter besloten om zeer dure opleidingen 
niet meer te helpen financieren. We vinden dat in Nepal de verhoudin-
gen, vooral in de medische opleidingen, soms volledig ontspoord zijn. 
Maar als studenten bijvoorbeeld hun bachelor niet of met grote moeite 
kunnen betalen, dan bemiddelen we wel. We beschouwen dit als lange 
termijn investeringen en het gaat niet om heel grote bedragen. 

Projecten op het gebied van gezondheid

Oorproblematiek 
In maart 2013 hebben we, samen met de Nederlandse ontwikkelings-
organisatie Karuna een schoolonderzoekskamp georganiseerd onder 
1516 leerlingen van de scholen in Mechchhe Pauwa en Chapakhori. Dit 
leverde 42 kinderen op met oorproblemen waarvan er 23 het ziekenhuis 
in Dhulikel hebben bezocht voor een behandeling. Van het totale aantal 
kinderen kregen er 487 medicijnen en bij 99 kinderen moest oorwas 
verwijderd worden. 
Eén school weigerde mee te werken. De ouders vonden het niet nodig. 
Desondanks zijn enkele kinderen toch met hun ouders voor onderzoek 
naar de andere scholen gekomen waar een oorkamp werd gehouden. 

Leerlingen krijgen computerles in Mechchhe Pauwa.

Festiviteiten rondom de oplevering van de school in
Jalbiri in de aanwezigheid van Hemmy en Chudamani.

De via Madat Nepal gesponsorde ICT lerares en 
een van haar leerlingen die les krijgt in Excell.

Bim Lama is voor zijn artsopleiding geslaagd. Hier 
   staat hij dan, tussen zijn trotse ouders.
Oor check-up.



Van de 42 kinderen bij wie gehoorproblemen werden geconstateerd vonden 19 ouders het niet nodig dat hun kind 
voor nader onderzoek naar het ziekenhuis ging, ondanks dat de kosten door ons betaald werden. Ze dachten dat een 
dergelijk onderzoek de hersenen van de kinderen zou aantasten. Van de kinderen die wél voor een operatie naar het 
ziekenhuis gingen moest een aantal meerdere malen terugkomen. 
Ondanks uitgebreide voorlichting waren er veel ouders die het toedienen van voorgeschreven medicijnen verwaar-
loosden. Dat had tot gevolg dat 4 kinderen werden geweigerd voor een operatie omdat deze alleen kon plaats vinden 
wanneer het oor droog was en dat was door slecht medicijngebruik niet het geval. Uiteindelijk hebben slechts 13 
kinderen een ooroperatie ondergaan van de 23 die daarvoor in aanmerking kwamen. Bij die andere 10 kinderen kon 
geen operatie uitgevoerd worden omdat de infectie voorafgaand aan de operatie niet goed behandeld was. 
Het is merkwaardig dat er zo weinig aandacht is voor oorzorg. Hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan 
onderzoeken we nog. Onze prioriteit zal komen te liggen bij het geven van voorlichting en om te zorgen dat kinderen 
die hulp nodig hebben deze ook werkelijk krijgen.

De vernieuwing van het lekkende dak voor de opvang 
van de spierdystrofie jongeren

Oorcontrole tijdens een schoolonderzoek in twee centrumscholen.

Spierdystrofie in Nepal
Het normale leven van jongens met spierdystrofie in Nepal bestaat uit hun rolstoel, het vervoer naar het opvangcen-
trum, de dagindeling daar en weer naar huis. Ze kunnen hun vingers nog bewegen, maar hun hand optillen is al vrijwel 
onmogelijk. In alle mogelijke opzichten moeten ze verzorgd worden. Vrijwilligers die een opleiding fysiotherapie genoten 
hebben, helpen de spieren nog iets soepel te houden, maar op een gegeven moment stopt na alle andere spieren ook 
het hart. Meisjes kunnen drager zijn van de erfelijke ziekte die alleen bij jongens voorkomt. 

Centrum voor spierdystrofie
In 2013 is een van de zes jongens van het spierdystrofie project in 
Bhaktapur overleden. Het was de jongste zoon van Himaleswhor die 
het project trekt. Zijn oudste zoon van 24 jaar is nog een van de vijf 
overgebleven jongens. Bij ons bezoek in juni 2014 moesten we echter 
constateren dat de gezondheidssituatie van de jongens zienderogen 
achteruitgaat. 
In het afgelopen jaar hebben we dankzij een donatie de jongens kun-
nen laten genieten van een meerdaags uitstapje naar Pokhara waarbij 
ze onderweg enkele tempels bezochten. In Pokhara hebben ze ook 
een boottochtje op het meer mogen meemaken. Dit was echt iets waar 
ze naar uitzagen, waar ze van hebben genoten en waarop ze kunnen 
terugkijken. 
We hebben ook kunnen regelen dat het solarpaneel voor de warmwater-
voorziening van dit `centrum`, inclusief de voorraadtank vervangen kon 
worden zodat ze weer over warm water kunnen beschikken. Ook het 
lekkende dak van het verblijf is inmiddels geheel door ons vervangen. 
In het verleden hebben we voor de zussen van deze jongens een DNA 
onderzoek betaald waardoor duidelijk werd welke meisjes draagster 
waren van deze erfelijke ziekte en welke niet. Deze laatsten kunnen nu 
zonder problemen trouwen en kinderen krijgen. 

Laatste meerdaagse uitje van de jongens van spierdystrofie naar het meer van Pokhara.

Klassikaal in de rij wachtend voor het schoolonderzoek.
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Nieuw onderkomen voor meervoudig gehandicapten
In Bhaktapur is een centrum waar meervoudig gehandicapte kinderen 
opgevangen worden. Dat is in een half open ruimte achter een tempel. 
Vooral in regenperiodes is deze situatie onhoudbaar. Daarnaast wil ook 
de organisatie achter de tempel dat de kinderen elders ondergebracht 
worden. 
Een van onze begunstigers, Antoon den Boer, heeft op de leeftijd van 78 
jaar drie weken als vrijwilliger bij deze gehandicapten `stage` gelopen. 
Antoon was vroeger ziekenverzorger. 
Terug in Nederland heeft hij Madat Nepal gevraagd om aandacht aan 
deze situatie te besteden. Hij beschreef de situatie als onhoudbaar, 
ondanks de geweldige inzet van het personeel en de vrijwilligers. Hij 
zegde daarbij toe dat hij ten behoeve van de realisering van een nieuw 
onderkomen voor een substantieel deel van de financiering zou 
zorgen. Madat Nepal heeft dit opgepakt en is vorig jaar met de voor-
bereidingen en de fondsenwerving begonnen.
Bij het aanvragen van de nodige vergunningen voor nieuwbouw bleek 
dat de gemeentelijke bouwvoorschriften inmiddels veranderd waren. Er 
moest op basis daarvan een aantal kleine aanpassingen in het ontwerp 
gedaan worden waaronder het inleveren van wat vierkante meters. Ook 
zou het in de verre toekomst niet meer mogelijk zijn er een verdieping 
bij te bouwen. Het inleveren van vierkante meters bestond gelukkig voor 
het grootste gedeelte uit het inleveren van een externe trap en het inle-
veren van een binnenruimte die meer licht zou geven aan twee lokalen. 
Het dak zal worden ingericht als terras zodat dit benut kan worden voor 
o.a. het drogen van wasgoed. Zodra de bouw klaar is, wordt er een 
simpele ijzeren wenteltrap naar boven geplaatst. 
Dankzij Wilde Ganzen kan het project doorgang vinden. De totale kosten 
bedragen 36.000 euro, maar doordat Wilde Ganzen elke donatie met 
55% vermeerdert hoeven we `slechts` 23.225 euro bijeen te brengen. 
Dat betekende het verschil tussen wat voor Madat Nepal mogelijk was 
en wat niet mogelijk was. Dankzij de Wilde Ganzen kunnen we dit pro-

De omgeving waarin de kinderen verblijven is 
        opgefleurd met vrolijke tekeningen.

Zwaar meervoudig gehandicapte kinderen.

Gehandicapten helpen meervoudig gehandicapten.



ject dus in gang zetten. Helaas zorgden koerswisselingen gedurende het 
project voor een verlies van 950 euro. Gelukkig hebben we dat vanuit 
onze reserves kunnen opvangen.
Zodra de nieuwbouw klaar is zullen we zonder hulp van Wilde Ganzen 
een bijdrage moeten leveren aan de inrichting. Daarvoor krijgen we hulp 
van de stichting Joy Nepal. De Rotary Amersfoort/Altis athletiek heeft al 
een bijdrage geleverd voor het sanitatiegedeelte.  De bouw wordt naar 
alle waarschijnlijkheid gestart in september 2014 en zal voor het einde 
van het jaar gereed zijn. Uiteraard houden we zoals gebruikelijk nauw 
toezicht, ook op dit project. 

Waterprojecten

De Rotary Amersfoort en Athletiekvereniging Altis hebben in 2013 op 
de voormalige vliegbasis in Soesterberg een zeer geslaagd sporte-
venement, een `run4water` georganiseerd. Van de opbrengst zijn ver-
schillende water- en sanitatieprojecten gefinancierd die hierna worden 
beschreven.

Sanitatie voor meervoudig gehandicapten
Een waterproject bestaat uit sanitatievoorzieningen die aangebracht 
worden in het nieuwe onderkomen dat we gaan bouwen voor meer-
voudig gehandicapte kinderen in Bhaktapur. Dit project is door Wilde 
Ganzen omarmd, zodat alle donaties hiervoor met 55% worden ver-
meerderd. 

Waterfilterpotten
In Nepal worden keramische waterfilterpotten gemaakt om op kleine 
schaal water te kunnen zuiveren. Voor 7,50 euro per stuk konden we 
deze potten inkopen en transporteren. Deze potten werken via een pro-
cedé dat afkomstig is uit Amerika. Zo`n keramische waterfilterpot bestaat 
uit een cilindrische buitenpot waar bovenin een halfhoge cilindrische pot 
hangt. Deze laatste heeft een poreuze bodem met een filter dat bestaat 
uit met zand en zilvernitraat gemagerde klei. Het zilvernitraat doodt 
99,99% van alle bacteriën en zelfs enkele virussen. De binnenpot wordt 
gevuld met vier liter water. In vier uur tijd loopt het water door de bodem 
in de onderste ruimte van de grote pot. Daar zit aan de buitenzijde on-
deraan een kraantje waaruit het water afgetapt kan worden. Je zou per 
etmaal op deze wijze maximaal 24 liter water kunnen filteren, maar bij 
normaal gebruik zal dat rond de 16 liter liggen. Dit is ruim voldoende voor 
een gezin. 
De filters, die om de twee jaar vervangen moeten worden, kosten 
maar 3,50 euro.

Project waterfilterpotten
Mede dankzij doelgerichte donaties gingen er 500 keramische water-
filterpotten naar twee Tibetaanse vluchtelingenkampen in Pokhara, 
Tashiling en Champaling en naar kwetsbare groepen in Bhaktapur, zoals 
de gezinnen van de jongens met spierdystrofie en de gezinnen van de 
meervoudig gehandicapte kinderen. De werkneemsters van Haribol 
ceramics en van Chandra handicraft, die o.a. voor Madat Nepal Handel 
produceren, kregen ook een waterfilterpot, evenals de gezinnen van de 
ouden van dagen van het opvangcentrum van Shyam Dhaubadhel.

Watervoorziening voor twee scholen
Een ander project bestond uit het leggen van een flexibele leiding van 
een waterbron naar twee schooltjes in het middengebergte van Nepal, 
Purseray Dhada en Chauky Dhada. Ook zijn er bij deze scholen twee 
gemetselde tanks geplaatst, elk met een opslag voor 1000 liter. De kin-

Impressies van het run4water evenement in 
        Soesterberg..

Voorlichting over de waterfilterpotten in de ‘commu
    nity hall’ van het Tibetaanse vluchtelingenkamp.

Tibetaans gezin proeft het eerste gefilterde water.

Onze secretaris Klaas bespreekt de plannen voor 
    de nieuwbouw.



deren zijn nu niet meer verstoken van drinkwater en bovendien kunnen de toiletten nu ook nat gereinigd worden. 
De leiding voor Chauky Dhada was 4,2 km lang en ging over sterk hellend terrein. Zo`n honderd mannen en vrouwen 
hebben in een week tijd de leiding ongeveer 20 cm ingegraven. Op bepaalde plaatsen hangt de leiding echter in de 
lucht omdat hij een diepte tussen twee rotsformaties moet overbruggen. 
De leiding voor Purseray Dhada was 3,2 km lang en ging door bos, zonder veel obstakels. Ook hier hielp een groot 
deel van de dorpelingen mee. 

Bedelaars in Nepal
APHO is een Nepalese organisatie die zich het lot van bedelaars aan-
trekt en projecten opzet voor beperkte opvang en voedselverstrekking. 
Het project van APHO Bodhnath beschouwen we als zeer waardevol. 
Het helpt de mensen die aan de onderkant van de samenleving moeten 
zien rond te komen. Het gaat om bedelaars waarvan een aantal volledig 
blind is. Anderen missen ledematen of zijn geestelijk gehandicapt. Een 
kleine groep die er het ergst aan toe is wordt continue opgevangen. Ze 
krijgen twee maal per dag een maaltijd en medische verzorging. Een veel 
grotere groep krijgt tweemaal per maand een volledige maaltijd. Het gaat 
dan om meer dan honderd bedelaars: mannen, vrouwen en hun kinde-
ren. Website: www.apho.org.np

Ouder drinkwaterproject in Mechchhe Pauwa
Dit is een al langer lopend waterproject maar het stuit nog altijd op poli-
tieke onwil om het af te maken. Door een eerder project voor de opvang 
en opslag van gefilterd regenwater beschikt de school inmiddels zo`n
acht maanden per jaar over schoon drinkwater. Maar dat is niet genoeg. 
Juist in de warme droge maanden ontbreekt het in het dorp aan schoon 
drinkwater. Voor het nog lopende project, waarbij water aangevoerd 
gaat worden van een 400m lager gelegen bron, zijn alle voorzieningen 
aangelegd. Alles is er en is klaar om in gang gezet te worden. Alleen de 
aansluiting op het elektriciteitsnet en de aansluiting van de pompen op 
de waterleidingen ontbreekt nog. Lokale politieke verschillen hebben ge-
durende de aanleg voortdurend voor vertraging en uitstel gezorgd. Ook 
de laatste stap voor het afronden van het project heeft last van onenig-
heid tussen dorpen. 
Vertegenwoordigers van Madat Nepal hebben in mei het hele project 
gecontroleerd. De hoop is nu gevestigd op de hoofdonderwijzer van de 
school die na een slopende ziekte van twee jaar redelijk hersteld is. Hij 
geniet veel gezag en wordt gerespecteerd. Hij zal druk moeten zetten op 
de plaatselijke politiek om dat laatste stukje werk dat nog verzet moet 
worden voor elkaar te krijgen. En dan zijn de leerlingen ook hier het hele 
jaar voorzien van veilig drinkwater.

Bij Purseray Dhada moest de waterleiding grotendeels door het bos 
    aangelegd worden.

Bij Chauky Dhada werd de waterleding door bergachtig gebied aange-
    legd met hulp van veel dorpsbewoners.

Het opgevangen regenwater wordt gefilterd en zo
    is er voldoende drinkwater voor 8 maanden.



Bedelaarsproject

Het is in Nepal net zoals in Nederland: bedelaars houden we het liefst 
buiten ons blikveld. Wanneer de opvang voor bedelaars in een bepaalde 
wijk een ruimte voor een aantal jaren heeft kunnen huren wordt de huur 
onder druk van de buurt niet verlengd en moeten ze weer verhuizen. 
Dit gebeurde in mei 2014 opnieuw. Maar omdat ze nergens een grote 
locatie konden vinden, kwamen APHO en de bedelaars samen tot een 
oplossing. In de directe omgeving van Boddhnath, op het platteland, 
hebben boeren en andere mensen van een lagere klasse een huis 
gebouwd en verhuren nu voor niet veel geld een of twee kamers. Zij 
vinden het geen probleem dat het bedelaars zijn die de huur opbrengen. 
APHO zorgt voor de inrichting van de kamers. De bedelaars voelen zich 
zelfstandiger waardoor ze meer eigenwaarde hebben. 
Er zijn inmiddels elf van dit soort locaties. Ook verzorgt APHO de 
opvang en opleiding van tien straatkinderen waarvan er zeven intern ge-
plaatst zijn omdat de ouders niet goed voor hen zorgden. Drie konden in 
de huissituatie blijven. Daarnaast hebben ze het terrein van een fabriek 
kunnen huren die maar enkele weken per jaar actief is. Hier worden de 
bedelaars opgevangen voor de maaltijden. Het is een omsloten terrein, 
waardoor niemand `last` van de bedelaars heeft. Dit nieuwe onderko-
men heeft echter een gebrek aan (schoon) water. Ze hebben nu van 
ons keramische waterfilterpotten gekregen, maar dat lost het tekort aan 
water nog niet op. We hebben daarom besloten om naast onze jaarlijkse 
bijdrage ca 1.600 euro te doneren als bijdrage voor het slaan van een 
bron. 

Inkomstengenererende projecten

Een Tibetaans restaurant
In Pokhara ondersteunen we een door Tibetaanse vluchtelingen opge-
zet Tibetaans restaurant. Dit inkomstengenererend project zag er bij de 
opzet zeer gunstig uit. Wat niemand had voorzien was dat er al snel aan 
de overkant van de straat een fastfood restaurant kwam. Dat haalde 
een forse streep door de rekening omdat er minder gasten kwamen dan 
waarvan was uitgegaan. 
Het bestuur van Madat Nepal besloot om het project uit te breiden met 
het voorfinancieren van een noedelmachine. Restaurantbezoekers en 
afnemers van verse noedels zouden voor genoeg inkomsten moeten 
kunnen zorgen om de schuld af te lossen. 
De aflossing is gestart op 1 januari 2014 en wordt nu, verspreid 
over meerdere jaren afgelost. De aflossing ligt op schema. 

De noedelmachine moet het restaurant van extra 
    inkomsten voorzien.

Tweemaal per maand krijgt een grote groep
    bedelaars een maaltijd.

De groep varieert van 80 tot 200 volwassenen en

 kinderen.



Glazen kralen
In het Tibetaanse vluchtelingenkamp Tashiling ondersteunen we een 
project voor het maken van glazen kralen. Dolma en drie van haar 
medewerkers hebben in 2013 een cursus glaskralen maken van negen 
dagen gevolgd in het Indiase Varanasi. Vervolgens is voor hen een tafel 
besteld met vier brandpunten en de nodige instrumenten en grondstof-
fen. Deze materialen arriveerden in mei 2014 in Pokhara, tezamen met 
een leraar. Deze bleef drie weken om twee vrouwen de finesses van 
het kralen maken te leren. Deze twee vrouwen gaan straks weer 
anderen leren hoe ze glazen kralen moeten maken. Wij waren in de 
gelegenheid om dit mee te maken. 
Dit inkomstengenererend project is opgezet om de groep Tibetaanse 
vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Tashiling te helpen. Zij hoeven 
de investering niet terug te betalen. Dat zou te lang duren en vertragend 
werken op de extra investeringen die ze moeten doen uit de opbrengst 
van de verkoop van de zelf gemaakte kralen. Een gegarandeerde afzet 
wordt gevormd door Madat Nepal Handel in Nederland. De hoop is ech-
ter dat er ook een lokale afzet zal ontstaan voor toeristen die het kamp 
bezoeken en van importeurs uit andere landen. 

Mini Boeddha`s 
In Patan steunen we een project voor het maken van mini-boeddha-
beeldjes om mee te nemen op reis. Dit inkomstengenererend project 
van Prakash wordt beperkt door gebrek aan elektriciteit. Dat er soms 
te weinig elektriciteit is heeft alles te maken met het feit dat er in die 
periodes te weinig regen en/of smeltwater van de Himalaya af komt om 
voldoende elektriciteit op te wekken. 
De apparatuur om de beeldjes te maken moet zes uur ononderbroken 
elektriciteit hebben en dat is er het grootste deel van het jaar niet. Nu, 
aan het begin van de moessonperiode komt daar weer verandering in en 
kan de productie toenemen. 
De afbetaling van de schuld ligt op schema. Prakash heeft ook een be-
scheiden tweede afnemer in Canada. Tijdens een zakenreceptie bij het 
Nepalese cargobedrijf dat de goederen voor Madat Nepal Handel regelt, 
konden wij deze klant aan Prakash voorstellen.

Het glaskralenproject van de Tibetaanse vluchtelingen krijgt in het Tibetaanse kamp een vervolgtraining van een Indiase leraar.

Prakash met een `bronzen boom` mini boeddha
    beeldjes.

Pasang is een van de twee vrouwen die les krijgt en
    straks weer aan andere vrouwen les geeft.



Overige projecten en informatie

Siddhi Memorial Hospital
Ook dit jaar kon het Siddhi Memorial Hospital op onze steun rekenen. 
Dit ziekenhuis is gericht op moeder- en kindzorg en werkt sedert 22 jaar 
vooral voor de armere bevolking van Bhaktapur. Het is zonder over-
heidssubsidie geheel door wereldwijde sponsoring tot stand gekomen. 
Gelukkig zijn de grote investeringen, zoals gebouwen en de apparatuur, 
achter de rug. Maar hun probleem blijft dat het een ziekenhuis is voor 
armlastigen waardoor ze weinig inkomsten hebben terwijl ze toch het 
salaris van artsen en verpleegkundigen moeten betalen. En deze maan-
delijkse vaste lasten zijn hoger dan de inkomsten. Ze willen nu tegen 
betaling opleidingen voor verpleegkundigen gaan verzorgen. Daardoor 
krijgen ze extra inkomsten om de vaste lasten te betalen. Helaas zijn de 
nu hoge kosten van de opleidingen een obstakel voor minder draag-
krachtige studenten. Een lastig dilemma. 

Reizen
We kijken met veel genoegen terug op meer dan twintig jaar reizen naar 
Nepal met mensen die nader met de cultuur en onze projecten in aanra-
king wilden komen. Enkele honderden mensen hebben hier gebruik van 
gemaakt en velen van hen hebben zelfs meerdere malen de reis met 
ons meegemaakt. Dat had persoonlijke betrokkenheid en soms blij-
vende vriendschappen tussen Nederlanders en Nepalezen tot gevolg, 
evenals een vaak blijvende financiële steun aan onze projecten. Maar 
de laatste drie reizen lukte het niet om voldoende deelnemers voor een 
groep bij elkaar te krijgen om de reis kostendekkend te kunnen laten 
plaats vinden. Dit noodzaakte ons om met de reizen in deze vorm te 
stoppen.  Als er echter een groep is van minimaal acht personen die 
zich als groep aanmeldt en garant staat voor hun deelname, dan orga-
niseren we met plezier een op maat afgestemde reis.

Bhaktapur cultureel
Omdat we met de groepsreizen veel culturele activiteiten bezochten in 
Bhaktapur hebben we jaarlijks met kleine bedragen de traditionele Nava 
Durga dansers gesteund evenals de familie die de originele Nava Durga 
maskers maakt. Deze schilders moesten op eigen kosten de vaak dure 
orginele verfstoffen betalen. Ook sponsorden we een organisatie die 
traditionele muziek- en dansopleiding voor kinderen verzorgt. We heb-
ben besloten om de ondersteuning af te bouwen omdat de groepsrei-
zen gestopt zijn.




De kinderafdeling is opgevrolijkt met stripfiguren,
        geschilderd door westerse vrijwilligers.

Laatste groepreis in Mustang.

Pottenbakkersplein in Bhaktapur.



Wensen voor 2014 / 2015

Het Siddhi Memorial Hospital
Dit ziekenhuisje 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.

Meervoudig gehandicapten
De nieuwbouw voor een veertigtal van deze kinderen zal in december 
2014 gereed komen. Rest alleen nog de inrichting. Van de inrichting is 
het sanitatiegedeelte dat als onderdeel van de bouw gezien werd, reeds 
gefinancierd door de Rotary/Altis Amersfoort en Wilde Ganzen. 
Maar er is meer nodig en dat heeft voornamelijk betrekking op de vloer. 
Deze wordt opgeleverd in beton. We willen er graag een plavuizen vloer 
van maken die op de centrale plekken bedekt wordt met 5 cm dikke 
matrassen voor de kinderen die niet kunnen staan. En we hebben spe-
ciale stoelen nodig, deels tegelijkertijd toilet. Ook willen we voor deze 
kinderen spellen, knuffels en ander materiaal verwerven, aangepast 
aan hun niveau. De producenten  van Madat Nepal Handel leveren ook 
een bijdrage. Gordijnen en afschermdoeken worden gefinancierd door 
Chandra Handicraft, één van de producenten van Madat Nepal Handel. 
Een aantal beelden en andere decoraties worden gedoneerd door Hari-
bol Ceramics, ook een producent van Madat Nepal Handel. Gespeci-
ficeerd zijn de kosten als volgt:
Plavuizen vloer 3.000 euro en matrassen 1.200 euro, 30 stuks speciale 
stoelen 1.500 euro en speciale toiletstoelen  300 euro, educatie materi-
aal 1.000 euro.

Voortzetten financieren lerarensalarissen
We betalen op jaarbasis meer dan 20.000 euro aan lerarensalarissen uit 
op scholen waar de overheid nog onvoldoende salarissen financiert. 
Soms doen we dat ook om de enorm grote klassen, tot wel 80 kinderen 
per leraar, te kunnen verkleinen. Dankzij een groot aantal schenkings-
overeenkomsten kunnen we de komende jaren doorgaan met het fi-
nancieren van lerarensalarissen. 
Bij een schenkingsovereenkomst wordt een bedrag afgesproken voor 
vijf jaar. In de tussenliggende tijd kunnen de salarissen echter omhoog 
gaan. Om dat te kunnen opvangen hebben we een buffer opgebouwd. 
Deze buffer is ook nodig omdat de meeste van onze schenkingsover-
eenkomsten in 2016 aflopen. Nieuwe schenkingsovereenkomsten voor 
de financiering van lerarensalarissen zijn nog steeds van harte 
welkom. Een leraar klas 1-5: 930 euro per jaar
Een leraar klas 6-8: 1.135 euro per jaar
Een leraar klas 9-12: 1.550 euro per jaar

Schenkingsovereenkomst
Een schenkingsovereenkomst heette tot voor kort `lijfrente` of `schenking bij notariële akte`. Sinds 2014 kan echter zon-
der tussenkomst van een notaris rechtstreeks een schenkingsovereenkomst afgesloten worden tussen een schenker en 
een ANBI-organisatie. Hierdoor komen voor de schenker de notariskosten te vervallen. Een hele vooruitgang.
Stichting Madat Nepal is door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI stichting. Als u een schenkingsover-
eenkomst heeft mag u zonder drempel de gehele schenking in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Als u 
geen schenkingsovereenkomst heeft kan dat alleen als uw gezamenlijke giften aan erkende ANBI instellingen gedurende 
een jaar het bedrag van één procent van uw drempelinkomen overschrijden. Mensen die weinig andere giften hebben 
kunnen daardoor niets aftrekken. Afhankelijk van uw inkomenssituatie kunt u met een schenkingsovereenkomst tot 52 
procent van het gedoneerde bedrag van de fiscus terugkrijgen! Voorwaarde is wel dat het om een vast bedrag gaat, 
dat u jaarlijks doneert en dat u dat doet over een periode van tenminste vijf jaar. 
Wilt u een schenkingsovereenkomst afsluiten dan kunt u daarvoor de formulieren met bijbehorende uitleg downloaden 
via onze website.

Voor de inrichting van de nieuwbouw voor de 
        meervoudig gehandicapten is nog geld nodig.

Het bibliotheeksysteem is steeds meer ingeburgerd
    en werpt zijn vruchten af.



Realiseren van een onderwijsverbeteringsproject
Met medefinanciering van Edukans ondersteunen we een 
twee-jarig project waarbij vooral de vaak ongeschoolde leraren 
van de klassen 1-5 meerdere 15-daagse cursussen krijgen op 
het gebied van didactiek en andere vakken waardoor de 
kwaliteit van het onderwijs verbeterd wordt. Doel is dat de 
kinderen een betere aansluiting krijgen op de hogere klassen. 
Onderdeel van dit project is twee jaar extra salaris voor een 
lerares voor com-puteronderwijs, uitbreiding van ICT-lesmate-
riaal en uitbreiding van de bibliotheekjes. 

Kosten: 20.000 euro.

Aanpassingen school Titretar
De in Titretar gebouwde school bestaat uit drie lokalen die niet 
afgepleisterd zijn. Op hun verzoek hebben we besloten deze 
nu van pleisterwerk te voorzien. De toiletten moeten verplaatst 
worden evenals de septic tank omdat deze bij hoog water over-
spoeld worden door de rivier. 
Kosten: 1.800 euro 

Bouw van een nieuwe school 
Ons streven is om elk jaar de financiering rond te krijgen voor 
de bouw van een nieuwe school. Er zijn verschillende aanvragen 
van dorpsgemeenschappen waaruit we nog een keuze moeten 
maken. 
De bouw van een school met vijf lokalen en toiletgebouwtje kost 
gemiddeld 9.000 euro.

Realiseren regenwateropvang Daduwa
In Daduwa is een tekort aan water. De eigenaar van een stuk 
grond waar een bron ligt die we kunnen gebruiken, wil de grond 
helaas niet verkopen. Voor de school is nu de enige oplossing 
om opvang en opslag van regenwater te realiseren zodat het 
water gebruikt kan worden voor het spoelen van de toiletten. 
Na filtering is dit water geschikt is als drinkwater. Kosten: 2.800 
euro.

Voortzetten van ons bedelaarsproject
Ook dit jaar blijven we stichting APHO met minimaal 1.000 euro 
steunen als bijdrage aan hun opvang van bedelaars. Elke extra 
bijdrage is welkom. website: www.apho.org.np

Ondersteunen project spierdystrofi e
We merken dat de gezondheid van de jongens verder achteruit 
gaat. Hun lichamelijk situatie is inmiddels dusdanig dat uitstap-
jes van meerdere dagen er niet meer in zitten. Hoe prachtig ze 
het ook vinden, het eist zijn tol. 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.

Voortzetten gezondheidsonderzoek en voorlichting 
Uit ervaring van de afgelopen twintig jaar is gebleken dat het 
nog altijd noodzakelijk is om vroegtijdig oog- en oorproblemen 
bij kinderen te signaleren evenals gaatjes in het gebit. In principe 
willen we daarom eenmaal in de twee jaar een onderzoek laten 
plaats vinden onder 1.500 á 2.000 schoolkinderen in Mechchhe 
Pauwa en omgeving. 
Belangrijk is ook voorlichting, vooral op het gebied van oorpro-
blemen. Er lopen te veel kinderen rond met trommelvliesper-
foraties waarvoor een operatie nodig is onder algehele verdo-



ving. Dat kan alleen in een ziekenhuis. We willen dan ook graag met het 
uitvoerende team een extra voorlichtingsprogramma opzetten. 
Kosten onderzoek en voorlichting: 7.000 euro.

Opleidingen
Madat Nepal financiert een aantal opleidingen van jonge mensen die 
verder willen studeren maar dat niet kunnen betalen. Een deel van deze 
kosten is afgedekt door sponsors uit Nederland. Een ander deel niet. 
Dat betreft een zestal opleidingen, variërend van klas acht tot en met de 
tweede klas van de bachelor opleiding. Ook wordt een deel van de jon-
gens van Shiva Guest House in Bhaktapur gesponsord met hun studie 
naast het werk, omdat SGH de afgelopen 25 jaar voor onze groepen hun 
thuis was. 
De kosten van deze opleidingen variëren van 200 tot 350 euro per leer-
ling op jaarbasis. 

Een woord van dank
Ook dit jaar kunnen we weer zeggen dat, dankzij de samenwerking met 
de Stichting Madat Nepal Handel, opnieuw elke euro die u gedoneerd 
heeft voor 100% terecht is gekomen bij de mensen in Nepal. 
Namens de Nepalezen die via onze projecten geholpen worden, danken 
we daarom iedereen die Madat Nepal het afgelopen jaar gesteund heeft, 
in welke zin dan ook. We danken namens hen zowel de vele individuele 
donateurs als de bedrijven en organisaties die acties voor Madat Nepal 
op touw gezet hebben. Ook Wilde ganzen en Edukans bedanken we 
voor hun vertrouwen in onze Stichting en hun daadwerkelijke bijdrage. 
Elke keer weer blijkt niet alleen dat die steun van harte welkom is, maar 
op langere termijn positieve effecten heeft op het eenvoudige en soms 
kwetsbare leven van mensen in Nepal. En daar doen we het voor.


