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Nieuwsbrief november 2018

Beste begunstigers en relaties
Het begint op te schieten met de bouw van een extra verdieping bij de dagopvang voor meervoudig
gehandicapten in Bhaktapur. Op dit moment is het pleisterwerk gebeurd en zal snel gestart worden met de
afwerking, inrichting en herinrichting van de benedenverdieping. Waar we ook benieuwd naar zijn is wat de
gemeente Bhaktapur gaat doen aan beschermende maatregelen tegen een eventuele nieuwe flash-flood
die het Siddhi Memorial Hospitaal onder water zet. Het ziekenhuis viert deze maand oktober zijn 25-jarig
bestaan en Madat was er vanaf het begin bij betrokken. In november gaan Pauli en Hemmy weer na een
jaar naar Nepal voor de projecten. We zijn reuze benieuwd naar alle veranderingen en zullen u op de
hoogte houden via de website en blog.

Nepal na de aardbeving
Hoe vergaat het Nepal drie jaar na de aardbeving? In onze vorige nieuwsbrief waren we niet echt
enthousiast over de inspanningen van de regering. Hoe zit dat nu?
We moeten dan onderscheid maken tussen het stedelijk gebied en het platteland. Van het stedelijk
gebied was Bhaktapur het zwaarst getroffen met meer dan 800 doden en veel huizen ingestort. Er wordt
volop gebouwd. Kleine leningen met een lage rente van de regering helpen, maar meer nog de gelden
die binnenkomen van de ruim drie en een half miljoen Nepalezen die in het buitenland, voornamelijk de
Arabische staten, werken. We realiseren ons dat de wederopbouw nog vele jaren kan duren, maar we zien
wel degelijk dat Bhaktapur zich aan het herstellen is. Voor een kleine groep mensen is het leven moeilijk,
maar dat was het ook al vóór de aardbeving. We zullen kijken of hier ook aandacht voor is.
Nog altijd worden er door de regering projecten uitgevoerd met gelden uit de pot ‘aardbevingsgeld.’ Dat
is goed te zien in het berggebied. Je zou het berggebied kunnen opdelen in twee gebieden. Waar veel
jonge Nepalezen naar de Arabische staten zijn vertrokken om geld te verdienen om dat uiteindelijk in het
thuisgebied te investeren en gebieden waar dit niet zo is en men tot voor kort zelfvoorzienend was. In de
eerste gebieden is de regering druk bezig. Scholen worden herbouwd en onze investeringen zijn niet voor
niets geweest. Zie bijvoorbeeld hieronder bij Purseray Dhada en Utargot. Van Kanchha weten we dat in het
Kavre Palenchok gebied (waar de meeste van onze scholen liggen zoals Thulo Parsel en Mechchhe Pauwa)
veel geld naar de herbouw van scholen gaat. Maar gebieden die verder van de bewoonde wereld liggen en
moeilijk te bereiken zijn, zien geen hulpgelden. In Rasuwa en Bhadara dringen hulpgelden nauwelijks door.
We gaan kijken hoe we hier verder kunnen helpen.

Situatie 2017: overal in Bhaktapur is
bouwactiviteit.

Cultureel erfgoed wordt gerestaureerd
met buitenlandse ondersteuning.

Er is ruimte nodig voor bouwmaterialen;
goede afspraken met buren zijn nodig.

Nieuw lokaal in Daduwa na de aardbeving.

Eindelijk het lang gewenste overdekte
podium voor toneel en dans in Daduwa.

Onze lokalen en die van de regering bieden nu voldoende ruimte in Utargot.

Onderwijs
Op het gebied van onderwijs zijn we actief op verschillende gebieden: de bouw van scholen, tegenwoordig
aardbevingsbestendig, het financieren van lerarensalarissen, het financieren van trainingen voor leraren,
het sponsoren van een aantal studenten, gedeeltelijk in het beroepsonderwijs en het doneren van
leermiddelen zoals boeken voor de bibliotheek of een computer.
Daduwa en Utargot
De eerste twee scholen die herbouwd werden na de aardbeving betroffen Daduwa en Utargot. Beide
projecten zijn volledig afgerond. Voor Daduwa geldt dat de school (drie gebouwen met negen lokalen)
volledig is uitgerust voor de toekomst en we alleen nog de salarissen van twee onderwijskrachten
financieren. In Utargot hebben we vijf lokalen gebouwd. Men verzekerde ons dat de regering daarna
over de brug zou komen. En waarachtig. Met regeringsgeld zijn drie gebouwen met elk drie grote lokalen
gerealiseerd. In dit dorp kunnen de meer dan 400 leerlingen weer naar school in adequate leslokalen. Wij
blijven voorlopig wel nog de salarissen van anderhalve leerkracht financieren.
Mechchhe Pauwa
We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in dit gebied. In deze centrumschool kun je na de
tiende klas je school leaving certificate halen en daarna nog twee klassen volgen als voorbereiding op
vervolgonderwijs. De school heeft voldoende lokalen die de aardbeving hebben doorstaan en door ook
te investeren in de scholen in de omgeving is de leerlingendruk afgenomen. Daarnaast is er een betere
gezondheidszorg en bewustwording in het gebied, waardoor er een afname van het aantal kinderen per
gezin ontstaat. Bovendien vertrekken veel jonge mannen en vrouwen naar het buitenland (Arabische
staten) om daar te werken.
We hebben investeringen gedaan op het gebied van de Engelse taal en de exacte vakken (natuur- en
scheikunde en biologie), computeronderwijs en de bibliotheek. De school is inmiddels in staat om dit zelf te
continueren. Ook hebben we in overleg met de school enkele beroepsopleidingen gefinancierd. Met ingang
van april 2018 zullen we nog de salarissen van twee leerkrachten voor een jaar financieren, waarna de
school op eigen benen verder kan gaan. Ook op het gebied van drinkwater hebben we veel geïnvesteerd,
maar daar komen we op terug.
Bashari Khola
Hoewel deze door ons gebouwde school beschadigd was door de aardbeving, werd ons geadviseerd om
een afwachtende houding aan te nemen. Dat advies was goed, want de regering heeft inmiddels hier
gezorgd voor nieuwbouw en misschien krijgen ze in de nabije toekomst een achtste klas. Twee kleine
schooltjes uit de omgeving zijn namelijk opgeheven vanwege een gebrek aan voldoende leerlingen,
waardoor Bashari Khola extra bestaansrecht heeft gekregen. We sponsoren nog anderhalve leraar hier,
maar zijn dat aan het afbouwen.

De leerlingen van de school in Mechchhe Blik op het schoolcomplex in Mechchhe
Pauwa moeten grote afstanden lopen.
Pauwa.

Een van de gesponsorde leerkrachten voor
het hersteld schoolblok in Bashari Khola.

Concentratie in Bashari Khola.

Nieuw schoolblok in Bhadare.

Eindexamens in het Rasuwa district.

Purseray Dhada en Chauky Dhada
In deze twee bergdorpen hebben we in het verleden schooltjes gebouwd voor respectievelijk ca 100 en
70 kinderen. In Purseray Dhada heeft de school wat scheuren opgelopen door de aardbeving, maar er kan
gewoon les gegeven worden. Het school comité heeft inmiddels van de regering toestemming gekregen
voor een zesde klas. Op dit moment worden de leerkrachten van beide scholen nog door het dorp en
Madat Nepal betaald. In maart 2017 is in Purseray Dhada een school gezondheidsonderzoek geregeld.
Chauky Dhada ligt net in een ander district, met een ander beleid, maar de leraren hebben niet de ambitie
om te groeien.
Rasuwa district
In het district Rasuwa, voorbij Trisuli, zijn inmiddels drie aardbevingsbestendige scholen gebouwd. Het
betreft drie scholen met elk vijf klaslokalen. De eerste school is gebouwd in Bhadare waar kinderen tot en
met de achtste klas les kunnen krijgen. De tweede school is gebouwd in Parsang waar 450 kinderen tot
de tiende klas les kunnen krijgen en de derde is in Sarsau waar eveneens tot en met klas tien les gegeven
wordt aan 300 kinderen.
Bijna alle huizen en de scholen van deze dorpen zijn door de aardbeving grotendeels ingestort. Nu
nog leven de bewoners uitsluitend in noodhutten van golfplaten. De school in Bhadare bestaat uit vijf
klaslokalen die huisvesting biedt aan ongeveer 120 leerlingen. De school in Parsang heeft vijf lokalen van
20 m2 elk gekregen. Meer was niet nodig omdat de oude school voor een deel uit betonbouw bestond dat
gespaard is gebleven zodat daar nog gewoon les in gegeven kan worden.
Bij Sarsau is dat een ander verhaal. Het grootste deel van de leerlingen krijgt nog les in noodlokalen van
golfplaten. Maar door de vijf nieuwe lokalen hoeft er geen les meer gegeven te worden in de tenten. Dit
dorp blijft dan ook een beroep doen op de regering voor extra lokalen, maar onze projectleider, Kanchha
Lama, gelooft niet dat dit gehonoreerd wordt. Het is een gebied dat te ver van de bewoonde wereld ligt.
Een groot deel van het jaar is het gebied onbereikbaar omdat het water van een rivier waardoor men heen
moet, te hoog staat. Er is geen brug. De bouw van de school is dan
ook op tijd gereed gekomen voordat dit moment was aangebroken.
We hebben besloten te wachten tot na ons bezoek in november
dit jaar om te kijken of we een tweede blok van vijf lokalen gaan
bouwen. Als we daartoe in november besluiten, zal ook direct met
de bouw gestart moeten worden om ruim voor het begin van de
natte periode alles af te hebben of in ieder geval alle materialen
voor de bouw in Sarsau te krijgen. We moeten ook nog maar
afwachten of onze projectleider er in zal slagen om genoeg arbeiders
te krijgen voor de bouw omdat overal in Nepal gebouwd wordt.
Leraren sponsoring
In de ruim 25 jaar dat we actief zijn in Nepal hebben we gemerkt
dat verbetering van onderwijs een én én verhaal is. En extra leraren

Dit is de rivier in de droge tijd, die overgestoken moet worden om bij de scholen in
het Rasuwa district te komen.

Sarsau. Eerst kregen de kinderen les in
tenten.

Sarsau. De eerste vijf klaslokalen zijn gereed. De tenten zijn niet meer nodig.

Sarsau. Nu krijgt nog steeds een deel van
de leerlingen les in noodlokalen.

én een schoolgebouw. Er is een lange adem voor nodig, dus het gaat niet om één jaar, maar het is ook niet
een oneindige steun. Thulo Parsel is hier een goed voorbeeld van. Op het hoogtepunt van onze activiteiten
hebben we hier de centrumschool compleet nieuw gebouwd met een hostel en in drie wijken een kleine
school. Op een bepaald moment sponsorden we de salarissen van zeven leraren. Dit werd geleidelijk
afgebouwd en de scholen zijn op eigen kracht verder gegaan. Een tijd lang zijn ze nog door een Italiaanse
organisatie gesponsord. Toen Pauli het gebied eind 2016 bezocht bleek de centrumschool te floreren met
allemaal door de regering betaalde krachten en was er naast klas 10+2 zelfs onderwijs in twee bachelor
richtingen. Het werkt dus. Bijzonder was ook dat de leraren die wij ooit gesponsord hebben er nog
altijd zijn en nu een regeringssalaris ontvangen. Dat we op een bepaald momen met de afbouw kunnen
beginnen, ervaren we niet alleen in Mechchhe Pauwa maar ook in kleinere scholen, waardoor we ons hier
langzaam kunnen terug trekken.
De salarissen die wij betalen zijn echter lager dan de officiële
regeringssalarissen. Meer kunnen we niet betalen en dat wordt ook
door de scholen en leraren volledig geaccepteerd. En men beseft
dat deze extra leerkrachten wel nodig zijn.
De personeelsvereniging van Waterschap Vallei en Eem en het
bestuur hebben meer dan tien jaren de salarissen van drie tot vier
leraren van de school in Mechchhe Pauwa gefinancierd. Dat loopt
dit kalenderjaar af en valt prachtig samen met de afbouw van de
ondersteuning van de salarissen aldaar. We zijn de vele donateurs
ontzettend erkentelijk voor hun steevaste, jarenlange steun.
Mechchhe Pauwa kan op eigen benen verder.
School			
Mechchhe Pauwa
			
Utargot		
Chauky Dhada		
Purseray Dhada
Daduwa		
Bashari Khola		
Tekanpur		
Maha Devtar		
Titretar		
Amchi school		

tot 1-4-18
tot 1-4-19
na 1-4-2019
2 low sec
1 lower sec 0
2 high sec
2 higher sec 1 higher sec
1,5 primary 1,5 primary 1,5 primary
1,5 primary 1,5 primary 1,5 primary
2 primary
2 primary
2 primary
1 prim, 1 head 1 prim, 1 head nog niet beslist
1,5 primary 0,5 primary 0
1 lower sec 0		
0
1 primary
1 primary
nog niet beslist
0,5 primary 0,5 primary 0,5 primary
1 primary
0		
0

De salarissen per jaar
Primary teacher (klas 1-5)		
1300 euro
Lower Secondary teacher (klas 6-8) 1500 euro
Higher Secondary teacher (klas 9-12) 1950 euro
Leraren trainingen
De laatste leraren training heeft plaats gevonden. Deze was evenals
de vorige trainingen in een aantal sessie opgedeeld, omdat de
leerkrachten niet negen dagen aaneengesloten van hun school
kunnen wegblijven. Mechchhe Pauwa was opnieuw gastheer. Een
verslag moeten we nog krijgen. Voorlopig is dit de laatste training.
De regering geeft nu namelijk ook via de districten ruimhartig
dit soort trainingen. We zijn blij dat we de afgelopen jaren deze
trainingen hebben kunnen realiseren als een overbrugging naar de
nieuwe situatie waarbij dit door de regering geregeld is.

De school van Thulo Parsel ligt net zoals
bij Mechchhe Pauwa op een hoge bergrug boven de rivier de Sunkosi.

Overleg met leraren in Thulo Parsel die
nu allemaal door de regering betaald
worden.

Een gesponsorde leraar in Utargot. Blij dat
er geen noodlokalen meer zijn zoals hier.

Onderwijsmiddelen
Mechchhe Pauwa heeft van ons in 2017 nog een belangrijk bedrag
ontvangen voor de uitbreiding van de bibliotheek. Zelf hebben ze
daarin ook fors geïnvesteerd. We herinneren ons nog goed dat de
leraren bij de eerste bibliotheek in Thulo Parsel de boeken niet
durfden uit te lenen aan de leerlingen…..
Nieuw onderwijsbeleid regering?
We weten niet echt of er nieuw beleid is. We zien echter wel
veranderingen. Een daarvan betreft bijscholingscursussen voor
leraren. Dat is enorm toegenomen en alle scholen kunnen daarvan

Leerlingen van Bashari Khola.

gebruik maken. Ook worden er veel scholen met regeringsgelden
opnieuw opgebouwd. In Kavre Palenchok, het disrict met scholen als
Thulo Parsel, Mechchhe Pauwa, Bashari Khola, Utargot, Phurseray
Dhada, Tekanpur en andere, is een neef van Kanchha Lama, onze
projectleider, op een hoge post gekomen waar onderwijs onder
valt. Er wordt veel geinvesteerd in onderwijs en Kanchha wordt
zelfs gevraagd om advies te geven over plaatsen waar nieuwbouw
van scholen noodzakelijk is. We moeten wel constateren dat Kavre
Palenchok inmiddels redelijk toegankelijk is, maar een district als
Rasuwa niet, waardoor daar ook geen regeringshulp komt. Maar
toch, we merken een positieve verandering.
Sponsoring leerlingen
Twee meisjes hebben de opleiding tot vroedvrouw kunnen
volgen en met succes afgerond. Drie meisjes slaagden helaas niet
voor het toelatingsexamen. Twee nieuwe meisjes zijn inmiddels
voorgedragen door de school in Mechchhe Pauwa en toegelaten
tot de opleiding. Ook wordt de opleiding tot verpleekun dige van
een jonge moeder gesponsord. Na afloop krijgt ze gelijk een baan
in het Siddhi memorial hospitaal. Drie van deze opleidingen zijn
gefinancierd door een andere organisatie.
Verder wordt via Madat de opleiding van een jongen tot engineer
gesponsord en wordt de opleiding van een meisje tot juriste
medegefinancierd. De finaciering van de juristenopleiding van
Munna wordt bekostigd door vier begunstigers (zie ook haar verhaal
in de blog op onze website). Van een meisje dat doof is, wordt
de opleiding gefinancierd. Daarnaast financieren we van enkele
leerlingen uit Daduwa nog het schoolgeld.

Leerlingen van wie de ouders niet draagkrachtig zijn, zoeken sponsors.

Twee jonge vrouwen die een gesponsorde verpleegkundige opleiding volgen,
doen in de health post van Thulo Parsel
hun stage.

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg is naast onderwijs de andere doelstelling van
Madat Nepal. De grote gezondheidskampen waren enkele jaren
geleden beëindigd en vervangen door school screening programs
(gezondheidskampen voor scholen). Het is noodzakelijk om eens in
de twee of drie jaar een schoolonderzoek te laten plaats vinden.
Daarnaast financieren we projecten op het gebied van
gehandicaptenzorg, spierdystrofie en schoon drinkwater, allemaal
gezondheid gerelateerd.
Gezondheidskampen scholen
In de vorige nieuwsbrief kondigden we al een school screening
kamp in Purseray Dhada aan. Dat heeft inmiddels plaats gevonden
en een van de conclusies is opmerkelijk. In dit gebied waren
trommelvlies perforaties niet aanwezig. De artsen denken dat dit
komt door de goede kwaliteit van het drinkwater. In het gebied
van Mechchhe Pauwa waren er juist veel trommelvlies perforaties,
vanwege het gebrek aan en daardoor de slechte kwaliteit van
drinkwater. Wij vonden dat dit gezondheidskamp in Purseray
Dhada iets te weinig is bezocht door de scholen uit de omgeving.
En dit terwijl er tandzorg, oogzorg en KNOzorg aangeboden werd.
Volwassenen konden ook met hun klachten komen, specifiek op
het gebied van oogzorg. Daardoor kwam aan het licht dat een
aantal patienten aan staar geopereerd moesten worden of voor
nadere analyse en zorg naar een hospitaal moesten. Hiervoor werd
het Scheer memorial hospitaal in Banepa uitgekozen. Daar zijn
alle patienten naar toe gebracht en begeleid door Kanchha Lama.
Verschillende patienten werden hier aan staar geopereerd. Alle
kosten zijn door Madat Nepal vergoed.
Thulo Parsel
Een volgend gezondheidskamp vond toch weer plaats in Thulo
Parsel, waar we in het verleden ruim vijftien jaar actief zijn geweest.

Leerlingen van twee verschillende scholen in de rij voor het schoolonderzoek in
Thulo Parsel.

Oog check-up in de Purseray Dhada school.

Veel volwassenen hebben gewacht op dit
oogkamp.

Aan een oog blind. Onderzocht in het
Scheer hospitaal in Banepa.

Staar en vervolgens geopereerd in het
Scheer hospitaal.

Staar en vervolgens geopereerd in het
Scheer hospitaal.

De nieuwe healthpost in Thulo Parsel
werd nu voor het eerst gebruikt.

Drukte bij de check-up in ‘onze’ oude
health post.

Oog check-up na de staar operatie door
team leider Bimal Poudyal.

De operatiekamer in de nieuwe health
post van Thulo Parsel.

Een kunstlens wordt ingebracht.

Aan staar geopereerde patienten verblijven een nacht in ‘onze’ healthpost.

Kanchha Lama, onze projectleider met
zijn zoon, arts Bhim Lama.

Bhim Lama is arts, algemene gezondheidszorg.

Bhim Lama schrijft medicijnen uit voor de
moeder van deze kleuter.

Leerlingen in de rij voor onderzoek door
de KNO arts.

Steek je tong uit, zoals ik doe.

Twee tandartsen zorgden voor de gebitten van leerlingen en volwassenen.

De moeders van Angeli, Jay Ram en Puni Ram behoren tot drie van de vier families die door ons extra ondersteund worden omdat ze anders zelfs niet genoeg hebben voor medicijnen en levensonderhoud.

Men had ons dringend verzocht om hier weer een gezondheidskamp te organiseren vooral op het gebied
van oogzorg in verband met staaroperaties. Het team bestond uit Bimal Poudyal, oogarts, met wie we
alle kampen hebben georganiseerd. Verder waren er Man Mohan Shrestha, de oogchirurg, Dr. Hari voor
KNO-zorg, Prakash Budhathoki voor tandzorg en nieuw, Bhim Lama voor algemene gezondheidszorg.
Bhim bleek een welkome aanvulling te zijn; hij regelde dat de oogdruk voor een patient met staar omlaag
kwam, waardoor deze geopereerd kon worden. Was hij er niet bij geweest, dan had de operatie niet plaats
gevonden. Het gezondheidskamp had voornamelijk betrekking op de scholieren, maar in verband met staar
waren ook volwassenen welkom. Er hebben de nodige staaroperaties plaats gevonden en ook ind deze
plaats bleken er nauwelijks trommelvlies perforaties te zijn. Het lijkt er sterk op dat de kwaliteit van het
water samenhangt met deze vorm van oorproblemen. Het kamp werd druk bezocht, maar het team moest
één dag eerder terugkeren vanwege stakingen.
Een volgend school screening kamp is weer gepland in Mechchhe Pauwa, maar men heeft ons geadviseerd
om even pas op de plaats te maken om te kijken wat de regering
doet. Het nieuwe regeringsprogramma op het gebied van
gezondheidszorg en onderwijs is namelijk ambitieus waardoor het
goed mogelijk is dat we dit niet meer hoeven te doen. Dat zou mooi
zijn.

Meervoudig gehandicapten
De uitbreiding van de dagopvang van de meervoudig gehandicapte
kinderen in Bhaktapur is in volle gang. Het project is mede mogelijk
gemaakt door de Wilde Ganzen en de Johanna Donk Grote Stichting.
Er zijn twee grote bedragen geschonken door wereldwinkels die
helaas de deuren hebben moeten sluiten. Zij hadden besloten dat
een deel van het positieve saldo naar de gehandicaptenopvang
moest gaan. De nieuwbouw bestaat uit een extra verdieping en
de bouw verloopt voorspoedig. De ruwbouw en het pleisterwerk
zijn af, ramen en deuren zijn geplaatst. Men is begonnen aan de
algehele afwerking en inrichting. Beneden zullen ook aanpassingen
plaats vinden. Zo gaan keuken, kantoortje en de fysiotherapie kamer
naar boven, waardoor beneden een heel grote ruimte overblijft,
een stilte kamer en de toiletten. Dan moet er voldoende plaats zijn
voor alle kinderen. Niet alleen grote sponsoren hebben geholpen,
maar ook wereldwinkels en particulieren die vaak onderdelen voor
hun rekening hebben genomen zoals bijvoorbeeld het salaris van de
muziekleraar voor vier jaar.

Epilepsie medicijnen zijn onmisbaar, duur Met de bus naar en van de dagopvang is
en niet lekker.
voor de kinderen een uitstapje.

De eerste verdieping van het dagopvang
centrum in aanbouw. In december waarschijnlijk de oplevering.

De kinderen kijken uit naar de komst van
de muziekleraar op de maandagochtend.

Igakil, vijf jaar, overleden aan zware epilepsie aanvallen.

Aasis, negen jaar, overleden omdat hij
langdurig verzwakt was.

De nieuwbouw bleek te klein toen we vervoer voor de kinderen
hadden geregeld. Omdat ze nu met een busje opgehaald worden,
kunnen alle kinderen dagelijks naar het opvangcentrum. Het gaat
inmiddels om meer dan veertig kinderen. Steun van de overheid
voor dit soort kinderen is er slechts in geringe mate. Slechts
drie magere salarissen worden betaald. Er zijn echter meerdere
begeleiders. De salarissen worden gedeeld. We hebben voor een
aanvulling daarop gezorgd, voor een extra begeleider, de chauffeur
en een helper. Daardoor hebben we nu wel jaarlijks vaste lasten
voor deze dagopvang. Een specificatie daarvan vindt u bij de
wensen. We zouden ook graag een fysiotherapeute aantrekken.
Je merkt aan de kinderen dat ze genieten van het dagelijkse
busreisje en het verblijf met andere kinderen in de opvang. En de
moeders zijn een aantal uren per dag vrij van zorg, tijd die veel
gebruikt wordt om te werken. We sponsoren ook vier alleenstaande
moeders omdat ze van hun verdiensten niet kunnen rondkomen,
in tijdelijke behuizing wonen na de aardbeving en daar ook niet
meer uit kunnen komen. Ook worden ze financieel geholpen bij de
aanschaf van -vaak epilepsie- medicijnen die maar beperkt vergoed
worden. Helaas zijn Igakil (5 jaar) en Aasis (9 jaar) overleden.
Igakil overleed aan een epilepsie aanval en Aasis was veel te zwak
geworden.
We hebben nog geen oplossing gevonden voor een complete
vergoeding voor de epilepsie medicijnen. Het zou fijn zijn als de
ouders daarvan verlost zijn.

De nieuwe extra kracht doet een spel met
een van de kinderen.

Het drinkwaterproject wordt uitgelegd
aan de leerlingen van Mechchhe Pauwa.

Moeder-en-kind-zorg in het Siddhi memorial hospital.

Spierdystrofie
De dagopvang voor spierdystrofie jongens wordt kleiner. Er leven
nog drie jongens. Daarnaast wordt een vijftal jongens gewoon thuis
opgevangen. We blijven het centrum steunen en helpen hen om één
keer per jaar met de jongens een uitstapje te maken. Hun wereld
wordt anders wel heel erg klein.

Water
In maart 2017 hebben we het volledige drinkwaterproject in
Mechchhe Pauwa overgedragen aan het school comité. Dit bleek
een goede beslissing te zijn omdat wij, als Madat Nepal, gezien
werden als ‘eigenaar en trekker’ van het project. Nu was men er
aan toe om die verantwoordelijkheid zelf te dragen en lokaal meer
invloed uit te oefenen om het project vlot te trekken. Wij zijn dus
heel blij met deze shift in het nemen van verantwoordelijkheid.
Het gebied is na de aardbeving sterk verdroogd. De enige bron die
verlossing kan brengen is verworven en wij hebben de infrastructuur
aangelegd. Ondanks alles kon men het niet eens worden over een
verdeling van het water. De nood is hoog en we hopen dat men er
nu noodgedwongen wel uitkomt.
De opvang van regenwater via de schooldaken is een succes, mede
dankzij de enorme opslagcapaciteit. Het schoolbestuur werd zich
ineens bewust van het feit dat de zandfilters die het drinkwater
zuiveren ververst moesten worden. Dat is inmiddels gebeurd.

Opnieuw een ‘flash flood.’ Binnen enkele
minuten helemaal overstroomd.

Asha Maya floreert temidden van haar
medebewoners.

Het Siddhi Memorial Hospitaal
Dit hospitaal voor moeder-en-kind zorg dat door ons vanaf het begin is gesponsord, wordt nog met kleine
bedragen ondersteund.
Een nieuwe ramp voor het hospitaal vond op 13 juli 2018 plaats. Een plotselinge vloedgolf deed het
water van de rivier een paar meter stijgen waardoor de begane grond van het hospitaal weer onder een
modderstroom kwam te staan en enorm veel schade aanrichtte. Dit gebeurde ook vlak na de aardbeving,
waardoor men dit niet een tweede keer verwachtte. Waarom dit nu opnieuw gebeurde is onduidelijk, maar
daar gaan we ons bij het volgende bezoek in verdiepen. Inmiddels hebben we het hospitaal kunnen helpen
met veel giften van begunstigers en wereldwinkels. Het ziekenhuis bestaat dit jaar 25 jaar.
Ouderenzorg Siddhi Memorial
Wat de ouderenopvang betreft betalen we de opvang van Asha Maya, een oudere vrouw die slachtoffer
was van de aardbeving. Na haar twee staaroperaties en door de goede opvang is ze helemaal opgeknapt.
De opvang jaarlijks kost echter 1500 euro. Dit is inclusief een bijdrage in de sponsoring voor een oudere die
dit bedrag niet kan betalen.

Verblijf in Nepal
Madat Nepal heeft een appartement in hotel Kumari in het hartje van de oude koningsstad Bhaktapur, op
100 meter afstand van Durbar Square, het tempelplein. We hebben hier twee tweepersoons slaapkamers
met badkamer en een kantoor-zitkamer met computers en internetverbindingen. Een groot deel van het
jaar kan het appartement gehuurd worden. De kosten bedragen 25 euro per kamer per nacht, waarbij
gebruik gemaakt kan worden van kantoor-zitkamer.
Info: madatnepal@wxs.nl Kijk verder op onze website naar www.madatnepal.nl/reis-tips/

Blog

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws dat we over Nepal en onze projecten te melden hebben,
dan kunt u zich abonneren op onze blog berichten. Ga daarvoor naar www.madatnepal.nl/actueel-blog/ en
schrijf je in rechts boven. Je kunt ook de facebook pagina madatnepal liken.
Het was erg belangrijk om onze oude website te vernieuwen in een hedendaagse interactieve website
www.madatnepal.nl Via de blog wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. We koppelen
deze informatie ook aan onze facebook pagina. U kunt op de website onze up-to-date wensen vinden en
achtergrond informatie over al onze projecten. We gebruiken de website min of meer ook als archief en
via de nieuwsbrieven kunt u jaren terug gaan om onze activiteiten in Nepal te bekijken. Een deel van de
website is ook in het Engels, zodat onze Nepalese vrienden ook op de hoogte zijn. Wilt u op de hoogte
blijven van het laatste nieuws, dan kan dit door u aan te melden voor de blog. U ontvangt dan automatisch
een email als er een nieuwe blog is.

Wensenlijst 2018

We hebben grote wensen en kleine wensen. Hieronder ziet u een selectie daarvan.
Sponsoring leraren
Nieuwe schenkingsovereenkomsten voor de financiering van lerarensalarissen zijn nodig. Een grote
instelling die jarenlang salarissen sponsorde vond dat het tijd was om een ander project te zoeken. Met
dankbaarheid kijken we terug op al die jaren dat ze garant stonden voor een aantal lerarensalarissen. 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

Leraren sponsoring blijven we voortzetten zolang dat nodig is.

Binnenkort zal er meer ruimte zijn in het Sommige scholen en gezinnen verblijven
dagopvang centrum door de nieuwbouw. nog in golfplaten woningen.

aangaan van een vijfjarige schenkingsovereenkomst kan de gever jaarlijks het hele bedrag 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
Meervoudig gehandicapten
Voor de meer dan veertig 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.
Voor de komende drie jaar hebben we in ieder geval al een toezegging om het salaris van de
muziektherapeut te financieren. Hieronder zijn de posten opgesplitst.
200 euro salarisondersteuning per maand vijf begeleiders
Vier jaar salaris muziekleraar (ca 450 euro per jaar), voorzien
Drie jaar chauffeur bus (1500 euro per jaar)
Drie jaar daghelper chauffeur bus (1500 euro per jaar)
Vijf jaar stafmedewerker (2000 euro per jaar), deels voorzien
Drie jaar vier gezinnen met elk ca 26 euro per maand
Ondersteuning medicijnen: wordt aan gewerkt
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. Alle aardbevingsgelden zijn inmiddels besteed.
Een school van vijf klassen, die volgens de nieuwe aardbevingsbestendige principes gebouwd moet worden,
kost inmiddels ongeveer 30.000 euro, afhankelijk van de bereikbaarheid. Hoe verder weg, des te duurder.
We willen proberen elk jaar één school te bouwen. Waarschijnlijk gaan we in Sarsau in het district Rasuwa
een tweede noodzakelijk schoolgebouw van vijf lokalen plaatsen. Het tijdschema luistert nauw, omdat deze
plaats alleen te bereiken is als het water in de rivier laag staat en dat is maar een paar maanden per jaar.
Elke bijdrage is hier welkom.
Realiseren drinkwaterproject Mechchhe
Als het zover is en men wil het drinkwaterproject realiseren, bieden we hulp. We zullen in ieder geval er op
toe zien dat het water dat op school gebruikt wordt, gefilterd is en dat het systeem onderhouden wordt.
Ondersteunen project spierdystrofie
De gezondheid van de jongens gaat –zoals volgens het ziektebeeld verwacht- verder achteruit.
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. En daarnaast dragen we bij aan een jaarlijks meerdaags uitstapje met een bus wat eveneens
500 euro kost.
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. Mechchhe Pauwa is weer aan de beurt. Gelijktijdig willen we dan ook
aandacht geven aan voorlichting, vooral op het gebied van oorproblemen. Er lopen hier te veel kinderen
rond met trommelvliesperforaties, voor wie een operatie nodig is onder algehele verdoving. Kosten
gezondheidskamp: ca 7.000 euro.

Schoolonderzoeken en gezondheidskampen blijven noodzakelijk.

Hulp aan de allerarmsten betekent weinig inkomen, dus een structureel financieel tekort.

Ook de dovenschool blijven we ondersteunen.

Opleidingen
Madat Nepal financiert al een aantal opleidingen van jonge mensen die verder willen studeren maar dat
niet kunnen betalen. Ook betalen we van enkele kinderen het schoolgeld. Wilt u een opleiding sponsoren,
neem dan contact met ons op. Op dit moment financieren we drie opleidingen tot verpleegkundige, een
juristenopleiding, een ingenieursopleiding en een aantal schoolkinderen van arme families in Daduwa.
Het Siddhi Memorial Hospital
Dit ziekenhuis met 50 bedden voor moeder-en-kind zorg, en dan ook nog voor de minst draagkrachtigen,
kampt structureel met een tekort aan financiën om het personeel te kunnen betalen. Elke bijdrage is dan
ook welkom. Madat Nepal heeft dit ziekenhuis al vijfentwintig jaar, vanaf het begin, gesteund.
Ouderenhulp
We hebben Asha Maya 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 dag begeleiding 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. Ze gaat het laatste jaar in.
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).
Zeven leerlingen in Daduwa
– Sudip Pokharel uit een arme Dalit familie, die ernstig verbrand raakte aan zijn gezicht. Hij zit in de tweede
klas.
– Ranjita Puri uit een arme Dalit familie zit in de zesde klas.
– Sanjina Nepal uit een arme familie is aan een oog blind. Ze zit in klas zes.
– Prakriti en Prayash Neupane hebben alleen nog een moeder. Ze zitten respectievelijk in klas vijf en in de
eerste klas.
– Chadani Moktan haar ouders zijn overleden en ze woont bij haar grootouders. Ze zit in klas vijf.
– Sagar Neupane uit een arme familie zit in klas drie.
– Sandhya Tamang heeft geen ouders meer en woont bij haar grootouders. Ze zit in klas drie.  
De schoolkosten voor deze kinderen bedragen op dit moment 500 euro op jaarbasis.
Dank
En uiteraard willen we ook dit jaar iedereen bedanken die ons met raad en daad en een financiele bijdrage
heeft bijgestaan. Dankzij u kunnen we dit werk blijven doen. Via onze blog op de website kunnen we u wat
frequenter op de hoogte houden. Dat zal voornamelijk gebeuren in de periode dat we in Nepal zijn.
Nogmaals onze hartelijke dank, uiteraard ook namens iedereen in Nepal die door Madat Nepal
ondersteund wordt.

Voor de allereerste keer op de foto. Zo spannend.......

