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Nieuwsbrief juli 2020

Beste begunstigers en relaties

Na op 2 juli 1992 opgericht te zijn, gaan we inmiddels ons negenentwintigste jaar in dat we werkzaam zijn
in Nepal. Heel veel jaren zijn we samen met Madat Nepal Handel (tegenwoordig Madat Fair Treasures)
opgetrokken en heel veel jaren hebben we reizen georganiseerd voor zowel belangstellenden als specifiek
wereldwinkelmedewerkers. Hierdoor hebben we zowel in Nederland als in Nepal een netwerk opgebouwd
waar we heel veel steun en profijt van hebben. We merken dan ook dat veel zaken ons gemakkelijk afgaan.
Veel begunstigers kennen we al heel veel jaren, omdat ze ons altijd zijn blijven steunen. Sommige
begunstigers kennen we nog van de oprichting!
Via onze blog op de website kunt u ons ook volgen. Ook geven we hier van tijd tot tijd wat inside informatie
over bijvoorbeeld via Madat Nepal gesponsorde jongeren. Wat is er van hen terecht gekomen?

De gevolgen van de aardbeving van 2015

Om niet in herhaling te vervallen, verwijzen we voor het verloop van de gebeurtenissen na de aardbeving
en de wederopbouw naar de website onder www.madatnepal.nl/aardbeving. Wat ons opvalt is dat in
de bewoonde wereld de wederopbouw flink aangepakt wordt. De overheid investeert ook aardig in
aardbevingsbestendige scholen. Dit verschilt wel van district tot district. Voor Kavre Palenchok, waar veel
van onze scholen liggen, pakt het goed uit. Maar hoe verder dorpen van de bewoonde wereld liggen, des te
minder hulp er komt. Een voorbeeld daarvan is Parchyang in het district Rasuwa, waar we verder op terug
zullen komen.
De regering stelde tot 2019 ook individuele hulp onder voorwaarden beschikbaar om een
aardbevingsbestendig huis op te kunnen bouwen. Dat was een bedrag van 2400 euro. Bij lange niet genoeg,
maar je kon bij de bank een zachte lening krijgen. De bank keek echter of je de lening zou kunnen aflossen
en als ze dachten dat je dat niet zou kunnen, kreeg je geen lening. Dat
betekende dat je ook geen 2400 euro van de regering kreeg omdat je
daar geen huis van kan bouwen.
Daarmee vielen de armsten uit de boot, waaronder de alleenstaande
moeders van een meervoudig gehandicapt kind. Dit is een van
de schaduwzijden van de afhandeling van de aardbevingshulp.
Tegelijkertijd zien we echter ook dat al heel veel gedaan is en nog
altijd doorgaat, vooral in het stedelijk gebied.

Nabij het epicentrum zijn er, zoals hier in Parchyang, vrijwel geen authentieke
woningen meer te vinden.

Wederopbouw in Bhaktapur.

Hoera! We hebben weer een echte school in Parchyang.

En nu ook helemaal geschilderd.

Onderwijs en scholen
Parchyang
In 2018 en 2019 hebben we hier twee gebouwen neergezet met respectievelijk vijf en zes lokalen, waarvan
één voor de leraren. Er gaan 345 kinderen naar school. Ze hebben 10 klassen tot en met het School Leaving
Certificate en een kleuterklas met in totaal elf leraren. Het lerarenteam is gedreven en naast uitbreiding
met nog een vijftal lokalen ziet men het mogelijk maken van computeronderwijs als grootste prioriteit. Ze
gaan weer opnieuw proberen om geld van het district te krijgen voor die vijf lokalen.
Inmiddels heeft de school in Parchyang ook een kleurtje gekregen en drinkwater. De scholieren hebben
vanaf het dorp een greppel gegraven voor een flexibele leiding. Bij de school staat nu een grote 2000 liter
tank en de leerlingen hebben veilig drinkwater.
Het schoolbestuur heeft ons gevraagd of we hen willen helpen met computer onderwijs. Dankzij donaties
van twee wereldwinkels kunnen we dat. Ze hebben ons verzekerd dat als zij als school de voorzieningen
zouden hebben, ze probleemloos een extra speciale computer leraar van de regering zouden kunnen
krijgen.
We hebben daarom besloten -mede met steun van twee wereldwinkels- om de school te voorzien van 15
computers met beeldscherm en software, twee
scanner/printers en de aansluitkosten. Elektriciteit
is in dit deel van Nepal geen probleem. Ook is er
wifi. Een verdere voorwaarde van ons was een
veilige afsluitbare ruimte. Die hebben ze gekregen
van het Village Development Comité. Ze hebben
twee kamers in hun verenigingsgebouw beschikbaar
gesteld. Helaas heeft de uitvoering vertraging
opgelopen door de lockdown. Zodra reizen weer
mag en leerlingen weer naar school mogen, kunnen
de computers gebracht worden. Het is helaas zeer
waarschijnlijk dat dit pas na de regenperiode kan
plaats vinden.

In deze uithoek hebben weinig ouders, laat staan grootouders,
onderwijs genoten.

Welkom in Parchyang met een optreden van de scouting
groep.

Rob op bezoek in Purseay Dhada.

‘Vergadering’ in een klaslokaal in Purseray Dhada.

Purseray Dhada
In november is Rob Gerritsen voor ons naar Purseray Dhada gegaan. Hij heeft met het lerarenteam
gesproken en foto’s gemaakt. De hoofdonderwijzer Surendra heeft zich helemaal ingezet voor de school.
Doordat Madat een school met drie lokalen had gebouwd en er een enthousiast lerarenteam was, is het
district over de streep getrokken en heeft er nog een gebouw met drie lokalen neergezet. De door ons
gebouwde lokalen hadden door de aardbeving veel schade opgelopen, de nieuwe, die door de regering
gebouwd waren, hadden geen schade. De school had na de aardbeving drie noodlokalen gemaakt. De
noodlokalen bestonden uit bomen uit het bos met een zijl er over. In oktober 2019 was er een tweede
schoolgebouw gereed en geverfd. Ook dit gebouw is door het district betaald.
Van onze gebouwen is niets meer terug te vinden, alleen de kasten en de boeken voor de bibliotheek zijn er
nog. De school heeft 91 leerlingen en vijf leraren waarvan er twee via Madat betaald worden.
Daduwa
Onze modelschool in Daduwa heeft inmiddels ook ‘een likje verf’ gekregen. De grauwe bouw is nu
veranderd in een voor de leerlingen leuk gekleurde school. Het team onder leiding van de hoofdleraar
Santa is nog altijd heel erg gedreven waardoor de leerlingen hoog scoren en in het vervolgonderwijs vaak
een of meer klassen kunnen overslaan. Ook wordt Santa door andere scholen gevraagd voor advies over
zijn zeer geslaagd onderwijsprogramma.
Mechchhe Pauwa
In Mechchhe Pauwa vinden op dit moment veel veranderingen plaats. Een verrassende delegatie kwam
ons in Bhaktapur opzoeken. De delegatie bestond uit het hoofd van het schoolcomité, het schoolhoofd,
een leraar en een parlementslid met zijn persoonlijk assistent. Het parlementslid is een oude bekende van
ons, Bandos. Hij zit namens de communistische partij in het parlement en vertegenwoordigt het Kavre
Palenchok district. Door hem is er een compleet nieuw aardbevingsbestendige school gerealiseerd, dat in
april 2020 voltooid is. Een deel van onze gebouwen is daarvoor afgebroken. Het leerlingenaantal is wel fors

De school in Daduwa zit nu ook goed in de Trots worden de behaalde prijzen van de competities met andere scholen getoond.
verf.

gedaald van bijna 1100 op het hoogtepunt tot iets meer dan 400 nu. Dat komt omdat er te weinig water
in het gebied is en families met kinderen naar Kathmandu of het buitenland verhuizen. Bandos heeft grote
plannen om water en werkgelegenheid naar het gebied te brengen. Hij is nu een politicus die probeert om
deze droom werkelijkheid te laten worden.
Inmiddels wordt de sponsoring van de laatste leraar dit jaar afgesloten. Wij continueren wel de sponsoring
van jongens of meisjes die na hun SLC (eindexamen) een beroepsopleiding willen doen. Er zijn twee nieuwe
meisjes die de opleiding tot health post assistente willen doen. Ze zijn al begonnen in april 2019. De
opleiding duurt anderhalf jaar. De twee meisjes uit de vorige groep zijn bezig hun opleiding af te ronden.
We hebben de delegatie toegezegd dat we volgend jaar een bezoek aan Mechchhe Pauwa zullen brengen.
We zijn er voor het laatst drie jaar geleden geweest. Maar ook hier moeten we ons bezoek uitstellen tot
2021 vanwege de coronaperikelen.

Sponsoring van leraren

De lerarensalarissen zijn de laatste twee jaren weer aanzienlijk gestegen. Een leraar aan de lagere school
(klas 1-5) van een regeringsschool die zelfs geen afstudeerexamen heeft gedaan voor de tiende klas maar
wel leservaring heeft, krijgt 200 euro per maand (13 maanden) en bouwt bovendien pensioen op dat door
de regering wordt betaald. Wij hebben tot nu toe, ongeacht de kwaliteiten van de leraar voor iemand die in
klas 1-5 doceert, slechts 100 euro per maand betaald (13 maanden). Meer kunnen we gewoon niet betalen.
De regering heeft regels opgesteld hoeveel leraren er per aantal leerlingen moeten zijn. In de praktijk komt
het er op neer dat wanneer een school bijvoorbeeld 12 leraren zou moeten krijgen, ze er van de regering er
maar 8 of 9 krijgen. Ze komen al jaren hierover hun afspraken niet na.
We hebben nu wel als Madat Nepal besloten dat we de salarissen van de door ons betaalde leraren gaan
verhogen, omdat het verschil te groot is, maar opnieuw niet tot het niveau van de regering. We willen niet
twee sponsors op één leraar zetten. De door ons betaalde leraren accepteren dat.
De nieuwe salarissen op jaarbasis			
in euro’s:

Aantal leraren:

School 			
na 1-4-2020
Utargot 		
1,5 primary
Chauky Dhada
1,5 primary
Purseray Dhada
2 primary
Daduwa 		
1 primary, 1 head
Parchyang		
1 primary
Voor onze begunstigers die een lerarensalaris sponsoren via een schenking bij wederzijdse overeenkomst,
verandert niets. De aanvullingen op de salarissen worden betaald uit de gelabelde reserves voor
lerarenondersteuning. Nieuwe schenkingen bij wederzijdse overeenkomst willen we graag aanpassen.
Hierboven is een tabel met de lerarensalarissen die we de komende jaren nog financieren.
		
Klas 1-5
Klas 6-7
Klas 8-12

Eerst
1300
1500
1950

Nu
1800
2000
2450

Lerarentrainingen

Bij het geven van trainingen voor leraren hebben we als Madat Nepal voorop gelopen. Inmiddels zijn er
overal door de districten gefinancierde leraren-trainingsprogramma’s opgestart zodat wij dit niet meer
hoeven te bekostigen. We hebben gemerkt dat in de tijd dat wij deze programma’s financierden de leraren
die deelnamen hun baan konden behouden dankzij de certificaten. Ook het onderwijs verbeterde.

Onderwijsmiddelen

Bibliotheken in scholen begint steeds meer gewoon te worden. Het is wel zo dat de bibliotheken in veel
scholen nog vooral bestaan uit onderwijsboeken en niet uit aanvullende boeken zoals je die in Nederland
in een schoolbibliotheek hebt. We kijken of voor de komende jaren scholen in het berggebied hier genoeg
aandacht aan besteden, zo niet, dan gaan we ze de helpende hand bieden. In het berggebied is er echter
ook vraag naar computer onderwijs en middelen voor de leerlingen om de achterstand ten opzichte van het
stedelijk gebied in de Kathmandu vallei niet te groot te laten worden.

Sponsoring studenten

Een derde en vierde opleiding tot CMA (community medical assistant) worden op dit moment afgerond en
in mei zijn twee nieuwe opleidingen gestart.
Via Madat wordt de opleiding van een studente tot juriste gefinancierd. De financiering van Moona wordt
bekostigd door vier begunstigers (zie ook haar verhaal in de blog en verderop).
Omdat één meisje haar SLC heeft gehaald, wordt nu nog maar de opleiding van één doof meisje
gefinancierd dat in een hostel in Kathmandu verblijft.
De schoolkosten voor zeven arme leerlingen in Daduwa aan de lagere school worden gefinancierd.
De schoolkosten van Agaman, een jongen aan de lagere school en die van Manisha Shinju voor een
bachelor opleiding worden gefinancierd evenals het schoolgeld van Laxmi Koju voor de elfde klas.

Sanis

Mamata

Meervoudig gehandicapten project
Mede dankzij de enorme hulp van onze begunstigers, verschillende wereldwinkels, de Wilde Ganzen, de
Johanna Donk Grote Stichting en de Vereniging Werkhofgemeenschap, hebben wij, Stichting Madat Nepal
en Madat Fair Treasures in Bhaktapur, Nepal een dagopvangcentrum kunnen bouwen voor 50 meervoudig
gehandicapte kinderen. Tot twee jaar geleden betaalde de regering maar drie salarissen en daarna zijn
deze taken overgedragen aan de gemeentelijke overheid. Nog maar net per 1 april 2020 worden door de
gemeentelijke overheid drie begeleiders gefinancierd. Nu moeten er procedures gevolgd worden om dat
met terugwerkende kracht te laten plaats vinden. En daarnaast om vier extra leerkrachten te financieren.
Dit wordt nog een hele tijdrovende opgave. Wij ondersteunen het centrum zoveel als we kunnen. Het
Bhaktapur probleem is zelfs aangekaart in de nationale assemblee van Nepal maar dit had geen effect.
Alles is in Nepal aanzienlijk duurder geworden. Het officiële minimumloon bedraagt meer dan 500 rps (4
euro) per dag. Zelfs met onze extra ondersteuning krijgen de begeleiders dat niet.
Daarnaast zijn er nog acht gezinnen, waarvan zes uit alleenstaande moeders met een meervoudig
gehandicapt kind bestaan die in grote armoede leveren. We hebben daarom besloten om deze gezinnen
elk met 175 rps per dag (1,40 euro) te ondersteunen.
Lockdown
The lockdown in Nepal was heel streng. Mensen mochten ’s ochtends vroeg maar twee uur de straat op
om boodschappen te doen. Reizen is verboden. Fabrieken en werkplaatsen zijn gesloten. Voor de meeste
Nepalezen is een maandsalaris alles wat ze hebben om van te leven. Geen salaris betekent geen eten.
Het einde is nog niet inzicht (geschreven 30 mei 2020). We hebben besloten om de 50 gezinnen met een
meervoudig gehandicapt kind te ondersteunen met een bedrag van 5000 rps (ongeveer 39 euro). Het kan
zijn dat we dit nog een tweede keer gaan doen. De nood is hoog. Helaas zijn zij niet de enigen...
Klei therapie
We hebben ook een project opgestart bij Haribol, onze bevriende pottenbakker. Hij krijgt een dag per
week een tiental kinderen op bezoek die bij hem een drietal uren komen ‘kleien’. De kinderen vinden
het fantastisch en kijken er elke keer naar uit. Wat ze vooral leren is het werken met twee handen. In het
afgelopen jaar is hun links-rechts coördinatie aanzienlijk verbeterd, zodanig dat het de ouders opgevallen
is. We zetten dit project natuurlijk voort.

Aan het eind van een middag bij Haribol zie je allemaal trotse en blije gezichten de bus ingaan om weer huiswaarts te keren.

Anderhalf kamertje met de ouders, Bharati en Bahadur, en de twee gehandicapte kinderen, Dibiya en Abin, gaat gewoon niet.

Nergens thuis
In 2015 is het gebied rondom Bhaktapur zwaar getroffen door een aardbeving waarbij vooral de
allerarmsten nog steeds de gevolgen moeten dragen. Daartoe behoren natuurlijk ook de alleenstaande
moeders met een meervoudig gehandicapte kind, die vaak door hun man in de steek zijn gelaten. Na de
aardbeving kwamen deze families in noodwoningen terecht, een tunnelhuis, gemaakt van golfplaten of een
tent. Achteraf blijkt dat ze het daar relatief goed hadden, omdat de kinderen ook buiten in de zon konden
zitten, of spelen. Er was zelfs grond voor het kweken van een beetje groenten.
Eind 2019 zijn alle noodwoningen opgeheven en moesten ze daar weg van het gemeentebestuur.
Huiseigenaren stonden niet te springen om iemand met een meervoudig gehandicapt kind een kamer te
verhuren. De gemeente regelde uiteindelijk wat, maar de kamers waren zó klein dat deze situatie ons raakt.
Voor de komende jaren focust Madat op een betere huisvesting van deze veelal alleenstaande moeders.
Het idee is om te kijken of we een stuk grond in erfpacht kunnen krijgen. Dit systeem kennen we in
Nederland. De grond blijft dan eigendom van de gemeente of particulier en wordt verpacht aan de
gebruiker die er een erfpacht voor betaalt. Op die grond kan dan huisvesting worden geregeld door
Madat Nepal. We deken aan een soort compound met gezamenlijk gebruik van de grond. Ze kunnen
elkaar dan ook ondersteunen omdat ze in dezelfde situatie zitten. Het bouwterrein moet niet te ver van
het dagopvangcentrum liggen, hoewel de kinderen altijd met de bus opgehaald kunnen worden. Een stuk
grond aankopen is niet mogelijk. De grondprijs in Bhaktapur is extreem duur.
De komende periode gaan we met behulp van de foto expositie Nergens thuis aandacht vragen voor dit
project.

Ruim vier en een half jaar hebben Angeli, Puni Ram en zijn moeder woonden nog
haar zus en ouders in een tunnelhuisje
liever in deze tent dan in hun huidige
gewoond.
kleine bovenkamer.

De ouders zijn blij met hun eerste
lockdown geld van 5000 rps. Inmiddels
hebben ze een tweede gift gekregen.

Siddhi Memorial Hospital
Dit hospitaal wordt door ons al meer dan zevenentwintig jaar ondersteund. Direct na de aardbeving en in
2018 werd het ziekenhuis getroffen door een zogenaamde flash flood. Een plotselinge modderige vloedgolf
die in minder dan 15 minuten tijd het ziekenhuis meer dan anderhalve meter onder water zette. Omdat
stroomopwaarts de overheid toestaat dat door bebouwing de bedding van de rivier steeds kleiner wordt en
de oevers afkalven en er blokkades kunnen ontstaan, kan het rivierwater geen kant op en wordt de kans op
een flash flood steeds groter. Begunstigers en wereldwinkels hebben mede gedoneerd om een definitieve
oplossing te vinden en de gevolgen te voorkomen.
De gemeentelijke en de districtsoverheid werkten niet mee aan een oplossing. Men wil aan de
ziekenhuiskant langs de rivier een weg aanleggen, maar dat willen ze al meer dan tien jaar. Zou het
ziekenhuis een waterkerende muur aanleggen, dan zou die zo maar onteigend en afgebroken kunnen
worden, waardoor de investering verdampt. Met een Nepalese waterbouwkundig ingenieur is gekeken
naar een oplossing en die werd gevonden in de vorm van een ruim twee meter hoge dijk. Het dijklichaam
bestaat uit plastic zakken met zand. Het zijn gebruikte zakken voor 50 kg rijst. Ze zijn gevlochten en dus
waterdoorlatend. Aan de buitenzijde van de rechte wand van de dijk zijn op dichte afstand zware bamboe
palen ingegraven en onderling verbonden. De binnenkant van de dijk loopt schuin af. Op het dijklichaam is
grond opgebracht met het doel een grasmat aan te leggen. Men wil ook bamboe aan de buitenzijde van de
voet van de dijk aanplanten. Dat wortelstelsel is namelijk heel sterk en moeilijk weg te spoelen.
En in 2019 was er grotendeels goed nieuws. Er is tweemaal een flash flood geweest, en beide keren is
het ziekenhuis door de dijk gespaard gebleven van een overstroming. De moesson gaf wel een heftige
regenval waardoor de dijk op een plaats aangetast is, maar dit wordt hersteld. Ook wil men op het terrein
van het ziekenhuis twee grote vijvers aanleggen die het moessonwater kunnen opvangen en waarin
waterpompen geplaatst kunnen worden die het overtollige regenwater over de dijk wegpompen nu de
natuurlijke afvloeiing verdwenen is. Het lijkt er op dat het ziekenhuis nu gespaard wordt voor toekomstige
overstromingen. Met een extra bijdrage van onze kant is de dijk hersteld en beplant met stevig gras en aan
de buitenzijde aan de voet bamboe, dat stevig wortelt.
Ander goed nieuws is dat het ziekenhuis zich gespecialiseerd heeft in bevallingen en de hulp van pas
(vroeg) geborenen. Er is een 24-uurs bemenste emergency unit voor zeven baby’s, die binnenkort tot
tien uitgebreid wordt. In de Kathmanduvallei is dit ziekenhuis daarmee op de eerste plaats gekomen en
complicaties worden direct naar dit ziekenhuis in Bhaktapur doorverwezen. Ook kiezen vrouwen van elders
ervoor om hier te bevallen.
Mede hierdoor en door alle andere inspanningen kan het ziekenhuis op dit moment 80% van de kosten
(voor onder andere 185 medewerkers) betalen. Dit had 100% kunnen zijn, ware het niet dat de overheid
dit jaar de wettelijke salarissen met 30-50% heeft verhoogd. Dit is meer dan 100.000 euro op jaarbasis voor
het ziekenhuis.
Het ziekenhuis wilde ook opleidingen voor verpleegkundigen gaan verzorgen, maar heeft daar uiteindelijk
geen toestemming voor gekregen omdat het gespecialiseerd is in moeder-en-kind zorg. Omdat er een
opvangcentrum voor bejaarden aan het ziekenhuis verbonden is, heeft men wel toestemming gekregen
voor de opleiding van bejaardenverzorgsters. Vanuit het buitenland is daar veel vraag naar. Vooral
vanuit Japan en Israël, waarmee de regering al overeenkomsten heeft gesloten, wil men Nepalese
bejaardenverzorgsters hebben. Hierdoor kunnen Nepalese meisjes naar het buitenland om zo inkomsten te
verwerven.
Wat de ouderenzorg betreft, financierden we de opvang van Asha Maya, een oudere alleenstaande vrouw
die slachtoffer was van de aardbeving. Ze werd goed opgevangen. Ze werd liefderijk verzorgd en we
bezochten haar elke keer als we in Nepal zijn. In het begin van dit jaar is ze overleden.

Het Siddhi Memorial Hospital is met recht trots op hun Emercency unit voor pasgeborenen.

Asha Maya (groene jas) is onlangs
overleden

Hemmy geeft de opbrengst van de verkoop Gebruik kantoor/huiskamer van Madat
van de schilderingen aan Suren.
Nepal is inbegrepen in de kamerhuur.

Spierdystrofie

Twee maanden geleden vernamen we dat een van de drie jongens in de dagopvang overleden is. Er zijn nu
nog maar twee jongens die hier verblijven. De vraag is of het centrum nog blijft bestaan.

Effectieve studiesponsering
Voor diegenen die niet de blogs lezen op de website van Madat Nepal, willen we even vijf jonge Nepalezen
voorstellen die gesponsord zijn door meerdere begunstigers bij hun opleiding. Het betreft Shyam en Bhim
Lama, Anil Sainju, Moona Bajagai en Pradeep Risal.
Shyam en Bhim zijn de zonen van Kanchha, een van onze projectleiders. Shyam volgde een ICT-opleiding
in Nepal, ging vervolgens naar India waar hij twee jaar verder studeerde/werkte en kreeg toen een groene
kaart voor Amerika. Daar studeerde/werkte hij verder, heeft inmiddels een pracht baan bij IBM, getrouwd
en een dochter en een fantastisch inkomen. Hij maakt maandelijks een fors bedrag over aan zijn ouders om
hen te steunen.
Toen zijn jongere broer Bhim de via Madat gesponsorde opleiding tot arts had afgerond, heeft Shyam de
sponsoring voor zijn verdere studie op zich genomen. Bhim wilde namelijk in Nepal blijven als arts en in
de afgelegen gebieden werken waar weinig medische gezondheidszorg is. Er was net een nieuwe opleiding
in Nepal geïntroduceerd waarbij een arts een vervolgopleiding kon doen om zelfstandig operaties te
verrichten in de bergen. Zo’n arts moest dus van alle markten thuis zijn, zelfstandig zware beslissingen
kunnen nemen en een team kunnen leiden. Bhim heeft deze zware opleiding met succes afgerond en
inmiddels praktiseert hij in de bergen. Zo heeft hij onlangs een tweeling via operatieve weg de wereld in
geholpen bij een moeder die twee jaar eerder ook al een zware operatie bij de bevalling had ondergaan.
Deze actie van Bhim had de nationale kranten gehaald. Hij werkt in een ziekenhuisje in het Sankhuwasabha
district. Dat is in het noordoosten van Nepal, tegen de grens met China.
Anil is een jongen met polio, zijn vader is overleden en zijn moeder is ziekelijk met nierfalen. Via Madat is
zijn opleiding voor klas 10+2 gesponsord, zodat hij daarna ook een gesponsorde management opleiding van
drie jaar kon volgen. Hij werkt inmiddels bij een opticien verbonden aan het ooghospitaal in Kathmandu en
in een brillenzaak in Bhaktapur in de avonduren. Zo kan hij rondkomen
en voor zijn moeder zorgen. Zijn jongere zus wordt ook via Madat
gesponsord. Door de polio loopt hij moeilijk, maar via Madat heeft
hij hulpmiddelen gekregen. Hij heeft zelfs een aangepaste brommer
kunnen aanschaffen. Hij heeft nog een droom om opthalmologist te

Bhim en zijn team hebben in het berggebied een tweeling via de keizersnede ter wereld gebracht bij een vrouw die twee jaar
eerder een gecompliceerde bevalling had ondergaan. In dit afgelegen gebied was het zo spannend, dat de goede afloop de krant
heeft gehaald.

Aayush

Diva

Sanu

worden, een driejarige opleiding die ruim 3000 euro kost, maar dan heeft hij geen inkomen voor zijn eigen
onderhoud en dat van zijn moeder. Hij is van een verlegen polio jongen gegroeid tot medewerker van
een opticien en wordt het reilen en zeilen van een brillenwinkel in Bhaktapur in de avonduren aan hem
overgelaten.
Moona wordt in haar juristenopleiding eveneens gesponsord via Madat. Ze richt haar hele studie op de
bescherming van vrouwenrechten. Haar droom is om officier van justitie/openbaar aanklager te worden en
om actief overtreders te achtervolgen. Moona is zeer gedreven en gaat binnenkort haar derde jaar in.
Pradeep heeft zijn door begunstigers gesponsorde ICT studie afgerond. Hij heeft een kleine baan maar
om op de arbeidsmarkt meer kans te maken wil hij samen met een vriend een project opstarten. Hij
heeft de helft van de kosten kunnen sparen, maar vraagt ons nu om een bijdrage van 600 euro om te
kunnen beginnen. Omdat we weten dat het meervoudig gehandicapten project in Bhaktapur dringend
een professionele website nodig heeft, gaan we kijken of we dit kunnen realiseren in de vorm van ‘return
service’ door Pradeep in ruil voor de benodigde bijdrage.
Veel begunstigers van Madat Nepal zijn geïnteresseerd in het sponsoren van Nepalese jongeren omdat
ze -net als wij- weten dat investeren in onderwijs altijd loont. En dat geldt ook voor de bijna twintig
opleidingen tot verpleegkundige die gesponsord zijn en nog worden.

Verblijf in Nepal
Huur een kamer (met gratis woonkamer) en ondersteun de stichting. Madat Nepal maakt al een tijdje
gebruik van een appartement in hotel Kumari in het hartje van de oude koningsstad Bhaktapur, op 100
meter afstand van Durbar Square, het tempelplein. We willen het gebruik hiervan stimuleren om de kosten
te drukken. We hebben hier twee tweepersoons slaapkamers met badkamer en een kantoor-zitkamer met
computers en internetverbindingen. De kamers zijn net in 2019 geheel vernieuwd. Een groot deel van het
jaar kan het appartement verhuurd 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 blogberichten. U kunt ook de facebook pagina madatnepal liken. U
kunt op de website onze up-to-date wensen vinden en achtergrondinformatie over al onze projecten. We
gebruiken de website min of meer ook als archief en via de nieuwsbrieven kunt u jaren teruggaan 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.

Wensenlijst 2020
Sponsoring opleidingen
Madat Nepal financiert 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.

Doof meisje
We financieren het schoolgeld van een doof meisje dat haar ouders verloren heeft. Ze zit in de tweede klas
en verblijft in een hostel in Kathmandu. Kosten 650 euro per jaar. Voor 2019-2020 is in de kosten voorzien.
Leerlingen in Daduwa
We blijven nog enkele jaren de kosten voor de lagere school van een zestal kinderen in Daduwa financieren.
Kosten 605 euro per jaar.
Jonge leerlingen in Bhaktapur:
–Agaman, een jongen wiens alleenstaande moeder de school niet kan betalen. Hij zit nu in de vierde klas.
Kosten: 150 euro per jaar. Voor 2019-2020 is in de financiering voorzien.
– Manisha Shinju wordt ook gesponsord. Haar broer Anil die door polio slecht ter been is, probeert
voldoende te verdienen om de ziektekosten van hun alleenstaande moeder te betalen die niet meer voor
inkomsten kan zorgen. Kosten: 300 euro. Voor 2019-2020 is in de kosten voorzien.
- Laxmi Koju is de oudste dochter van een gezin dat ernstig door de aardbeving getroffen is. Ze is erg
intelligent, maar kan niet naar school vanwege geldgebrek. Haar jongere broer en zus kunnen ook niet naar
school. De vader is invalide en de moeder heeft geen werk. Ze wonen in een huis dat bouwvallig is op de
eerste verdieping waar de vloer half verdwenen is. Kosten: 300 euro per jaar. Dit geldt voor de 11de klas.
Juristen opleiding
De opleiding van Moona tot juriste wordt gefinancierd. Ze zit in het tweede jaar van haar opleiding. In de
kosten is voorzien.
Opleiding verpleegkundige: Sona is een dochter van een schoonmaakster in het Siddhi Memorial Hospital
in Bhaktapur. Voor 2019-20 is in de kosten voorzien.
Opleidingen tot vroedvrouw (Auxiliari Nurse Midwife, ANM) en verpleegkundige (Community Medical
Assistant, CMA): Beide opleidingen duren anderhalf jaar. Twee meisjes hebben inmiddels de opleiding
afgerond en hebben al een vaste baan. Twee andere meisjes ronden hun opleiding binnenkort af. De
volgende twee meisjes zijn inmiddels begonnen. Deze opleidingen kosten 1740 euro per persoon. Hier is
inmiddels in voorzien.
Meervoudig gehandicapten
Salarisondersteuning begeleiders
Voor de vijftig kinderen zijn slechts drie leraressen en vier helpers actief. Hiervan werden door de overheid
drie salarissen beschikbaar gesteld, maar al ruim twee jaar niet betaald. Wij ondersteunen het personeel.
Voor het komende jaar hebben we al een toezegging gekregen voor de financiering van het salaris van de
muziektherapeut en een extra leerkracht
De stand van zaken eind 2019 is de volgende:
– salarisondersteuning voor begeleiders: 4000 euro, nog niet in voorzien
– Vier jaar salaris muziekleraar (ca 525 euro per jaar), een jaar voorzien. Hij geeft een halve dag per week
muziektherapie met instrumenten.
– Drie jaar chauffeur bus (1825 euro per jaar), nog niet in voorzien
– Drie jaar daghelper/assistent van de chauffeur bus (1500 euro per jaar), nog niet in voorzien
– Vijf jaar stafmedewerker (2325 euro per jaar), deels voorzien
– Drie jaar acht gezinnen met elk 505 euro per jaar. Totaal 4040 euro, nog niet in voorzien
Klei therapie
Samen met het dagopvangcentrum en Haribol, ‘onze’ pottenbakker hebben we kunnen regelen dat acht
tot negen kinderen een keer per week naar zijn werkplaats gebracht worden om daar gedurende drie uur
te boetseren met klei. Onder begeleiding van hem, zijn vrouw en twee van zijn werkneemsters kunnen ze
figuren maken met behulp van mallen, een simpel voorwerp op de draaischijf maken of vrij beelden maken
op basis van hun fantasie. In feite is het een sensomotorische training waarbij hier vooral de nadruk gelegd
zal worden op het gebruiken van twee handen. Kinderen en begeleiders zijn enthousiast. Een sponsor is al
bereid gevonden om dit project ook voor 2019-2020 te financieren.
Ondersteuning jongens met spierdystrofie
De gezondheid van de laatste drie 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.
  
Voortzetten schoolgezondheidsonderzoek en voorlichting
Uit ervaring van de afgelopen vijfentwintig jaar is gebleken, dat als wij binnen onze projectgebieden niet

voor de financiering zorgen van gezondheidsonderzoeken op scholen om vroegtijdig oog- en oorproblemen
en gaatjes in het gebit bij kinderen te signaleren, dit niet plaats vindt. Daarom willen we regelmatig
een onderzoek laten plaats vinden. Zo’n onderzoek gaat samen met het 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. Kosten gezondheidskamp: ca 7.000 euro.
Siddhi Memorial Hospital
Dit ziekenhuis met inmiddels 85 bedden speciaal 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.
  
Bouw en herstel van door de aardbeving getroffen scholen
Alle aardbevingsgelden zijn inmiddels besteed voor de scholen. We gaan echter wel nog scholen
wederopbouwen van vijf klassen in afgelegen gebied, die volgens de nieuwe aardbevingsbestendige
principes gebouwd moet worden, kost inmiddels ongeveer 30.000-35.000 euro, afhankelijk van de
bereikbaarheid. Hoe verder weg, hoe duurder. We willen ook in 2020 een school bouwen.

Met de expositie over de meervoudig gehandicapten in Nepal, verbonden met Madat Nepal en Madat Fair Treasures, wil Fair
Plaza ook andere importeurs uitnodigen die zich verbonden hebben aan projecten hun betrokkenheid te tonen door middel van
dit podium ter inspiratie voor alle inkopers van wereldwinkels en andere klanten.

Particulieren zijn welkom om de expositie in Fair Plaza te bezichtigen. Vanwege de coronamaatregelen kan
dat alleen in de oneven weken op woensdag- en donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur vanaf 29 juli tot
en met 27 augustus. Adres: Fair Plaza Beesdseweg 5, 4104 AW Culemborg

Madat Fair Treasures
Toen Madat Nepal Handel nog bestond, nam deze organisatie alle overhead van Madat Nepal voor
haar rekening. Madat Nepal Handel ging failliet door een inbraak met diefstal van meer dan 100.000
euro inkoopwaarde aan zilver en de gevolgen van de aardbeving. Wim Klawer maakte een doorstart
met Madat Fair Treasures maar om de overhead te betalen is voor een beginnende importeur niet
mogelijk. Madat Nepal en Madat Fair Treasures hebben nog altijd nauwe banden waardoor Madat Nepal
verbonden blijft met veel wereldwinkels. We zijn dan ook blij dat we door Fairplaza zijn uitgenodigd om
het project ‘Nergens thuis’ door middel van een foto expositie te introduceren. De connectie met de
wereldwinkels is in het hele bestaan van Madat Nepal van enorm belang geweest. Meer dan honderd
wereldwinkelmedewerkers hebben onze projecten bezocht en veel wereldwinkels steunen onze projecten
nog altijd, waarvoor heel veel dank.

Dank
Ook willen we onze begunstigers bedanken, waarvan velen ons al steunen vanaf het prille begin. Dankzij
jullie, de wereldwinkels, enkele subsidiegevers en sponsoren hebben we alle activiteiten van de afgelopen
jaren kunnen realiseren. En daar mogen we gezamenlijk best trots op zijn. We zijn blij met de sponsoring
van jongeren door onze begunstigers en dat we in de voorlinie werkzaam hebben kunnen zijn en dat
veel van ons werk inmiddels door de overheid is overgenomen. Desondanks is hulp op het gebied van
onderwijs nog altijd nodig in de uithoeken van het land en voor de minder bedeelden, zoals de meervoudig
gehandicapten in de samenleving.

