
 

 

Beste vrienden, begunstigers, sponsors en relaties 

 

Madat Nepal is als stichting opgericht op 2 juli 1992. Daarvóór waren we al vanaf 1987 actief met het 

sponsoren van kleinschalige schoolprojecten. We gaan dus al een hele tijd mee en zijn daarmee één 

van de oudste Nederlandse stichtingen die in Nepal werkzaam zijn. Maar alles heeft een begin en een 

einde en inmiddels zijn we veel van onze projecten al langzaam aan het afschalen.  

 

Daar zijn meerdere oorzaken voor. Allereerst is er van de kant van de Nepalese regering meer 

aandacht voor onderwijs en zeker na de aardbeving van 2015 hebben heel veel scholen nieuwbouw 

gekregen. Alleen voor dorpen die te afgelegen liggen, blijft deze hulp regelmatig achterwege. De 

laatste vijf jaar hebben we ons dan ook gericht op scholen in afgelegen gebieden. We hebben 

gemerkt dat het bieden van die hulp een kostbare aangelegenheid is omdat de transportkosten voor 

vervoer van materialen een derde van de totale kosten kan bedragen.  

 

Ook op het gebied van gezondheidszorg heeft de regering meer geïnvesteerd. Maar ook hier, hoe 

verder weg, des te minder aandacht. Al met al is de balans positief en door een beter wegennet in 

combinatie met gezondheidsposten kunnen mensen gemakkelijker voor een oog- of ooroperatie bij 

een ziekenhuis terecht. Het is nu belangrijk dat de regering met preventieve gezondheidszorg start 

en regelmatig schoolonderzoeken laat doen op het gebied van oog- oor- en KNO-zorg. Dat voorkomt 

ernstigere problemen op latere leeftijd en is gemakkelijk te voorkomen. We hopen dat we via Dr. 

Bhim hier blijvend aandacht aan kunnen geven. Zie hiervoor verderop in deze brief bij health care in 

remote area’s. 

 

Voor onze stichting is er in Nederland ook veel verandering gaande. We hebben ongeveer 25 jaar 

lang reizen naar Nepal georganiseerd en zo hebben enkele honderden mensen onze projecten 

bezocht. Daar hebben we heel veel trouwe begunstigers aan overgehouden. De reizen zijn echter 

een aantal jaren geleden gestopt. 

Dankzij de steun van Wim Klawer via de stichting Madat Nepal Handel en later Madat Fair Treasures 

hebben veel wereldwinkels ons jarenlang trouw gesteund. Maar ook hier hebben veranderingen 

plaats gevonden en is hun aantal afgenomen van 400 in het begin tot minder dan 150 nu.  

Nepal staat ook al jaren niet meer op de lijst van ontwikkelingslanden die met subsidie van de 

Nederlandse regering door de grote fondsen gesteund kunnen worden. Dit betekent dat de 

inkomsten al zijn afgenomen, en op de lange termijn nog verder zullen afnemen. 

 

Urgenter is een ander probleem: ook wij als bestuursleden komen op leeftijd. Onze secretaris, Klaas 

de Vries, lijdt aan een niet behandelbare vorm van Parkinsonisme. Hij is al twee jaar niet meer in zijn 

functie actief. Hemmy Clevis, vanaf de oprichting onze voorzitter, heeft een half jaar geleden, kort na 

zijn pensionering, gehoord dat hij longkanker heeft en is op dit moment onder behandeling. Na een 

zware chemobehandeling die goed aangeslagen is wordt hij nu met immuuntherapie behandeld. 

Pauli Gerritsen is sinds de oprichting van Madat Nepal onze penningmeester. Zonder nieuwe 

bestuursleden kan zij de verantwoordelijkheid voor de Stichting niet blijven dragen. Ondanks 

pogingen van onze kant hebben we geen adequate opvolging voor onze bestuursleden kunnen 

vinden. We hebben daarom unaniem besloten dat dit een goed moment is om op korte termijn de 

Stichting Madat Nepal op te heffen. Wij doen dit met een heel goed gevoel omtrent het vele wat we 

met behulp van jullie in Nepal hebben kunnen realiseren. Bovendien hebben we er altijd naar 

gestreefd om ons overbodig te maken en bij de vele projecten die we hebben gerealiseerd, zijn we 

daar goed in geslaagd. 

 

Daarom hebben we besloten om de stichting per 31 maart 2024 op te heffen. Daarmee kunnen we 

onze begunstigers die een schenking bij wederzijdse overeenkomst met Madat hebben afgesloten de 



mogelijkheid bieden om tot en met 31 maart 2024 hun schenking voor dat jaar nog over te maken. 

Dat is dan ook nog volledig aftrekbaar van de belasting, ook wanneer de periode van vijf jaar niet 

voltooid is.  

 

Waar gaan alle gelden naar toe die nog op de rekening van Madat staan? Natuurlijk hebben we nog 

lopende verplichtingen. Die zullen we allemaal nakomen. Alle schoolbesturen waarvan we al vele 

jaren salarissen van leraren sponsoren, ontvangen eerdaags een brief dat met ingang van 1 april 

2023, de start van het Nepalese schooljaar, deze ondersteuning stopt. Dan hebben ze ruim een jaar 

om alternatieven te vinden. Er worden vanaf nu geen nieuwe schoolprojecten of 

gezondheidskampen meer gestart. Sponsoring van opleiding van leerlingen en studenten worden 

afgerond, en als die langer lopen dan 31 maart 2024 regelen we dat daarvoor gelden in Nepal 

gereserveerd worden.  

 

Er zijn twee projecten die ons na aan het hart liggen, die we bij ons afscheid een boost/extra impuls 

willen meegeven, zodat zij op eigen benen verder kunnen. Enerzijds is dat het CBR Bhaktapur 

(Community Based Rehabilitation) meervoudig gehandicapten project en anderzijds een project van 

Dr. Bhim over health care in remote area’s.  

 

Meervoudig gehandicapten en hun gezin hebben het niet gemakkelijk. De overheid belooft op papier 

van alles, maar daar komt al jaren in de praktijk niets van terecht. Wij hebben via onze begunstigers 

een compleet nieuw dagopvang centrum gefinancierd, hebben trainingen gegeven aan de ouders, 

geven een aanvulling op de absoluut lage overheidssalarissen van de staf die ook nog eens gedeeld 

worden met de onbetaalde staf; we hebben vervoer geregeld voor de kinderen en financieren het 

salaris van de chauffeur, een helper en een extra stafmedewerker. Door gelden door te sluizen naar 

een fonds van CBR, dat we zelf hebben geïnitieerd, kunnen we deze ondersteuning na 31 maart 2024 

nog voor vijf jaar garanderen. We wilden ook een project ‘Nergens thuis’ opzetten om de echt 

dramatisch gehuisveste gezinnen te helpen, maar gezien onze situatie gaat dat niet meer lukken 

volgens oorspronkelijk plan. Wat we nu gaan doen is om voor tien gezinnen de huisvesting te 

verbeteren door voor tien jaar hun huur aan te vullen en te garanderen via datzelfde fonds.  

 

Health care in remote area’s van de via Madat Nepal gesponsorde Dr. Bhim is een project waar we 

tot 31 maart 2024 geld in willen steken. Bhim, de zoon van onze projectleider Kanchha Lama, is voor 

zijn arts opleiding door ons gesponsord. Vervolgens heeft zijn oudere broer de specialisatie van Bhim 

om chirurgische ingrepen in remote area’s uit te voeren, bekostigd. Bhim heeft al bewezen wat hij 

kan en heeft in de Nepalese medische wereld al naam gemaakt. Wij hebben hem verzocht een 

organisatie op te richten in Nepal die ons gezamenlijk doel kan behartigen. Bhim heeft een eigen 

netwerk waarmee hij nu alles onderzoekt en voorbereidt, tevens gebruik makend van ons netwerk.  

Wat hij wil bereiken is dat de Nepalese overheid extra gelden gaat steken in de remote area’s door 

de salarissen van de medische staf te verhogen en goede huisvesting en medische uitrusting te 

regelen. Ook moet er veel meer aandacht en actie komen in deze gebieden voor preventieve 

gezondheidszorg. Chronische ziekten als hoge bloeddruk, diabetes en algemene ziekten zijn vroeg te 

herkennen en goed te behandelen als de juiste uitrusting beschikbaar is. Zo kan bijvoorbeeld 

baarmoederhalskanker in een vroeg stadium ontdekt worden.  

Het stimuleren van de Nepalese overheid om permanent schoolonderzoeken in deze gebieden te 

organiseren behoort ook bij de doelstellingen. Preventieve zorg is een investering in het welzijn van 

de bevolking.  

Daarnaast wil Bhim medische studenten stimuleren om te helpen met gezondheidskampen op 

verschillende niveaus, van oogdruppels tot staaroperaties of het verwijderen van oorproppen tot 

trommelvlies operaties. Zo kunnen ze ervaring op doen en kunnen, doordrongen van de noodzaak 

geïnspireerd raken om terug te keren naar remote area’s om verder te helpen op een permanentere 

basis. Ook hiervoor willen we vóór het opheffen van Madat Nepal gelden reserveren in deze nieuwe 

organisatie. 



 

Het moge duidelijk zijn dat we jullie donaties tot en met 31 maart 2024 goed kunnen gebruiken. In 

januari passen we onze website aan met een nieuwe wensenlijst afgestemd op deze veranderingen. 

 

Wij wensen iedereen een voorspoedig en vooral gezond Nieuwjaar 2022 
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