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Nieuwsbrief 2022 

 

Beste begunstigers en relaties 

Het jaar 2022 is voor Madat Nepal in bestuurlijke zin een moeilijk jaar geweest. Enerzijds speelde 

corona ons parten, anderzijds moesten wij afscheid nemen van onze voorzitter en medeoprichter van 

onze stichting, Hemmy Clevis. Desondanks hebben wij ook dit jaar, in aanloop naar het einde van de 

stichting in 2024, weer veel weten te bereiken voor mensen in Nepal.  

We wensen jullie veel plezier en inspiratie bij het lezen van deze Nieuwsbrief. 

Afscheid van Hemmy Clevis, welkom aan Joep Höcker  

Hemmy, die sinds de oprichting, ruim 30 jaar geleden, voorzitter van onze stichting was, is afgelopen 

najaar na een lang ziekbed overleden. Niet alleen voor ons, maar ook voor alle vrienden en 

Nepalezen met wie Hemmy gewerkt heeft, laat hij een grote leegte na want zo vaak was hij samen 

met Pauli in Nepal. Al zijn vrije tijd en vrije dagen stak hij in het werk voor Madat. De contacten 

begonnen met projecten maar leidden al spoedig tot blijvende vriendschappen. Voor sommigen was 

Hemmy zelfs méér dan een vriend: hij werd als broer opgenomen in een Nepalese familie. Een deel 

van Hemmy’s as zal dan ook binnenkort in Nepal worden uitgestrooid. 

Foto links en rechts: Hemmy benadrukt de afspraken met de schoolhoofden. Foto midden: Hemmy’s overlijden 

werd ook in Nepal herdacht, vrienden, begeleiders, ouders en enkele kinderen van CBR waren aanwezig. 

Het bestuur van Madat Nepal, in de persoon van Pauli en Klaas, moet nog even verder zonder 

Hemmy als hun voorzitter. Nog éven, want toen duidelijk werd dat Hemmy longkanker had, besloten 

ze samen met Hemmy dat de Stichting Madat Nepal gezien de leeftijd van de huidige bestuursleden 

én bij gebrek aan opvolging, eind maart 2024 zal worden opgeheven. Hemmy was betrokken bij de 

opbouw van de stichting en heeft, terwijl hij al ziek was, samen met Pauli in de laatste fase van zijn 

leven de afbouw nog op zijn bekende degelijke en goed onderbouwde manier kunnen voorbereiden. 

Wij zijn intens dankbaar voor al het werk dat Hemmy voor Nepal heeft gedaan en voor de vele jaren 

waarin wij op uiterst prettige en vriendschappelijke wijze hem hebben mogen samenwerken.  

 

Voor de resterende tijd van anderhalf jaar is wettelijk gezien nog een 

derde bestuurslid nodig. Per 1 november is Pauli voorzitter van de 

stichting. Joep Höcker is bereid gevonden om tot de opheffing het 

penningmeesterschap op zich te nemen. Rob, die als echtgenoot van 

Pauli geen bestuurslid mag zijn, zal het bestuur met de financiële zaken 

en inhoudelijk gaan ondersteunen. Ook het schrijven van het jaarverslag, 

dat Pauli altijd met Hemmy samen deed, heeft zij nu samen met Rob 

gedaan. Klaas blijft als bestuurslid ondanks gezondheidsproblemen een adviserende rol vervullen. 
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Joep is in 1986 mee op reis geweest naar Nepal, op de allereerste reis die Pauli en Rob toen samen 

hebben georganiseerd. Toen is ook zijn interesse voor Nepal begonnen en kende hij het vele goede 

werk dat de Stichting Madat in Nepal verrichtte. Dus toen hij door het bestuur benaderd werd om de 

door het overlijden van Hemmy vacant geworden bestuursfunctie op zich te nemen, hoefde hij niet 

te aarzelen. Dit ook gezien de meerdere penningmeesterschappen welke hij door de jaren heen heeft 

vervuld bij diverse lokale verenigingen en comités.  

Een blik vooruit 

Pauli is in april 2022 drie weken in Nepal geweest en heeft zich naast de voortgang van de lopende 

projecten ook bezig gehouden met het verkennen van de mogelijkheden om  voor een tweetal 

projecten geld in Nepal apart te zetten zodat deze zelfstandig verder kunnen nadat Madat Nepal eind 

maart 2024 gestopt zal zijn. Deze twee projecten zijn het meervoudig gehandicapten project van het 

CBR (Community Based Rehabilitation) in Bhaktapur en het project van Dr. Bhim Lama in Khadbari 

voor het project ‘Gezondheidszorg in afgelegen gebieden’. Meer daarover leest u op blz. 14 en 16 

van deze Nieuwsbrief.  

Siddhi Memorial Hospital (SMH) in Bhaktapur 
 

Veel donateurs van Madat hebben Siddhi Memorial Hospital (SMH) bezocht en dragen Shyam 

Dhaubhadel en het door hem opgerichte ziekenhuis een warm hart toe. De geschiedenis van onze 

bijna dertig jarige verbinding met het SMH leest u op de website, zie: www.madatnepal.nl/siddhi-

memorial/  Het SMH heeft zich de laatste jaren steeds verder gespecialiseerd in neonatologie, de 

zorg voor zieke of vroeggeboren (premature) baby’s en heeft daarin een goede naam opgebouwd. 

In 2022 heeft Stichting Madat Nepal het SMH in Bhaktapur gesponsord met € 10.000,- Het geld is 

besteed aan twee doelen: er is een EEG apparaat aangeschaft voor een bedrag van € 3.100. Het 

apparaat wordt gebruikt voor onderzoek naar epilepsie bij zowel kinderen als volwassenen en er zijn 

7 speciale ziekenhuisbedjes gekocht voor pas geboren baby’s voor een bedrag van  € 2.240. Na de 

aanschaf van het EEG-apparaat en babybedjes is er nog een bedrag van € 4.660 van onze donatie 

over. Over de besteding hiervan leest u op blz. 3 in deze Nieuwsbrief.  

De twee foto’s boven: de afdeling neonatologie in het SMH, en het gedoneerde EEG apparaat in werking. 

De drie foto’s onder: de nieuwe gesponsorde babybedjes. 
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We hebben Shyam gevraagd naar de planning van activiteiten van het SMH waarin het ziekenhuis 

zou kunnen ondersteunen totdat Madat Nepal wordt opgeheven. Shyam kwam met een verrassend 

antwoord. Zijn droomproject, het bouwen van een modern ziekenhuisgebouw waar meer mogelijk is 

dan nu, is op weg om gerealiseerd te worden. Het gebouw van vier verdiepingen hoog, inclusief 

kelder, zal een oppervlakte krijgen van ongeveer 30.000 vierkante meter. De kosten worden geschat 

op € 1.100.000. De Siddhi Memorial Foundation heeft hiervoor ongeveer € 500.000 op de 

bankrekening. Een Duitse Sponsor schenkt € 300.000 voor de bouwconstructie. Er moeten dus nog 

ongeveer € 300.000 bijeen gebracht worden door hun vrienden en weldoeners want van de overheid 

valt niets te verwachten. 

Het huidige gebouw.                                               Zoals het moet gaan worden. 

Eén onderdeel van het plan kan nu al wél worden uitgevoerd. Het ziekenhuis was al geruime tijd van 

plan om de sterk verouderde polikliniek te vervangen door nieuwbouw. De funderingsceremonie 

voor deze nieuwbouw is al gepland en zal plaats vinden op 3 maart 2023. Pauli is dan in Nepal en zal 

de ceremonie bijwonen. 

Ons is gevraagd of Madat Nepal de bouw van de nieuwe 

polikliniek voor haar rekening kan nemen. Als uiteindelijk na 

een aantal jaren het nieuwe ziekenhuis klaar is, zal de 

polikliniek daarin worden opgenomen. De nu te realiseren 

polikliniek zal dan gebruikt gaan worden voor kinder-

activiteiten. Dat lijkt ons ook een goed plan aangezien het 

SMH als belangrijkste doelgroep moeder en kind heeft.   

                                 Foto: de oud polikliniek die inmiddels is afgebroken 

De totale kosten voor dit nieuwe gebouw zijn geraamd op € 21.500. Met het bedrag van € 4.660 dat 

nog over is van de schenking uit 2022 past het benodigde bedrag binnen onze geplande bijdrage aan 

het ziekenhuis voor 2023 en 2024 want we hadden voor 2023 al een bedrag van € 9.000 en een 

laatste schenking van dezelfde orde van grootte in 2024 in gedachten. We zullen deze beide 

bedragen komende maand overmaken. 

De Scholen 

Shree Jana Chetana Secondary School  

In 2021 hebben we ondanks de sterk gerezen kosten en de belemmeringen door Covid en dankzij de 

inspanningen van Kanchha Lama, toch nog een school kunnen bouwen, de Shree Jana Chetana 

Secondary School. Het dorp Saryunkharka ligt afgelegen in Temal Rural Municipality, Saryunkharka, 

in het district Kavre. De overheid heeft tot nu toe weinig aandacht gehad voor dit gebied. Er zijn ook 

geen andere scholen in de omgeving.  



4 

 

De meeste mensen in deze omgeving zijn boer. In vergelijking met andere gebieden zijn er maar 

weinig jong volwassenen naar een Arabisch land gegaan voor werk. Het dorp fungeert als 

streekcentrum, in de wijde omgeving zijn veel kinderen waardoor de klassen groot zijn. Door Covid 

zijn degenen die in Kathmandu woonden weer terug gegaan naar het dorp en blijven er wonen, met 

een groot aantal extra kinderen voor de school als gevolg. Er is ons daarom gevraagd vijf grote 

klaslokalen te bouwen en in te richten. De nieuwe lokalen zullen vooral gebruikt gaan worden voor 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. De jongste kinderen zitten, zoals de gewoonte is in 

dorpsscholen, op kussens. Daarom zijn de vloeren in hun klaslokalen verhoogd en ligt er tapijt zodat 

de winterse kou en het vocht niet kan optrekken. In 2021 telde de school ca. 500 leerlingen. 

Foto links: De schooldag begint met het Nepalese volkslied. Foto rechts: trots laten een paar kinderen van groep 

twee hun klas zien, door het bezoek van Pauli heeft natuurlijk iedereen vrij gekregen. 

De bouw van de school kostte meer dan voorheen. Ondanks dat het dorp over de onverharde weg 

goed te bereiken is, moest het materiaal door de ligging van het dorp over een grote afstand worden 

vervoerd. Bovendien waren in Corona tijd de bouwmaterialen extra duur. Gelukkig waren de mensen 

uit het dorp bereid om zoveel mogelijk te helpen bij de bouw. De bouw van de 5 lokalen en de 

inrichting ervan met vloerbedekking en meubilair heeft € 44.979,- gekost. Tijdens Pauli’s bezoek 

afgelopen april werden ze geopend en zijn daarna in gebruik genomen. 

Het dorp is enorm blij met de nieuwe en ingerichte lokalen. Maar er blijft nog veel te wensen over. 

Ons is gevraagd om financiële ondersteuning om internet en computers te kunnen aanschaffen en 

geld voor twee leraren voor ICT onderwijs. Ook zou de school graag over een projector beschikken. 

Aangezien de stichting eind maart 2024 opgeheven wordt is het niet meer  mogelijk het salaris van 

twee leraren te betalen. Tijdens het geplande bezoek in februari 2023 zal Pauli onderzoeken hoe we 

deze school kunnen ondersteunen. Het kan ook zijn dat we een stichting vinden die dit verzoek kan 

overnemen. 

Foto’s: In de kanarie gele laagbouw achteraan zijn de vijf nieuwe klaslokalen voor de jongste kinderen. 



5 

 

Op eigen benen 

De meeste scholen die Madat Nepal de afgelopen decennia heeft ondersteund zijn op een gegeven 

moment op eigen kracht verder gegaan. In 2019 hebben we de laatste vier scholen (Utargot, 

Purserydada, Chaukydada en Daduwa) laten weten dat zij zich moesten voorbereiden om 

langzamerhand op eigen benen te gaan staan. De einddatum van de sponsoring van de scholen is 14 

april 2023, Nepalees nieuwjaar, tevens de overgang naar een nieuw schooljaar in Nepal. 

De Bright Vision English School in Daduwa 

Sinds 2010 ondersteunen we de Bright Vision English School in Daduwa. De school is een door de 

dorpsgemeenschap opgestarte school, zonder overheidssteun. Ook de salarissen van de leraren 

worden grotendeels door de dorpsgemeenschap betaald. Omdat de bijdrage vanuit het dorp echter 

onvoldoende is om te garanderen dat ook minder draagkrachtige ouders hun kind naar deze school 

kunnen laten gaan, is de school afhankelijk van donaties.  

Onze aandacht voor de school werd getrokken door de goede leerprestaties van de leerlingen die ver 

boven het gemiddelde lagen. In 2012 hebben we een nieuwe school gebouwd, gedurende vele jaren 

een aantal extra leraren voor de school betaald en een aantal kleinere activiteiten mogelijk gemaakt, 

zoals de bouw van een podium bedoeld voor zang en dans (zie foto’s hieronder).  

Onlangs hebben we de leraren gevraagd naar de huidige stand van zaken en hoe ze denken in de 

komende jaren verder te gaan. Als antwoord hebben we de onderstaande brief gekregen die ons 

zeer heeft geraakt.  

To Madat Nepal Foundation, 

Dear all, Namaste!  

On behalf of Bright Vision English School, we would like to express our sincere gratitude and 

thank to all our sponsors for the kind and generous support. Your kind help has brought a 

revolutionary change in the field of education.  

People of Daduwa were deprived of good education and its infrastructures since long time. We 

were in need of proper infrastructures and financial assistance for the momentum. It is you, 

Madat Nepal Foundation and our sponsor who has been a great blessing for us. 100 of children 

are getting a proper education now in well managed classrooms and earthquake resistant 

building sponsored by Madat Nepal Foundation. In this era of technology, all of our school 

children are being taught about computers, internets and many other life changing skills. This 

has been only possible with your support.  

Dear everyone, we all school family are deeply saddened to hear about the demise of our 

respected and honorable guardian Mr. Hemmy. His devotion to our school and children is 

always admirable. We would like to pray for his beautiful kind soul.  

About the current scenario of our School, we have been running well with all your blessings. 

About 100 children are pursuing their education from our school. We have been running classes 
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in a proper way. Not only education, we are teaching our children life skills, extra-curricular 

activities, sports, technology and many other skills so that they could help themselves in coming 

future.  

Life is all about accepting the moment and move ahead with positive attitude. Everything 

happens for a reason.  This is lesson we have learnt from our kind sponsors and Madat Nepal 

Foundation. You have done so much for us that we have no words to thank you all. Now is the 

time we move forward standing on our own feet. We couldn’t ask more than this.  

Our parents/guardian are informed about the current conditions. We have discussed about the 

discontinuity of help from foundation. Our future plan is to move ahead with unity. Unity 

between all parents, teachers and children. We have convinced our respected guardians to 

support for teachers and school for the betterment of our future. Our school will only operate 

and run effectively and efficiently with the help and unity of whole people of Daduwa. All of 

our teachers and management team are positive and they are really happy to be associated with 

our school as this school holds a special connection in each and every people’s heart.  

Your contributions have played a crucial role in our life. We would like to take this 

opportunity to express our sincere thanks to the entire team of Madat Nepal Foundation and 

to our all sponsor for their unwavering guidance, support and generosity.  

Sincerely yours,  

Santa Ghimire, Sudip Risal and whole school family.  

Foto links: het oude schoolgebouw in 2010. Midden en rechts: het nieuwe door Madat gesponsorde gebouw. 

We hebben er alle vertrouwen in dat onze hulp niet alleen goed geweest is voor het onderwijs in 

Daduwa in de afgelopen jaren, maar dat daarmee ook een stabiele basis is gelegd voor de toekomst 

waardoor het onderwijs in Daduwa blijvend op een hoog niveau gegeven kan worden en dat de 

leerlingen van de school goed voorbereid zijn om hun eigen weg te vinden in de maatschappij.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hemmy en Pauli te midden van 

leerlingen van de school in Daduwa.  
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Meervoudig-gehandicapten project 

Het dagcentrum 

Tien jaar geleden zijn we begonnen met het ondersteunen van meervoudig gehandicapten. Toen 

waren er 12 kinderen die het CBR opving; nu in 2022 zijn het er 61. In 2015 hebben we een 

dagverblijf gebouwd en in 2017 een bus gekocht voor het vervoer van de gehandicapten naar het 

dagverblijf. De bus rijdt 5 dagen in de week, brengt de 28 kinderen in twee routes naar het 

dagcentrum en brengt ze aan het einde van de dag weer thuis. De twee routes samen zijn ruim 90 

km lang.  

Ook in 2022 hebben we voor het CBR weer acht salarissen betaald voor leiding en leraren, zoals de 

muziekleraar, de fysiotherapeut, de chauffeur van de bus en helpers op het dagcentrum. Doordat in 

Nepal alles veel duurder is geworden, hebben we de bijdrage afgelopen jaar met 20% verhoogd. Ook 

de financiële support voor het vervoer en het onderhoud van de bus valt hieronder. Door corona was 

het dagcentrum een tijd gesloten, vanaf 1 september 2021 zijn er geen beperkingen meer geweest 

en is het dagcentrum weer open. 

Tijdens bezoeken van Pauli aan 21 families in 2016 bleek hoe moeilijk een aantal gezinnen met één of 

meerdere meervoudige gehandicapte kinderen het hebben om rond te komen en onder welke 

slechte condities ze vaak moeten wonen. Dat bracht ons op het idee om een project ‘Nergens thuis’ 

opzetten om de slechtst gehuisveste gezinnen te helpen door kleine woningen voor hen te bouwen. 

Doordat de stichting eind maart 2024 wordt opgeheven, was de uitvoering van dit plan niet meer 

mogelijk. Gelukkig hebben we een andere weg gevonden om deze families te helpen.  

Individuele gezinnen 

In april 2022 heeft Pauli een aantal families bezocht waarvan het bekend was dat ze met hun 

gehandicapte kind(eren) en weinig inkomsten in zodanig slechte woonomstandigheden leven dat er 

hulp nodig is. We ondersteunen inmiddels 8 families met 6000 Nprs = € 42,60 per maand. Voor één 

familie zijn aanpassingen in de bestaande woonruimte gedaan, voor de andere families worden de 

mogelijkheden nog onderzocht of voorbereid. Vanzelfsprekend worden alle beslissingen genomen in 

overleg met het CBR. Voor de families die door noodzakelijke verhuizing de hogere huur niet zelf 

kunnen betalen, zal worden geregeld dat zij via Madat Nepal ook de huurbijdrage van € 35,50 nog 

tien jaar nadat de stichting in maart 2024 wordt opgeheven, kunnen blijven ontvangen.  

Hieronder leest u hoe wij een aantal van deze 8 families helpen om hun leefomstandigheden iets te 

verbeteren. 

Jay Ram Bharati 

Vier maanden per jaar woont Jay Ram met zijn moeder in een hutje op het terrein van een 

steenfabriek. Jay Ram is 12 jaar maar heeft het verstandelijk vermogen van een kind van 4. Zijn 

moeder Renu, een klein tenger vrouwtje, werkt daar 4 maanden per jaar als seizoenarbeider op de 

steenfabriek; Jay Ram brengt zijn tijd, als hij niet in de dagopvang is, spelend door met de klei voor 

hun hutje. De andere 8 maanden wonen ze in een donker en zeer vochtig en souterrain in de stad. 

Het is vochtig omdat het souterrain vlak bij de rivier ligt. Tijdens de moesson stroomt het water uit 

de hoger gelegen delen van Bhaktapur langs de muur van  het souterrain, op weg naar de rivier. Renu 
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schildert de ruimte elk jaar opnieuw als ze van het seizoenswerk in de steenfabriek terug komt, maar 

de schimmel wint telkens weer.  

Ze heeft in de stad zelf twee goede kamers gevonden en is in oktober verhuisd. Eenmalig hebben we 

voor de inrichting ervan bijgedragen. In de maanden dat ze in de stad woont en het werk op de 

steenfabriek stil ligt, probeert Renu nu werk te vinden in de bouw als sjouwster, vaak kan ze op twee 

of drie dagen van de week werken. Ze verdient dan een kleine 4 euro per dag.  

Ondersteuning via Madat Nepal: € 42,60 en een vaste huurbijdrage van € 35,50 per maand tot 2034. 

Drie foto’s: Moeder Rani in de oude woonsituatie.  Foto rechts onder: Jay Ram met zijn broertje in één van de 

nieuwe kamers. 

 

Anjali  Dhoyu 

Anjali is 15 jaar en woont met haar zus van 20, haar vader en haar moeder in één grote kamer. Vader 

is aan de drank, moeder Asta Maya, die aan een oog blind is, runt het huishouden. Om enige privacy 

te bieden hebben wij afgelopen jaar in deze ruimte houten schotten laten plaatsen, is er 

vloerbedekking gelegd en is het toilet vernieuwd dat zij moeten delen met familie. Ook zijn er 

bedden en matrassen voor hen gekocht. De foto’s hieronder tonen de oude situatie. 

Ondersteuning via Madat Nepal: € 42,60 per maand tot 2034. 
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Dibya en Abin Manandhar  

De meervoudig gehandicapte Dibya en Abin wonen met hun moeder in 2022 nog steeds in de kleine 

ruimte, zoals wij die in 2019 aantroffen. Er is vrijwel geen daglicht en geen enkele ruimte voor 

bewegingsvrijheid voor de kinderen. De vader, die een kwade dronk over zich had, is vorig jaar aan 

een leverkwaal overleden. Hun moeder Bharati wilde van hem scheiden, maar omdat Abin een zoon 

uit een vorig huwelijk van de vader is, kon dat niet. Nu hij is overleden zou je denken dat het 

makkelijker voor haar is geworden, maar het tegendeel is waar. Van een mooie sterke vrouw is zij nu 

een onzekere, depressieve en eenzame vrouw geworden. Hun kamer is nu verwaarloosd en vies en 

het stikt er van de kleine kakkerlakken. Haar kracht is gebroken. 

Abin en Dibya in het dagverblijf. Moeder Bharati is daar blij mee, maar neemt geen initiatieven meer. 

Inmiddels zijn er vlakbij twee kamers voor haar gevonden, maar zelf kan Bharati de moed niet 

opbrengen om te verhuizen. We hebben Chudamani gevraagd om het initiatief te nemen. De huis-

raad is slecht en smerig en zal tegelijkertijd met de verhuizing door Madat Nepal vervangen worden.  

Ondersteuning via Madat Nepal: € 42,60 , na verhuizing plus € 35,50 per maand tot 2034. 

 

Klei therapie bij Haribol 

Evenals in de vorige jaren heeft Haribol weer kleilessen gegeven aan een selectie van de meervoudig 

gehandicapte kinderen. Elke week komen er op vrijdag 10 tot 15 kinderen, die met de bus gebracht 

en gehaald worden. Voor de kinderen is het een heerlijk uitje, waar ze veel plezier in hebben en dat 

vooral ook goed is voor hun motorieke vaardigheden. Haribol krijgt een vergoeding van € 1.000  per 

jaar voor het geven van deze lessen. In 2022 hebben we op verzoek van Haribol de oude stoelen 

vervangen door 15 nieuwe stoelen en een trapleuning gemaakt voor de veiligheid van de kinderen. 
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Gezondheidzorg in afgelegen gebieden 
 

Behoud van kennis en ervaring in afgelegen gebieden 

Het niveau van de gezondheidszorg in afgelegen berggebieden laat nog veel te wensen over. In de 

afgelopen 20 jaar zijn er al wel enkele hospitalen en health posten gebouwd in berggebieden, maar 

er is gebrek aan goede doctoren en specialisten. Elke arts is na de studie verplicht om twee jaar in 

een afgelegen gebied te werken. Meestal vertrekken deze artsen daarna naar het buitenland of naar 

de stad om in een regerings- en nog liever in een privé ziekenhuis te werken om hun hoge 

studieschulden af te betalen. Kennis en ervaring verdwijnt daarmee steeds weer uit de 

berggebieden. Madat Nepal is door Dr. Bhim gevraagd om een structurele bijdrage te leveren aan 

een aantal randvoorwaarden die nodig zijn om verbetering van de gezondheidszorg in afgelegen 

gebieden te kunnen realiseren. Onze wens was dat de overheid salarissen van artsen in afgelegen 

gebieden zou gaan verhogen, zodat het ook voor goed opgeleide artsen en specialisten mogelijk en 

aantrekkelijker zou worden om in de afgelegen gebieden te werken.  

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief kregen we een verrassend positief bericht. Per 1 januari 

2023 is ingegaan dat in Nepal de salarissen van artsen en specialisten werkend in 

overheidsziekenhuizen in de afgelegen gebieden worden verdubbeld en in de overige gebieden, daar 

waar er tot nog toe hoge(re) salarissen werden betaald, worden de salarissen verminderd. Hiermee 

worden de salarissen van artsen in dienst van de overheid, onafhankelijk of zij in stedelijk of 

afgelegen gebieden werken, gelijk getrokken. Hopelijk worden de vacatures in afgelegen gebieden 

hierdoor snel ingevuld, zodat de ziekenhuizen weer op volle capaciteit kunnen functioneren. Want in 

veel district ziekenhuizen in afgelegen gebieden wordt slechts 15-20% van de benodigde bezetting 

door artsen en specialisten ingevuld, ook in het Sankhuwasava Hospital. 

Het District Hospital Sankhuwasava 

Dr. Bhim Lama, wiens opleiding door enkele individuele donateurs van Madat Nepal werd betaald, 

werkt al vier jaar in een afgelegen gebied, in het dorp Khadbari in oost Nepal.  

Khadbari is een streekcentrum, er is een vliegveld in de buurt voor binnenlandse vluchten en een 

weg verbindt Khandbari naar het zuiden met Biratnagar en de Terai. Khandbari is het belangrijkste 

vertrekpunt voor trekking naar de Makalu-berg (8463 meter), de op vijf na hoogste berg ter wereld.  

Khadbari ligt boven op een bergrug, op ca 1200 meter hoogte.   

De hoofdplaats van het district, Khadbari.                            Het District Hospital Sankhuwasava in Khadbari. 

 

Pauli heeft in april 2022 het Sankhuwasava ziekenhuis bezocht waar dr. Bhim werkt. Zij heeft een dag 

de rondgang langs zijn patiënten en collega’s meegemaakt en uitleg gekregen over wat het 

ziekenhuis betekent voor dit gebied en tegen welke beperkingen aangelopen wordt. 



11 

 

Echografie en echocardiografie 

Dr. Bhim Lama heeft in 2021 een via Madat Nepal betaalde opleiding in echografie en 

echocardiografie gevolgd. Omdat de overheid daarna voor de nodige apparatuur heeft gezorgd, is 

uitvoering van dit type onderzoek in het Sankhuwasava ziekenhuis mogelijk geworden. Bhim heeft in 

anderhalf jaar hier wel tienduizend keer een gezondheidsonderzoek uitgevoerd met echografie en 

500 keer met echocardiografie. Bij volwassenen verloopt dit onderzoek geheel naar wens. In het 

ziekenhuis kunnen ze nu bijvoorbeeld achter de oorzaak komen van een slechte lichamelijke conditie 

en aangeboren hart en vaatziekten zijn op deze manier vast te stellen. Patiënten hoeven niet meer 

doorverwezen te worden naar de stad. 

Voor kinderen, en vooral voor pas geborenen, was de techniek niet verfijnd genoeg. Bhim heeft in 

augustus 2022 de vervolgopleiding van een maand gedaan. In die maand moest hij minimaal 50 keer 

met nieuwe apparatuur ervaring opdoen voordat hij het certificaat kon krijgen. De kosten waren  

€ 3.000 en zijn via Madat Nepal betaald.  

Kennis doorgeven 

Dr. Bhim is zich als ‘senior medical officer’ er zeer bewust van dat als een specialist als hij een 

ziekenhuis verlaat en er geen opvolging geregeld is, daardoor dan ook de kennis verdwijnt en de 

gespecialiseerde apparatuur onbruikbaar achter blijft. 

Bhim zegt hier het volgende over: ‘De basisvaardigheid in echografie die ik heb verworven, heb ik 

tijdens het werk kunnen overdragen aan andere artsen, die hiermee nu zelfstandig kunnen werken. 

Ook onderwijs ik jonge MBBS artsen (Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery) in het ziekenhuis 

in deze technieken, zodat zij als assistent kunnen fungeren. Dit onderzoek kan nu ook in mijn 

afwezigheid worden uitgevoerd.’ 
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Uitbreiding endoscopisch onderzoek 

Dr. Bhim heeft tijdens zijn opleiding de basis van endoscopisch onderzoek (gastroscopie) geleerd. Bij 

een gastroscopie wordt de binnenzijde van de slokdarm, de maag en het eerste stukje van de dunne 

darm (twaalfvingerige darm) onderzocht. Voor onderzoek van de dikke darm (colonscopie) en 

organen is per orgaan een ander type (kijk) instrument en vaardigheid nodig. Die apparatuur is in het 

District Hospital nog niet aanwezig. Inmiddels is heeft Dr. Bhim zoveel ervaring en behendigheid in 

het endoscopisch onderzoek, dat hij met een korte training dit meer gespecialiseerde onderzoek ook 

zou kunnen uitvoeren. Hij hoopt die mogelijkheid in 2023 te verwezenlijken, mogelijk worden deze 

kosten dan door de overheid betaald.  Door zijn inzet voor het District Hospital zijn al radiologie en 

gynaecologie (incl. keizersnede) en nu ook echocardiografie voor baby’s mogelijk geworden.  

Dr. Bhim Lama voert een endoscopie uit en gebruikt vooral veel afbeeldingen bij de uitleg aan zijn patiënten.  

 

Tienerzwangerschappen 

Een belangrijk thema binnen preventie is het voorlichting geven over de gevaren van 

tienerzwangerschappen en alles wat daarmee verbonden is. Zoals de gevolgen van op veel te jonge 

leeftijd zwanger raken; voor veel meisjes betekent dit stoppen met school, want de baby moet 

worden verzorgd. Als de vader bekend is, moet het meisje trouwen. Na de bevalling is het ontzettend 

moeilijk om haar opleiding weer op te pakken. Haar rol is volgens haar omgeving nu in eerste 

instantie: moeder en echtgenote. Bij een tienerzwangerschap is het onvolgroeide lichaam van het 

meisje vaak niet klaar voor een zwangerschap en bevalling. Binnen twee jaar opnieuw bevallen kan 

leiden tot ernstige, blijvende schade aan het lichaam van de moeder en zelfs de dood van moeder of 

baby.  

Jonge moeder net 16 jaar oud                                             Dr. Bhim spreekt ook de tienervaders hierover streng toe 
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Een spoedcursus tot forensisch patholoog 

In december kregen we het verzoek van het Sankhuwasabha District Hospital, waar dokter Bhim 

werkzaam is, om een cursus voor MBBS-artsen, verpleegsters en gezondheidsmedewerkers 

mogelijk te maken. Het doel van de cursus is het juridisch onderbouwd kunnen vaststellen van 

verwondingen en doodsoorzaken. 

Ook in Nepal is obductie, het inwendig onderzoeken naar doodsoorzaak, een belangrijke dienst 

die ziekenhuizen moeten verlenen. Als iemand overlijdt na een ongeval, misdrijf, medische fout of 

een vermoeden daarvan, dan noemen we dit een vermoedelijk of mogelijk niet-natuurlijk 

overlijden. De overledene moet dan gezien worden door een forensisch patholoog. Het 

Sankhuwasabha District Hospital, kan nu bij vragen of vermoedens over een niet-natuurlijke dood 

of verkrachting, bij gebrek aan een speciale gerechtelijke geneeskundige, dit onderzoek niet 

zodanig uitvoeren dat het juridisch gezien als vaststaand bewijs gehanteerd mag worden. In dit 

bergdistrict (Khadbari) oefenen de lokale politie en politieke leiders druk uit om voor dit 

onderzoek niet meer afhankelijk te zijn van een grote stad ergens ver weg. 

 

Eén keer per jaar is er in Nepal een training van ca 20 dagen, waarin men leert om dit type 

onderzoek zodanig uit te voeren, dat men met zekerheid conclusies kan trekken en zich veilig kan 

voelen in de druk die dit soort onderzoek met zich mee brengt. Door gebrek aan mankracht kon 

dit ziekenhuis ook dit jaar niemand deze opleiding laten volgen. Er is contact geweest met 

Assistent Professor Dr. Jawal Kandel uit Biratnagar over de mogelijkheid een spoedcursus te 

geven van 12 dagen in het Sankhuwasabha Hospital. Niet alleen één of twee artsen krijgen in dit 

geval dan een cursus, maar een heel team.  

Het ziekenhuis kan zorgen voor het benodigde materiaal, ruimte plus eten en drinken, maar heeft 

geen geld om zo’n training te betalen. Eerder heeft het ziekenhuis al geprobeerd deze cursus te 

realiseren, maar door geldgebrek is het er nooit van gekomen. Madat Nepal is verzocht hierbij te 

helpen.  

Het bestuur van Madat Nepal vond de aanvraag passend in de doelstelling van Madat Nepal. De 

aanvraag van het Sankhuwasabha Hospital, onder leiding van Dr. Bhim Lama, valt indirect onder 

gezondheidszorg. Het doel van Madat Nepal is immers om via projecten, o.a. van dokter Bhim, 

preventieve gezondheidszorg in remote area’s te ondersteunen. Door de opleiding waarvoor nu het 

verzoek is ingediend, wordt zijdelings de medische kennis van het team vergroot en kan het team 

signalen van onnatuurlijke dood eerder en beter onderbouwd vaststellen. Ze worden er wijzer van, 

waardoor de kwaliteit van zorg in het gehele ziekenhuis in dit gebied naar een hoger plan getild 

wordt. Bovendien: het juridisch onderbouwd vaststellen van de doodsoorzaak kan voorkomen dat er 

meer slachtoffers gaan vallen, zoals door mishandeling, verkrachting of vergiftiging. 

De kosten, € 3.800,- zijn overgemaakt en de training van 12 dagen zal 18 januari 2023 in het District 

Hospital Sankhuwasava plaats vinden. Het medische team volgt de training in de vroege ochtend en 

in de avond zodat hun normale werk gewoon kan doorgaan. 

Ontwikkeling van medische zorg na Covid 

Het District Hospital Sankhuwasava ziet mede door de initiatieven van Dr. Bhim goede mogelijkheden 

voor een bijdrage in de verbetering van de gezondheidszorg in afgelegen berggebieden. Zij kunnen 

inspelen op positieve ontwikkelingen in Nepal op gezondheidsgebied, die door Covid in een 

versnelling zijn gekomen. Er worden in de berggebieden nu veel extra ziekenhuizen gebouwd en 

bestaande worden vernieuwd. Daarbij is het gemakkelijker geworden om via de overheid apparatuur 

te bestellen. Tot nu toe was het beperkte aantal artsen en specialisten mede een grote beperking 

voor het kunnen realiseren van het doel van een betere gezondheidszorg. Er was maar één 

mogelijkheid om artsen te bewegen naar afgelegen gebieden te gaan. Bij een organisatie uit de VS 
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konden aanvragen worden ingediend voor extra salaris voor ingehuurde artsen. Bhim heeft 

meerdere aanvragen gedaan voor zijn team, soms zijn ze gehonoreerd. Nu de lonen gelijk zijn 

getrokken (zie-vers van de pers) kan er structureel aan verbetering van de gezondheidszorg worden 

gewerkt. Ook helpend is dat er langzamerhand een jonge generatie van artsen ontstaat die zich 

hiervoor wil inzetten.  

 

De financiering van gezondheidsprojecten na maart 2024  

Eén belangrijk doel dat Dr. Bhim Lama voor ogen heeft, is aandacht geven aan preventie. Hij wil in 

health posts in het Sankhuwasava district aangepaste mobiele gezondheidskampen gaan 

organiseren, die vooral gericht zijn op screening, preventie en voorlichting, bv op het gebied van 

diabetes, hoge bloeddruk, e.a. Deze health posts kampen meestal met een te lage capaciteit en met 

onderbezetting.   

Tijdens een gezondheidskamp zou gecheckt kunnen worden wat de tekorten en behoeften zijn en de 

medewerkers van de health post kunnen begeleid worden in de aanschaf en gebruik van benodigd 

materiaal. Dit lijkt een efficiënte manier om veranderingen te initiëren. De aanschaf van de 

benodigde nieuwe materialen en trainingen zullen betaald worden door het hiervoor gereserveerde 

geld van Madat Nepal.  

Het voor het project ‘Gezondheidszorg in afgelegen gebieden’ gereserveerde geld zal na het 

opheffen van Stichting Madat Nepal in Nepal op een eigen rekening komen te staan. Dat is 

mogelijk door dit bedrag als sub account binnen de bankrekening van SMH onder te brengen. Dr. 

Bhim Lama wordt aangewezen als de verantwoordelijke voor de uitgaven en legt verantwoording 

af naar het bestuur van het de Shiddi Memorial Foundation (SMF). Wij zijn het bestuur van SMF 

dankbaar dat zij ons deze hulp aanbieden. 

 

Het gereserveerde bedrag voor het project CBR zal waarschijnlijk op een sub account van CBR 

Bhaktapur kunnen worden gezet. Pauli zal dit met de betrokkenen verder uitwerken tijdens haar 

volgende bezoek aan Nepal in februari. 

 

Individuele sponsorprojecten 
 

Moona 

Moona Bajagaj zal dit jaar afstuderen en het bachelor diploma van 

haar studie in de rechten, studie richting Business Law behalen. Ze 

heeft deze studie kunnen doen via Madat Nepal, dankzij persoonlijke 

sponsering van 3 donateurs gedurende 5 jaar. Voor Moona was dit 

de kans om haar ideaal te kunnen verwezenlijken, nl. het bijstaan 

van mensen of groeperingen die het moeilijk hebben in de huidige 

maatschappij. Ze heeft er hard voor gewerkt en een zeer 

gedisciplineerd leven geleid om de studie te volbrengen in de tijd die 

er voor staat. Ze stond elke studiedag ’s morgens om 4.30 uur op en 

was al een uur voordat de lessen begonnen op de universiteit, om te 

studeren in de bibliotheek. Haar vader is dan ook heel trots op haar.  

Moona moet nog een dissertatie van 25.000 woorden schrijven voor 

haar afstuderen.  

Alle kosten zijn betaald. Het afstuderen zal plaats gaan vinden in 

zuidoost Nepal, in Biratnagar. Tot haar afstuderen heeft ze een stage 

plek bij het overheidskantoor in Bhaktapur.  
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Moona zou eigenlijk nog wel haar masterstudie rechtsgeleerdheid willen halen, maar die twee jaar 

die daar nog voor nodig is, kosten € 4.000 á € 5.000 . Als Meester in de rechten kan zij een 

gouvernement officier worden en veel bij kunnen verdienen via lesgeven. Ze zou dan minder dagen 

hoeven te werken en zo de tijd hebben en de gelegenheid om voor het pro deo verdedigen en 

bijstaan van slachtoffers die geen middelen hebben om zich te verdedigen, met name vrouwen en 

kinderen.  

Als er niet voldoende sponsors voor haar studie tot Meester in de rechten gevonden worden, wil ze 

een baan bij de overheid gaan zoeken. 

Moona is een prachtig voorbeeld hoe individuele hulp velen ten goede kan komen. 

Anil  

Anil is door sponsoring via Madat Nepal naar school kunnen gaan en 

heeft klas 10 + 2 af kunnen maken. Hij zou nog wel een opleiding willen 

doen van 3 jaar ( kosten ruim € 3.000), maar heeft inmiddels al wel een 

goede baan gevonden in een oogkliniek vlakbij Pashupatinath in 

Kathmandu en als medewerker van een opticien in Bhaktapur. Van een 

arm verlegen kreupel (polio) jongetje is hij uitgegroeid tot een jong 

volwassen man en gaat het hem goed. Hij is afgelopen december 

getrouwd. Hij is zich zeer bewust dat hij op dit gelukkige levenspad is 

beland door hulp van anderen. Via één van de sponsoren van Madat 

Nepal heeft hij veel nieuwe dure brilmonturen gekregen. Deze kan hij 

goed verkopen, maar dankbaar voor de hulp die hij zelf gekregen heeft, 

helpt hij nu ook anderen die geen bril kunnen betalen gratis aan een 

nieuw montuur.   

Fietsen voor gehandicapten 

De Nederlandse Diny en Pepijn hebben contact gezocht met Stichting Madat Nepal in verband met 

hun voorgenomen fietstocht. In het gesprek met hen kwamen we tot de conclusie dat er hele mooie 

kansen liggen voor een samenwerking. Zij zochten een goed doel dat in het verlengde ligt van hun 

interesse, gehandicaptenzorg, en kunnen op hun fietstocht Nepal aandoen en o.a. de dagopvang in 

Bhaktapur bezoeken. En voor ons is extra aandacht en ondersteuning voor gehandicapten, daar waar 

de zorg en opvang nog in de kinderschoenen staat, altijd welkom. Diny en Pepijn zijn hun reis aan het 

voorbereiden. Voor onze Nieuwsbrief laten zij het volgende weten: 

 

In mei 2023 vertrekken wij (Diny en Pepijn) op de fiets van 

Arnhem naar Ho Chi Minh. Wij werken allebeide in de 

gehandicaptenzorg en zien hoeveel kleur deze mensen aan ons 

leven geven. Daarom steunen wij Stichting Madat Nepal en 

voert onze route ons door Nepal. Om geld in te zamelen 

organiseren we onderweg de "Diny en Pep op de Piets 

SUPERRRBingo. Ook gaan we kaartjes sturen en zullen we een 

Podcast opnemen over hoe we de reis beleven en wat we 

allemaal tegenkomen.   

Vind je het leuk ons te volgen en steun je Madat Nepal en ons 

door een lot te kopen? Houd dan de website van Madat Nepal 

in de gaten en volg ons via:  

Instagram: diny.en.pep.op.de.piets,     

Facebook: diny.en.pep.op.de.piets 

Website: diny.en.pep.op.de.piets.nl (under construction),  Email: diny.en.pep.op.de.piets@gmail.com 
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Tot slot 

Fairtrade en Wereldwinkels 

Veel trouwe sponsors kennen Wim Klawer, oprichter van Fairtrade organisatie Madat Nepal 

Handel, die na een doorstart nu Madat Fair Treasures (MFT) heet. Stichting Madat Nepal is Wim 

nog steeds dankbaar voor de jarenlange samenwerking. Ook nu verlopen alle transacties naar 

Nepal nog via MFT, waardoor wij geen NGO in Nepal hoefden op te richten. Al die dertig jaar lang 

konden we daardoor onze gelden snel besteden aan de daarvoor bestemde doelen, de donaties 

kwamen direct bij de bevolking terecht.  

Via Wim heeft Stichting Madat Nepal een zeer waardevolle band met vele Wereldwinkels kunnen 

opbouwen, waardoor niet alleen particulieren, maar ook de vrijwilligers van de Wereldwinkels 

hebben een grote bijdrage (gehad) in het realiseren van heel veel projecten in Nepal. Ook onlangs 

nog, tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief, mochten wij weer een mooi bedrag van één van 

de wereldwinkels ontvangen. 

Op weg naar het einde en daarna 

Ook al hebben we afgelopen jaar onze vrienden en donateurs laten weten dat de Stichting Madat 

Nepal in maart 2024 zal worden opgeheven, nog altijd blijven er vele grote en kleine donaties 

binnenkomen op onze bankrekening. Wij zijn daar heel blij mee want daarmee kunnen we, zoals 

u in deze nieuwsbrief op blz. 14 heeft kunnen lezen, een degelijke en gewaarborgde financiële 

basis leggen onder het toekomstige werk van de deskundige en door idealen gedreven dr. Bhim 

en onder het door ons opgestarte project voor de meervoudig gehandicapten in Bhaktapur en 

omgeving.  

Bedankt! 

Het bestuur van Madat Nepal, Klaas de Vries, Joep Höcker en Pauli (en Rob Gerritsen) willen 

iedereen enorm bedanken voor alle gulle giften die we in 2022 mochten ontvangen. Ook alle 

blijken van medeleven na het overlijden van Hemmy en jullie blijvende steun aan Madat Nepal 

heeft geholpen om het verlies van onze dierbare vriend te dragen heeft ons veel vertrouwen 

gegeven dat we op de goede weg zijn, waardoor we met volle energie nog een kleine anderhalf 

jaar kunnen doorgaan met ons mooie werk voor de mensen in Nepal.  

Rest ons jullie alle goeds te wensen voor 2023. 

Januari 2023 

Pauli, Klaas, Joep en Rob 

 

 

 

 

Bestuur van Stichting Madat Nepal:   website: www.madatnepal.nl  

voorzitter Pauli Gerritsen    email: pauligerritsen@gmail.com  

secretaris  Klaas de Vries    postadres: van Woustraat 36, 3817 PG Amersfoort 

penningmeester Joep Höcker   bankrekening: NL11 INGB 000 0034 742 


