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We gaan huizen bouwen in Bimkhori
Nadat we begin 2017 ons doel hadden bereikt in Thulo Parsel en twaalf huizen hadden
gebouwd, wilden we onze ervaring en kennis wel aanwenden om in een ander dorp huizen
te bouwen.
Charles Halberstadt van HT Wandelreizen omarmde ons project en vroeg vorig jaar of we
in andere dorpen ook huizen wilden bouwen. In de bergdorpen Barbaré, Dushini en
Bimkhori wonen mensen die voor HT Wandelreizen werken als gids of drager. Charles
ervoer zelf in april tijdens een bezoek aan de dorpen dat de hulpverlening in deze dorpen
nog niet echt van de grond was gekomen. De situatie is helaas nog steeds heel schrijnend.
De mensen wonen nog in hun tijdelijk onderkomen dat meteen na de aardbeving van zeil
en bamboe in elkaar is geknutseld. Het idee om daar te bouwen sprak ons zeer aan. HT
Wandelreizen heeft via een nieuwsbrief het project met hun klanten gecommuniceerd om
zo geld te genereren. De stichting Helping Thulo Parsel zou dan in november de huizen
gaan bouwen.
Helaas leverde de actie met de nieuwsbrief van HT niet heel veel donaties op. Na ruim een
maand is € 1.015 opgehaald. Uit ervaring weten we dat als we in november willen bouwen,
we nu moeten starten met voorbereidingen. We hadden de afspraak dat we pas voor HT
kunnen gaan bouwen als ze voor minimaal vier huizen geld hebben opgehaald.

Omdat jammer genoeg nu blijkt dat we in de samenwerking in dit project op cruciale
punten van mening verschillen, heeft het bestuur van de stichting Helping Thulo Parsel op
3 augustus jl. tijdens een bestuursvergadering besloten de samenwerking met HT
Wandelreizen te stoppen. We gaan de huizen in Bimkhori nu zelf en onder eigen
verantwoordelijkheid bouwen. We willen het geduld en onzekerheid van de Nepalese
bevolking in dit dorp niet nog langer op de proef stellen. We geven de inwoners van
Bimkhori de garantie dat de stichting ‘Helping Thulo Parsel’ zelf en onder eigen
verantwoordelijkheid de huizen voor hen gaat bouwen.
Bezoek en inventarisatie
Raby Dong is voor ons, samen met iemand die voor HT was afgereisd, in juli op werkbezoek
geweest in de dorpen waar we willen bouwen. Op basis van de verslagen en de adviezen
van Raby hebben we besloten om in Bimkhori te gaan bouwen en niet in Dushini. De keuze
is gevallen op Bimkhori omdat de aanvoerweg voor transport beter is, in het dorp is water
beschikbaar wat essentieel is voor de bouw, en de inwoners zijn coöperatiever ingesteld
om met elkaar alle huizen te bouwen. Ook kregen we uit de verslagen van Raby Dong een
positieve indruk over de mensen in Bimkhori. Raby Dong heeft tijdens het bezoek aan de
dorpen met alle families gesproken en geïnventariseerd voor welke families we het eerst

gaan bouwen. Dat is een lastige keuze. Aan de hand van de door hem ingevulde
inventarisatielijsten zal uiteindelijk een keuze worden gemaakt.
Nieuwe uitdaging
Onze eerste ambitie om na de bouw van de huizen in Thulo Parsel de watervoorziening te
verbeteren is voorlopig geparkeerd. Rekening houdend met de schrijnende situatie in
Bimkhori heeft het bouwen van huizen nu meer prioriteit. Daar doet een zakelijk verschil
van inzicht met HT Wandelreizen niets aan af. Daarom hebben we in de
bestuursvergadering zaken gescheiden en hebben we ons vooral gericht op de visie van de
stichting: een dak boven je hoofd vinden we nog steeds een primaire levensbehoefte. Nu
de huizen zijn gebouwd in Thulo Parsel is het bouwen van huizen in een ander dorp een
mooie uitdaging. Doordat de stichting via nieuwsbrieven, website en facebook actief
communiceert over het doel maar vooral over onze resultaten blijven mensen ons steunen.
We zijn dolgelukkig te kunnen schrijven dat we zelf voldoende financiële middelen hebben
om te starten met de bouw van de huizen in Bimkhori. Daar zijn we super trots op en zijn
we alle donateurs van onze stichting ook geweldig dankbaar voor. Dat onze donateurs ons
blijven steunen bevestigt voor ons dat wordt gewaardeerd waar we mee bezig zijn en
vooral ook de wijze waarop we het doen. Het geeft ons de energie en motivatie door te
gaan op de werkwijze die door de donateurs wordt gewaardeerd.

Training on the job
Onze aanpak van ‘training on the job’, zoals we dat in Thulo Parsel hebben gebruikt, blijft
gehandhaafd. We bouwen volgens hetzelfde concept en zullen ook hier het huis bouwen
dat we in Thulo Parsel hebben gebouwd. Drie van onze mensen uit Thulo Parsel gaan hun
kennis en ervaring overbrengen aan de mensen in het dorp. Deze bouwers uit Thulo Parsel
krijgen een dagloon betaald, zodat we voor hen werkgelegenheid hebben gecreëerd. Het
dagloon zal worden betaald door de inwoners van Bimkhori. We brengen het gereedschap
voor de bouw van Thulo Parsel naar het dorp waar we gaan bouwen. Gereedschap dat niet
meer voldoet door bijvoorbeeld slijtage schaffen we opnieuw aan.
Het gereedschap
Met Sanu Shivabakthi, onze technisch coördinator, zullen we de komende weken
inventariseren welke gereedschappen vervangen dienen te worden en welk
gereedschappen moeten worden aangevuld. Al het gereedschap wordt voor de bouw van de
huizen in Bimkhori de komende maanden van Thulo Parsel overgebracht naar Bimkhori.

Werkwijze en afspraken
Net als in Thulo Parsel maken we met de mensen van Bimkhori strenge afspraken.
De afspraak is dat iedereen in het dorp helpt met de bouw. Alle mannen helpen met
bouwen, zeker nu we kunnen garanderen dat we alle huizen gaan bouwen. De vrouwen
kunnen de materialen van de weg naar de bouwplaats dragen. De gezinnen waarvoor wordt
gebouwd, zorgen voor het eten en drinken van de bouwploeg tijdens de bouw.
Ook maken we contracten met het gezin waarvoor wordt gebouwd. De mogelijkheid
bestaat dat de inwoners van de overheid een subsidie ontvangen als het huis voldoet aan
de richtlijnen van een veilig huis. Dit geldt voor bepaalde districten. Het huis dat wij
bouwen voldoet daaraan. Mocht dat geld door de Nepalese overheid worden uitbetaald,
dan hebben we met de bewoners afgesproken dat zij dit geld terugbetalen aan de
stichting. Hierdoor krijgen we extra financiële ruimte om meer huizen te bouwen, en nog
meer mensen te helpen. We zullen streng toezien op naleving van de contracten die door
alle partijen moeten worden ondertekend.

