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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.14            28 JULI 2018 

 

IN BHIMKHORI ZIJN ALLE NEGEN HUIZEN KLAAR. IN THULO PARSEL BOUWEN WE NOG EEN 

DERTIENDE HUIS. DE BEWONERS VAN THULO PARSEL HEBBEN EINDELIJK WAT SUBSIDIE 

GEKREGEN VAN DE OVERHEID EN HOUT AANGESCHAFT VOOR DE ZOLDERS. DE BETONMOLEN 

WAS STUK EN IS WEER GEREPAREERD MET ONDERDELEN VANUIT NEDERLAND. HUGO, ÉÉN VAN 

DE VRIJWILLIGERS IS IN NEPAL OM MET ZIJN FAMILIE BEIDE DORPEN TE BEZOEKEN. 

 

HUIZEN IN BHIMKHORI KLAAR 

In de eerste week van juni konden we de bouw in Bhimkhori afronden. Op 13 juni is het huis 
overgedragen aan de laatste familie. Onze mannen hebben in zes maanden een geweldige 
prestatie geleverd. We hebben in Bhimkhori negen huizen gebouwd. In vergelijking met de 
bouw van de huizen in Thulo Parsel was het extra zwaar omdat de huizen meer verspreid 

lagen en het dorp tegen een 
berghelling is gebouwd. Mede door de 
goede afspraken en de strakke 
planning hebben we ons doel binnen 
de geplande tijd gerealiseerd. Na de 
bouw van het laatste huis in 
Bhimkhori konden Sanu en Bhumsang 
ook weer naar huis. Zij hebben bijna 
zeven maanden in een tent gewoond 
om de bouw in Bhimkhori te 
coördineren en aan te sturen. Na een 
hartelijk afscheid zijn ze nu weer 
thuis in Thulo Parsel. 

 

AFSPRAAK IS AFSPRAAK 

Met de families in Bhimkhori hebben we afspraken gemaakt en contracten getekend. Een 
afspraak is dat iedereen voor wie we een huis bouwen het dagsalaris betaalt voor Sanu en 
Bhumsang voor de duur van de bouw. Alle andere kosten betaalt de stichting.  
 
In maart werden we verrast met de 
mededeling dat een oud, erg arm 
echtpaar het bedrag voor het dagsalaris 
voor de bouwers uit Thulo Parsel niet kon 
betalen. Omdat zij heel dankbaar zijn 
dat voor hen ook een huis is gebouwd, 
wilden ze zich wel aan de afspraken 
houden en hebben ze het geld geleend. 
Ze hebben zelfs de buffel moeten 
verkopen om het dagsalaris te kunnen 
betalen. Dat is natuurlijk nooit onze 
bedoeling geweest. We hebben als 



2 
 

stichting deze lening meteen voor onze rekening genomen en de kosten betaald. Sanu heeft 
ze het geld overhandigd. De mensen waren heel blij dat wij hun lening hebben afbetaald. De 
stichting zal binnenkort ook voor een nieuwe buffel zorgen. 
 

CONTRACTEN MET INWONERS 

Bij de start van de bouw van de huizen hebben we in beide dorpen met de inwoners goede 
afspraken gemaakt en hen verteld hoe we willen werken. De Nepalese overheid heeft al heel 
lang toegezegd dat alle Nepalezen, van wie het huis is ingestort, een subsidie krijgen. Daarom 
hebben we met de inwoners afgesproken dat zij van deze subsidie zelf hout kopen en dat ze 
zelf de zolder maken. Dit was voor ons belangrijk omdat we willen dat iedere inwoner ook 

zelf een financiële bijdrage levert aan het 
huis dat wij bouwen en omdat de 
constructie van het huis daarmee steviger 
wordt. Uiteindelijk heeft de overheid de 
toegezegde subsidies in Thulo Parsel aan de 
mensen uitbetaald. Alle bewoners in Thulo 
Parsel hebben nu het hout aangeschaft en 
hun zolder gemaakt. We zijn blij dat 
iedereen zich aan de afspraken houdt en dat 
de huizen nu verder zijn versterkt. In 
Bhimkhori moeten de bewoners de subsidie 
nog ontvangen. Hopelijk gaat dat sneller dan 
in Thulo Parsel. Sanu, onze technisch 
coördinator in Thulo Parsel, helpt iedereen 
bij het maken van de zolders.  

 

REPARATIE BETONMOLEN 

Tijdens de bouw van het laatste huis in Bhimkhori is onze betonmolen kapot gegaan. Omdat 
er dan niet even een nieuwe betonmolen kan worden aangeschaft en ook niet even een 
onderdeel kan worden gekocht moesten de mannen het cement ouderwets met de schop 
‘omscheppen’. Maar de molen moest wel worden gerepareerd. 
Dan is het nog een behoorlijke opgave om met ‘handen en 
voeten’ duidelijk te krijgen waarom de cementmolen niet 
meer werkt en welke onderdelen vervangen moeten worden. 
Met alleen “Oh sir, the cement mill is broken” kwamen we niet 
veel verder. Via skype hebben Raby en Sanu uitgelegd welke 
onderdelen vervangen moesten worden. Ondanks dat de 
betonmolen zorgvuldig iedere dag wordt schoongemaakt, is 
door intensief gebruik de aandrijving (tandkrans en het 
kegelrad) hard gesleten. Ook de V-snaar moest worden 
vervangen. Het zijn onderdelen die in Nepal niet zijn te 
krijgen. We hebben de onderdelen zo snel mogelijk in 
Nederland besteld en opgestuurd naar Nepal. De onderdelen 
zijn inmiddels ontvangen. Omdat de V-snaar niet op tijd is 
geleverd, is die meegenomen door Hugo (zie hieronder) die 20 
juli naar Nepal is vertrokken. 
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VRIJWILLIGER MET FAMILIE NAAR THULO PARSEL  

Hugo van der Sluis is een van de vrijwilligers die in 
2015 drie weken is mee geweest naar Thulo Parsel 
om te helpen bij de bouw van de huizen. Nu, na 
bijna drie jaar, gaat hij met zijn gezin terug naar 
het dorp waar inmiddels 12 huizen zijn gebouwd.  
Na alle verhalen over zijn onvergetelijke ervaring in 
Nepal wil hij zijn vrouw (Sandra) en kinderen 
(Naomi en Boas) laten zien onder welke 
omstandigheden de mensen daar leven. Ook wil hij 
zijn familie laten zien hoe hij heeft kunnen helpen 
bij de bouw van de nieuwe onderkomens voor de 
mensen in Thulo Parsel. Hugo was na terugkomst uit 
Nepal erg onder de indruk van wat hij daar heeft 
gezien en heeft daar veel over verteld in zijn gezin. 
Zij werden ook nieuwsgierig en geïnteresseerd naar 
de leefomstandigheden in Nepal.  

 
 
Hugo neemt ook weer heel veel materiaal 
mee naar Nepal. Veelal materiaal dat in 
Nepal niet is te krijgen of wat daar van 
veel mindere kwaliteit is. Hij neemt weer 
koppelmoeren, boren en slijpschijven 
mee. Alles weer gesponsord door Bosman 
Watermanagement.  
 
Voor de mensen in Thulo Parsel is het een eer dat Hugo met zijn familie naar het dorp komt. 
Voor Hugo en Sandra een hele spannende onderneming. Op ons verzoek zal Hugo samen met 
Raby meteen de huizen bekijken die zijn gebouwd. Voor de ontwikkeling van de kookstoof zal 

hij meteen inventariseren welke 
materialen daar te koop zijn. 
 
Raby, onze financieel coördinator 
in Nepal is sinds twee jaar gestart 
met een eigen trekkingbureau (JRN 
Treks). Hij zal Hugo en zijn familie 
de hele reis begeleiden. Ook gaan 
ze een kijkje nemen in Bhimkhori 
waar we onlangs de bouw van 9 
huizen hebben afgerond. Als het 
weer het toelaat zal Hugo met zijn 
familie ook een korte trekking 
maken naar Poon Hill in het 
Annapurna gebied.  
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HUIS VOOR DE LAMA IN THULO PARSEL 

Tijdens de evaluatie kwamen we er achter dat we tijdens onze inventarisatie in Thulo Parsel 
de lama zijn vergeten. Een lama is een boeddhistische geestelijke en een belangrijke man in 
het dorp. Ook het huis van de lama was verwoest na de aardbeving. De lama van Thulo Parsel 
woont een beetje afgelegen van het dorp bij een kleine tempel. Daarom bouwen we in Thulo 
Parsel nu nog een dertiende huis. Na de toezegging dat we ook voor de lama een huis bouwen 
is het ingestorte huis meteen afgebroken is zijn de inwoners met elkaar nu aan het bouwen. 
 

ONDERZOEK NAAR BETERE KOOKSTOOF 

In de eerste huizen in Thulo Parsel hebben we in ieder huis een rookschouw gemaakt van 
golfplaat met een pijp door het dak voor de rook. In de praktijk blijft toch nog te veel rook 
binnen te hangen. Alle bewoners proberen in hun enthousiasme hun huis zo mooi mogelijk te 
maken. Veel bewoners in Thulo Parsel hebben een mooie brede rand om het huis gemaakt om 
op te zitten, maar hebben en daarmee wel de trekgaten voor de rook dichtgesmeerd. Helaas 
is dat niet meer te herstellen. Veel vrouwen koken ook liever buiten zo lang als het weer dat 
toelaat. Koken is in Nepal een sociale aangelegenheid. Omdat het koken lang duurt, zitten de 
vrouwen, kinderen en de mannen vaak rondom het vuur de laatste nieuwtjes uit het dorp te 
bespreken.  
 
Vorig jaar hebben we contact gehad met professor van Schayck uit Maastricht over een 
kookstoof. Deze professor leidt een onderzoek naar ontwikkeling van kookstoven voor de 
slums in India. Hoewel we een mal mochten lenen om te gebruiken in Nepal hebben we geen 
gebruik gemaakt van dit aanbod. We moesten de mal namelijk zelf ophalen in Bangalore in 
India. Dit bracht voor ons te veel kosten met zich mee. 
 
Vier mannen proberen nu een nieuwe kookstoof te ontwikkelen helemaal afgestemd op het 
gebruik in Nepal. Koert, die al eerder op eigen initiatief in de dorpen is geweest, twee van 
onze vrijwilligers van het eerste uur en een bouwkundig architect zijn met elkaar aan het 
brainstormen hoe we iets kunnen ontwerpen wat daar te fabriceren is. We willen dat het 
duurzaam is, goed de rook afvoert, energiezuinig is en het moet daar te maken zijn. Hugo zal 
in Kathmandu kijken welke materialen daar te koop zijn, zodat we zodra hij terug is een 
testopstelling kunnen maken. Hans en Fabienne zullen dan de mallen voor een kookstoof in 
oktober naar Nepal meenemen.  
 

OP BEZOEK IN THULO PARSEL EN BHIMKHORI 

Hans gaat als reisleider in oktober met een eigen groep op trekking in het Mustang gebied. 
Ook Paul Grooteman, die in 2015 als een van de vrijwilligers heeft meegebouwd en Koert 
onze bouwkundig adviseur gaan ook weer mee terug naar Nepal. 
Na de trekking blijven Hans, Fabienne en Paul nog een weekje langer om een bezoek te 
brengen aan Bhimkhori en Thulo Parsel. Ons beleid is nog steeds dat we reiskosten naar Nepal 
en de verblijfskosten in Nepal niet financieren vanuit de stichting. Omdat we dan toch in 
Nepal zijn kunnen we onze vakantie goed combineren met een bezoek aan de dorpen Thulo 
Parsel en Bhimkhori en kunnen we meteen zelf de huizen beoordelen die zijn gebouwd. Ook 
gaan we dan kijken en beoordelen waar onze vervolghulp het best tot zijn recht komt. 
Van verschillende kanten worden we benaderd of we mensen kunnen helpen. We willen dat 
weer heel graag doen. Als het mogelijk is willen we andere mensen graag helpen, omdat we 
weten dat sommige families nog steeds geen hulp hebben gehad. Maar we willen wel eerst de 
situatie zelf beoordelen en kritisch bekijken voordat we toezeggingen doen.  
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JAARVERSLAG EN FINANCIËLE VERANTWOORDING  

Via een directe mail heeft de stichting alle donateurs rechtstreeks geïnformeerd dat het 
jaarverslag en financiële verantwoording op de site zijn geplaatst. Zoals in de voorschriften 
van de Belastingdienst is vastgelegd zijn we als ANBI-stichting verplicht in de eerste zes 
maanden van het kalenderjaar een financiële verantwoording te publiceren. Omdat we ook 
graag alle donateurs willen informeren wat we het afgelopen jaar hebben gedaan publiceren 
wij ook een jaarverslag.  
Door het zorgvuldige beheer van de financiën is onze financiële situatie uitermate gezond. Na 
de bouw van 21 huizen in Thulo Parsel en Bhimkhori zijn we nu aan het 22ste huis begonnen in 
Thulo Parsel. Zoals hiervoor vermeld bouwen we daar een huis voor de lama. In dit najaar 
besluiten we hoe en wat we verder gaan. 
 

DONATIES   

In de afgelopen maanden hebben we weer mooie donaties ontvangen, waardoor we nog 
steeds in staat zijn onze ambities te verwezenlijken en veel mensen kunnen helpen in Nepal. 
Veel trouwe donateurs blijven ons steunen. De mensen in Nepal zijn daar dankbaar voor. 
Op zondag 6 mei werd door de stichting 8HW voor de zevende maal de toertocht 8HW 
georganiseerd. Dit is een fietstocht voor sportfietsers die een route fietsen van 111km of 
68km in de vorm van een 8 op het eiland Hoeksche Waard. Hans en Fabienne hebben deze 
tocht al meerdere keren gefietst. Deze stichting 8HW doneert de opbrengst ieder jaar aan 
drie goede doelen op het eiland. Dit jaar ontvangt ook ‘Helping Thulo Parsel’ een deel van de 
opbrengst. Onlangs hoorden we dat we €750,00 tegemoet kunnen zien. Een mooie donatie 
waar we heel gelukkig mee zijn.  
De gereformeerde kerk in Strijen heeft ook dit jaar besloten om de collecte van mei weer aan 
ons te doneren. Net zoals vorig jaar heeft het bestuur van de gereformeerde kerk er 
vertrouwen in dat het geld goed wordt besteed. Zondag 27 mei heeft Hans na de zondagsmis 
tijdens de koffie een presentatie verzorgd.  
 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBEVEILIGING (AVG)  

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG) van toepassing voor 
alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook 
onze stichting Helping Thulo Parsel moet zich aan deze voorschriften houden. Belangrijk is 
dat persoonsgegevens veilig worden beheerd, veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden 
daar bij kunnen. De stichting Helping Thulo Parsel legt alleen de strikt noodzakelijke 
informatie vast van donateurs om hen de nieuwsbrieven digitaal toe te sturen. Het gaat 
alleen om naam en email adres. Er worden geen overige gegevens vastgelegd of bewaard. We 
hebben in het bestuur regels vastgelegd hoe we deze gegevens beheren. Deze afspraken 
hebben we op onze site geplaatst. Op onze site staat ook een link naar de AVG.  
Mensen die de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen zich via het mailadres van de stichting 
(helpingthuloparsel@gmail.nl) aanmelden. Mensen die het niet langer op prijs stellen de 
nieuwsbrief te ontvangen kunnen dat aangeven via het mailadres van de stichting 
(helpingthuloparsel@gmail.nl). Alle gegevens worden dan definitief uit ons bestand 
verwijderd. 
 

Als je ons wilt steunen kan je een donatie storten op onderstaand bankrekeningnummer.  

We vinden het ook fijn als je onze facebookpagina Helping Thulo Parsel wilt liken ….. .  

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING 

HELPING THULO PARSEL.  

http://helpingthuloparsel.nl/uncategorized/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/
mailto:helpingthuloparsel@gmail.nl
mailto:helpingthuloparsel@gmail.nl

