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OP ZATERDAG 25 APRIL GEBEURDE HET ONVERWACHTE VOOR VEEL NEPALEZEN. EEN 

AARDBEVING VAN 7,8 OP DE SCHAAL VAN RICHTER ZORGDE VOOR RUIM 8.700 DODEN, 

TIENDUIZENDEN GEWONDEN EN EEN HALF MILJOEN NEPALEZEN WERDEN DAKLOOS. HET 

EPISCH CENTRUM LAG TUSSEN DE HOOFDSTAD KATHMANDU EN POKHARA. OP 12 MEI KWAM 

DAAR NOG EEN AARDBEVING OVERHEEN VAN 7,4 OP DE SCHAAL VAN RICHTER. OOK DEZE 

AARDBEVING ZORGDE VOOR TIENTALLEN DODEN EN GEWONDEN. 

 

NEPALESE FAMILIE 

Wij, Hans en Fabienne Buijing uit Strijen, 

komen al sinds 2006 elk jaar in Nepal. Wij 

sponsoren Jit Lama (30) en zijn familie al sinds 

die tijd.  Toen wij hem ontmoetten in 2006 

was hij erg arm en zat hij diep in de schulden 

door de ziekenhuiskosten voor zijn vader. Als 

oudste jongen moest hij voor het gezin zorgen 

omdat zijn vader was overleden. Elk jaar ging 

het een stukje beter met hem. Doordat wij 

hem sponsoren, maar ook omdat dit gezin zelf 

enorm gedreven is om wat van het zware leven 

in Nepal te maken. Wij zijn dan ook trots op hen! Jit is onderwijzer in zijn dorp en twee broers halen 

goede resultaten met hun studie. Daarnaast verdienen ze geld als drager of gids tijdens trekkings. Maar 

nu treft hen en ook vele dorpsgenoten deze aardbeving waardoor het leven in dit dorp volledig op zijn 

kop staat en hun toekomst weer heel onzeker is. 

Gelukkig is Jit en zijn familie ongedeerd, maar 

hun huis is onbewoonbaar, net als veel andere 

huizen in zijn dorp Thulo Parsel zo’n 80 km ten 

noordoosten van Kathmandu. Tachtig procent 

van de huizen is ingestort of zwaar beschadigd 

en daardoor onbewoonbaar. Tijdens de 

aardbeving was Jit met zijn gezin in zijn dorp. 

Zijn twee broers Rabi (25) en Nir (21) waren op 

dat moment in hun kamer in Kathmandu, waar 

zij beiden studeren. Gelukkig kon iedereen zich 

snel in veiligheid brengen.  
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Het episch centrum van de tweede aardbeving op 12 mei lag heel dicht bij Thulo Parsel. Maar omdat de 

dorpelingen niet meer in hun beschadigde huizen wonen, zijn er geen ongelukken gebeurd. De schrik 

zit er echter goed in bij de Nepalezen. En dagelijks zijn er nog naschokken. 

NEPALACTIE GESTART 

Veel vrienden en bekenden hebben ons meteen gevraagd of ze ons geld kunnen geven voor dit Nepalese 

gezin. We willen niet alleen dit gezin helpen maar ook andere getroffenen uit het dorp Thulo Parsel.  

Een paar dagen na de aardbeving zijn we meteen een actie begonnen voor het dorp en we hebben 

hiervoor een apart bankrekeningnummer geopend.   

Direct na de aardbeving hebben wij gevraagd wat de dorpelingen nodig hebben. Ze hadden behoefte 

aan grote zeilen om onder te kunnen slapen. Het regenseizoen is net begonnen en duurt nog zeker tot 

eind september. We hebben Rabi, de broer van Jit, op pad gestuurd om zeilen te bemachtigen. Dat viel 

niet mee, maar na drie dagen zoeken, heeft hij goede zeilen kunnen kopen. Wij hebben hem heel snel 

via Western Union Money Transfer geld kunnen sturen voor de zeilen en ook heeft hij nog rijst gekocht 

voor de gezinnen in het dorp. De verspreiding van hulpgoederen van de regering en de gezamenlijke 

hulporganisaties kwam in het begin maar moeilijk op gang. Naast de logistieke problemen waren er ook 

niet genoeg zeilen voorradig in Nepal. We hebben gehoord van verschillende organisaties dat nu, een 

maand na de aardbeving, alle dorpen in de regio Timal waar ook Thulo Parsel deel van uitmaakt 

voorzien zijn van een zeil, rijst, medicijnen en andere hulpgoederen. 

 

TIJDELIJK ONDERKOMEN 

Nepalezen zijn een sterk volk en gaan niet snel bij 

de pakken neerzitten. Zij zijn al gewend aan een 

hard leven en zijn er ook aan gewend om zaken 

gezamenlijk op te pakken. Het heeft ons verbaasd 

hoe inventief ze zijn en goed samenwerken. Ze 

bouwen met elkaar tijdelijke verblijven van 

bamboestokken en zeilen, zodat ze de komende 

maanden daarin kunnen wonen. En dan niet per 

gezin één tent, maar grotere verblijven waar twee 

of meer gezinnen in kunnen leven. Pas na het 

regenseizoen kan er worden gebouwd. Dat zal in 

de herfst zijn vanaf eind oktober, begin november. 

Het blijft de komenden maanden voor de Nepalezen spannend. Er zijn nog steeds dagelijks naschokken 

en door de aardbeving zijn er ook veel aardverschuivingen. Door de moesson kunnen er nog meer 

aardverschuivingen komen. Veel Nepalezen zijn afhankelijk in hun bestaan van hun land en van het 

toerisme. Veel akkers zijn verwoest en moeten weer opnieuw worden opgebouwd, maar ook de rijst 

moet op tijd worden geplant. Veel mannen in het dorp zijn naast het boerenbestaan, drager, kok of 

gids bij trekkings. Door de aardbeving zakt ook het toerisme in. Genoeg bijkomende problemen waar 

wij hier vaak niet bij stil staan. 
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SPINNINGMARATHON 

Wij hebben het de afgelopen periode druk gehad met 

onze actie. We hebben veel aandacht gehad in het 

AD en in de huis-aan-huisbladen. Op zaterdag 16 mei 

hebben we met Healtchlub Fitscore uit Strijen een 

spinningmarathon georganiseerd van drie uur. Voor   

€ 10,-- per uur konden mensen een uur spinnen. De 

hele week ervoor en de dag zelf stonden in het teken 

van Nepal. De zaal was aangekleed met gebeds-

vlaggen, maskers, boeddhabeelden en ook de 

spinninglessen waren in Nepalese sfeer. Totaal 

hebben we € 1.050,- opgehaald door de activiteiten 

van de sportschool.  

WEDEROPBOUW THULO PARSEL 

Er is een spreekwoord dat zegt: ‘toeval bestaat niet’. Een grote wens van ons was om een keer een 

sabbatical te houden van het werk. Die hebben we een jaar geleden al gepland en begint half oktober 

voor ruim 5 maanden. Wat ook al een jaar geleden was gepland, was een trekking met een groep 

vrienden naar Nepal. Uit het dorp gaan dragers en gidsen mee, zodat zij weer extra inkomsten hebben. 

Wij blijven daarna nog enkele weken in Thulo Parsel om aan de slag te gaan met de wederopbouw. Ook 

twee vrienden hebben al aangegeven dat ze met ons die hele periode in Nepal willen blijven om te 

helpen.  

HARTVERWARMENDE REACTIES 

We zijn echt overdonderd de afgelopen periode met mooie, hartverwarmende en bijzondere reacties. 

In Strijen spreken mensen ons aan omdat ze ons nu kennen uit de kranten. Een aannemer uit Zuid-

Beijerland wil samen met een vriend met ons mee om te gaan bouwen. Het bedrijf Office Deals gaat de 

school in het dorp sponsoren met lesmateriaal. De komende maanden zijn we dus druk met het maken 

van plannen hoe we het ingezamelde bedrag zo goed mogelijk kunnen gebruiken voor de wederopbouw. 

We houden jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte van onze plannen en onze acties. Hoor je van 

mensen die ook hebben gedoneerd, maar geen nieuwsbrief hebben ontvangen? Laat het ons dat weten. 

Er zijn bij de vele donaties onbekende namen, waarvan we geen emailadres hebben. 

DE TELLER 

Per 31 mei bedraagt het totale bedrag aan donaties € 8.500,-. Daarvan is nu € 470,- besteed aan zeilen, 

rijst en het opsturen van een pakket naar Nepal. We willen het geld zoveel mogelijk in oktober 

gebruiken voor de bouw en herstel van de huizen in Thulo Parsel. En we gaan natuurlijk door met geld 

inzamelen, dus zegt het voort! Of stuur deze nieuwsbrief door.  

En iedereen natuurlijk allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie gulle bijdrage!   

De Stichting Helping Thulo Parsel is in oprichting. Ook is de ANBI-status voor goede doelen aangevraagd 

zodat donaties aftrekbaar zijn. 

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV J.H. BUIJING 

OVV HELP THULO PARSEL IN NEPAL.  


