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HELP THULO PRSEL IN NEPAL 

NIEUWSBRIEF NR.2              12 AUGUSTUS 2015 

DE TWEE ZWARE AARDBEVINGEN IN NEPAL OP 25 APRIL EN 12 MEI ZIJN AL WEER ENKELE 

MAANDEN GELEDEN. HET DAGELIJKSE LEVEN IN NEPAL KOMT WEER LANGZAAM OP GANG. DE 

PUINHOPEN IN KATHMANDU ZIJN OPGERUIMD EN OOK IN DE BERGDORPEN PROBEREN DE 

DORPSBEWONERS ER HET BESTE VAN TE MAKEN. DE SCHOLEN ZIJN EEN MAAND NA DE 

AARDBEVING AL WEER GESTART, VAAK VINDEN DE LESSEN PLAATS IN TENTEN. HET WERK VAN 

DE BOEREN OP HET LAND GAAT DOOR, WANT VOOR DE WINTER MOET ER GEOOGST WORDEN. 

DE MEESTE DORPSBEWONERS IN DE BERGEN LEVEN IN TIJDELIJKE ONDERKOMENS VAN BAMBOE 

EN ZEIL. NA DE MOESSONPERIODE IN HET NAJAAR GAAN DE NEPALEZEN PAS STARTEN MET DE 

WEDEROPBOUW, TENMINSTE ALS ZE DE FINANCIËLE MIDDELEN DAARVOOR HEBBEN. 

NEPALACTIE 

De actie die wij, Hans en Fabienne Buijing, 

direct na de aardbeving zijn gestart voor de 

bewoners van het bergdorp Thulo Parsel is een 

groot succes. Wij zijn overweldigd door de vele 

spontane reacties van iedereen, de gulle 

donaties en de leuke acties. De teller staat 

inmiddels op ruim € 13.000,-.  De vader van Hans 

en de moeder van Fabienne wonen beiden in 

verzorgingstehuis Immanuël in ’s Gravendeel. Na 

het lezen van het krantenartikel kwamen enkele 

verzorgsters op het spontane idee om ook een 

actie te organiseren. Samen met de ouderen-

vereniging ANBO is in juni een bingomiddag 

georganiseerd voor Nepal en in juli was er een 

gezellige middag waar de bewoners poffertjes 

konden eten en loten konden kopen voor het rad 

van avontuur. Totaal is het mooie bedrag opgehaald van € 999,-. De goededoelenwinkel ‘2e hands een 

2e kans’ in ‘s Gravendeel schenkt de opbrengst van de verkoop van juli en augustus aan onze actie. 

Ook DB Mode in Strijen organiseert in september een mooie actie voor Thulo Parsel. 

HET BOUWPROJECT 

Naast de vele donaties hebben drie vrienden uit Zuid-Beijerland spontaan aangeboden om met ons in 

Nepal te gaan bouwen. Remco Apon en Hugo van der Sluis waren zo geraakt toen zij de beelden van de 

aardbeving zagen, dat ze meteen besloten dat ze de handen uit de mouwen wilden steken in Nepal. Na 

een artikel in het AD namen zij contact met ons op en we hadden meteen een klik met elkaar. Remco 

is aannemer en Hugo werkt in de waterbouw. Ook hebben zij Johan Konijnendijk, een andere vriend 

van hen, enthousiast gemaakt om mee te gaan. Johan is eigenaar van ‘Konijnendijk Woontrends’ in 

Zuid-Beijerland. Een goede vriend van ons, Paul Grooteman uit Julianadorp, gaat ook met ons mee. 

Paul heeft een eigen klusbedrijf. De bouw vindt plaats van zondag 15 november tot zaterdag 5 

december.  
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AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN 

De Nepalezen hebben hun leven direct na de aardbeving opgepakt. De meesten konden niet meer in 

hun huizen wonen en met elkaar hebben ze tijdelijke onderkomens van bamboestokken en zeilen 

gebouwd om droog het regenseizoen in de zomer door te komen. Pas na de herfst vanaf 

oktober/november kan er gebouwd worden. In de hele regio Timal, waar Thulo Parsel deel van 

uitmaakt, is 80% van de 5.000 huizen onbewoonbaar. De Nepalese regering wil graag dat de Nepalezen 

voortaan aardbevingsbestendig gaan bouwen en investeert in opleidingen. Een Nepalese architect heeft 

een aardbevingsbestendig ontwerp gemaakt en stelt het ontwerp on-line beschikbaar. De architect 

heeft een eenvoudig huis met twee kamers ontworpen. De kosten voor het materiaal voor een huis zijn 

250.000 Nepalese rupee, omgerekend is dat € 2.200,--. Met de aanschaf van gereedschap en inhuur van 

werklui zullen de totale kosten circa € 4.000,-- per huis bedragen. We schatten in dat we één huis 

helemaal kunnen afbouwen en dat we ook al een start kunnen maken aan een of meer volgende 

huizen. We laten materialen en gereedschap achter zodat de Nepalezen als de Nederlandse bouwploeg 

is vertrokken, zelf verder kunnen gaan met de bouw van hun huis. Tijdens de bouw willen wij 

Nepalezen opleiden hoe ze zelf zo’n huis kunnen bouwen en mensen een vak leren. De werkloosheid in 

de dorpen is hoog, en zo bouwen we niet alleen een huis en huren we tijdens de bouw mensen in. Maar 

we leren de bergbewoners ook een vak, waarmee ze de komende jaren hun brood mee kunnen 

verdienen. Want in Nepal is er de komende jaren nog heel veel te bouwen.  

 

STICHTING OPGERICHT 

Door de overweldigende reacties en het flinke bedrag dat we al op de bank hebben staan, hebben we 

besloten om een stichting op te richten. De Stichting Helping Thulo Parsel bestaat officieel sinds 

vrijdag 7 augustus. Ook is bij de Belastingdienst de ANBI-status voor goede doelen aangevraagd, 

waardoor donaties aftrekbaar zijn.  

WEBSITE 

Een vriend heeft www.helpingthuloparsel.nl gebouwd en een vriendin heeft een huisstijl ontwikkeld.  

Allemaal gratis, want we willen zo weinig mogelijk kosten maken, zodat elke euro naar de bouw van de 

huizen gaat in Thulo Parsel. We zijn ook te vinden op Facebook/helpingthuloparsel. 

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138  

TNV STICHTING HELPING THULO PARSEL.  
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