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HELP THULO PRSEL IN NEPAL 

NIEUWSBRIEF NR. 3              19 OKTOBER 2015 

DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE BOUW VAN ONS PROJECT IN HET BERGDORP THULO PARSEL IN 

NEPAL ZIJN MOMENTEEL IN VOLLE GANG. NOG STEEDS ONTVANGEN WE HARTVERWARMENDE 

REACTIES EN STARTEN MENSEN MOOIE ACTIES OM ONS TE STEUNEN OP WELKE MANIER DAN 

OOK. DE REGENPERIODE IN NEPAL IS INMIDDELS VOORBIJ EN DE BOUWPLANNEN WORDEN 

STEEDS CONCRETER. DE BOUW VAN DE HUIZEN VINDT PLAATS VAN 15 NOVEMBER TOT             

6 DECEMBER. ECHTER ER ZIJN ONVERWACHTE PROBLEMEN. 

GRENSBLOKKADE INDIA MET NEPAL 

Meer dan duizend vrachtwagens stonden de afgelopen weken vast in India aan de grens met Nepal. 

Daardoor ontstond een groot tekort aan o.a. benzine in het land. In Nepal werd het oponthoud aan de 

Indiase grens gezien als een onofficiële economische blokkade. Hoewel de grensofficieren van India de 

vrachtwagens niet door wilden laten, was er volgens India geen sprake van een blokkade. Volgens hen 

waren de vrachtwagenchauffeurs bang slachtoffer te worden van geweld in Nepal. Sinds 20 september 

zijn er felle protestacties tegen een nieuwe grondwet in Nepal. Nepal ziet de blokkade als een 

tegenreactie van India op deze Nepalese grondwet. De wet discrimineert volgens India namelijk de 

Madhesi, een etnische minderheid in Nepal met een Indiase oorsprong. Inmiddels is de toevoer weer 

heel langzaam op gang gekomen. De beperking aan benzine en diesel heeft gevolgen voor de 

transporten van materialen naar Thulo Parsel. Al enkele weken liggen de bestelde materialen en 

gereedschappen klaar om op transport naar het dorp te gaan. Wij hopen dat de grensblokkade snel is 

opgelost. Dagelijks is er contact met Nepal, maar er is nog steeds geen enkele vrachtwagen naar het 

dorp gereden. 

VOORBEREIDING IN NEPAL 

De voorbereidingen in Nepal zijn in volle 

gang. Rabi Dong is onze werkvoorbereider 

in Kathmandu en Jit Lama zijn broer is 

onze contactpersoon in Thulo Parsel. Ook 

in het bergdorp moeten voorbereidingen 

worden getroffen. Zo moet de plaats waar 

de huizen moeten komen bouwrijp zijn. 

Dat betekent dat de half ingestorte en 

onbewoonbare huizen moeten worden 

afgebroken. Bruikbare materialen zoals 

houten balken en stenen worden apart 

gehouden voor hergebruik. Als het 

bouwtransport in het dorp is gearriveerd, 

moeten alle materialen nog op de 

verschillende bouwplaatsen worden 

gebracht. Dit gaat te voet en zal door een ploeg van Nepalese dragers worden vervoerd. Jit Lama is 

hiervoor momenteel mensen aan het werven. Ook werkt er gedurende de bouw een ploeg van circa tien 

Nepalezen mee en zullen heel veel dragers tijdens de bouw continu de materialen naar de bouwplaats 

moeten dragen.  
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De Nepalezen die aan de bouw meewerken krijgen van de 

Nederlanders een training-on-the-job, zodat zij als de 

Nederlandse ploeg weg is zelf verder kunnen bouwen. Veel 

mensen vragen ons: “Hoe is de situatie nu in Nepal?” Dat is 

nog hetzelfde als net na de aardbeving in april. De 

Nepalezen leven nog steeds in de tijdelijk gemaakte 

onderkomens van bamboe en zeil en proberen er met 

elkaar het beste van te maken. Dat betekent ook buiten 

koken op een geïmproviseerd kookstel van een paar stenen. 

WERKOVERLEG VIA SKYPE  

Elke zaterdagmorgen houden we werkoverleg met Rabi in Kathmandu. Rabi is een van ‘onze’ jongens 

van de familie die we al tien jaar steunen. Via Skype bespreken we welke materialen en 

gereedschappen we nodig hebben. Ook maken we afspraken hoe en wanneer het materiaal geleverd 

kan worden. Veel gereedschappen zijn al gekocht in Nepal en veel materialen zijn aanbetaald zoals 

zand, cement, grind voor de fundering van de huizen. Ook hebben we houten balken, betonijzer, 

plaatstaal en draadeinden besteld om de huizen aardbevingsbestendig te bouwen. Zo zullen we in 

Kathmandu o.a. een aggregaat moeten kopen, maar ook speciekuipen en watertonnen om ’s nachts 

voldoende water te verzamelen om overdag cement te maken. Nu de regentijd voorbij is, zijn de 

dorpen weer over de weg bereikbaar en 

kunnen kleine vrachtauto’s de dorpen weer 

bereiken. In Nederland houden we ook 

regelmatig overleg met de vrijwilligers die 

mee gaan om te bouwen. Naast veel 

telefonisch overleg bespreken we met elkaar 

de plannen en hoe we het gaan aanpakken. 

Tijdens een van de overleggen met de 

Nederlandse bouwploeg hadden we ‘real-

time’ contact met Nepal via Skype. Dat was 

ook een leuke kennismaking met elkaar. De 

Nederlandse bouwploeg bestaat uit Hugo van 

der Sluis, Johan Konijnendijk, Remco Apon, 

Hans Buijing, Paul Grooteman en Fabienne 

Buijing. 

GEREEDSCHAPPEN EN MATERIAAL 

We ontvangen veel gereedschap van o.a. Bosman Watermanagement en Karwei Numansdorp. Omdat we 

de Nepali willen leren hoe zij aardbevingsbestendig kunnen bouwen, is het belangrijk dat ze met het 

gereedschap kunnen werken. Gereedschap dat we kopen of hier krijgen nemen we mee en laten we in 

Nepal achter zodat het bouwen ook door kan gaan als we weer vertrokken zijn. Zo nemen we hier 

vandaan een kleine cementmolen mee omdat Nepalezen niet gewend zijn daar mee te werken. “Is zo 

iets niet te groot dan?”, horen wij u denken. Remco en Hugo slijpen het onderstel gewoon in tweeën 

en lassen het in Nepal weer in elkaar. We zorgen ervoor dat er genoeg materiaal wordt aangevoerd 

zodat er vier huizen kunnen worden gebouwd. Zodra de stichting voldoende financiële middelen heeft 

wordt meer materiaal geleverd om huizen te bouwen. De Indiase blokkade is op dit moment voor ons 

wel een enorme tegenvaller en betekent een vertraging van vier weken in de logistiek. Gelukkig duurt 

het nog vier weken voordat we echt gaan bouwen.  
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ACTIE DB MODE IN STRIJEN 

Danielle Bergwerff, een goede vriendin van ons, 

heeft het 25-jarig jubileum van haar modewinkel 

DB Mode in Strijen gekoppeld aan onze actie. 

Tijdens de speciale feestdriedaagse op 24, 25 en 

26 september heeft zij voor iedere betalende 

klant € 5,00 geschonken aan onze actie. In de 

winkel werd symbolisch voor iedere € 5,00 een 

legosteentje geplaatst op een legohuis in 

aanbouw. Klanten konden ook steentjes bijkopen. 

Op zaterdagavond stond er een aardig huisje en 

was het dak bijna dicht. De actie van Danielle 

heeft uiteindelijk € 1.600,00 opgeleverd. En zo 

droeg DB Mode haar steentje bij voor het 

bergdorp met dit mooie bedrag. Dat Hans zijn 

actie op alle mogelijke manieren onder de 

aandacht wil brengen wisten we al, maar dat hij er vrijdagavond zelfs voor op de catwalk loopt om de 

nieuwe collectie van DB Mode te showen gaat ver. Hans vond het zelf een geweldig leuke ervaring, en 

erg leuk om te doen. “Wanneer is de volgende modeshow?”, was zijn eerste reactie na de modeshow. 

Op 7 oktober heeft Daniëlle de cheque officieel overhandigd aan de bouwploeg. Helaas kon Paul uit 

Julianadorp hier niet bij aanwezig zijn. 

PRESENTATIE ROTARY 

Vrijdagmiddag 18 september was Hans op uitnodiging van de Rotary Hoeksche Waard in Mijnsherenland 

en verzorgde een presentatie over de actie Helping Thulo Parsel. Samen met Daniëlle Bergwerff, die 

als zakenvrouw van het jaar 2015 was uitgenodigd, heeft hij verteld hoe de stichting de inwoners van 

Thulo Parsel gaat helpen bij de wederopbouw van het dorp. De leden van de Rotary waren zeer 

geïnteresseerd. Aan de reacties van de leden van de Rotary was te zien dat ze waren geraakt door de 

gevolgen van de ramp die nog steeds in volle omvang zichtbaar is. Het bestuur van de Rotary heeft 

besloten de stichting eenmalig een bijdrage te verlenen van € 1.000,00. Daarnaast hebben enkele 

bedrijven ons op eigen initiatief gesponsord. 

VEILIGHEID 

Om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen 

heeft Kees van Dijk van DB Workwear in 

Heinenoord de hele bouwploeg veiligheidsschoenen 

aangeboden. Ook heeft hij gezorgd voor 

veiligheidsbrillen en -handschoenen en andere 

voorzieningen die de veiligheid ten goede komen. 

Het liefst zou Kees zelf meegaan naar Nepal om de 

handen uit de mouwen te steken. Omdat dat nu 

helaas niet mogelijk is, wil hij zo zijn steentje 

bijdragen. Top!  
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ACTIE 2E HANDS EEN 2E KANS 

Marja van der Linden steunt met haar 

stichting “2e hands een 2e kans meerdere 

goede doelen. Door de verkoop van 2e hands 

spullen in ’s Gravendeel steunt ze vooraf 

geselecteerde goede doelen. Ook onze actie 

om de getroffen mensen in Thulo Parsel in 

Nepal te helpen raakte haar. Ze was meteen 

enthousiast en wilde de opbrengst van de 

verkoop in de maanden juli en augustus 

schenken aan onze actie. Een geweldig mooi 

gebaar! Zaterdag 10 oktober heeft Marja de 

opbrengst van € 2.150,00 officieel aan ons 

overhandigd. 

 

ANBI STATUS 

De Belastingdienst heeft onze stichting vanaf de datum van oprichting, 7 augustus 2015, aangemerkt 

als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften en donaties voor de 

Belastingdienst aftrekbaar zijn.  

PUBLICITEIT 

Op de website www.helpingthuloparsel.nl plaatsen we berichten over nieuwe ontwikkelingen en 

activiteiten. Zo is onlangs ons plan van aanpak geplaatst. Ook op onze facebookpagina 

www.facebook.com/helpingthuloparsel plaatsen we nieuwsberichten. Paul Grooteman, één van de 

vrijwilligers, stond met een leuk interview in het Noord Hollands Dagblad, de speciale actie van DB 

Mode kreeg aandacht in het AD/Hoeksche Waard en ook in Hoeksche Waard Exclusief kregen we een 

artikel van een hele pagina. Met een journalist van het AD is afgesproken dat we vanuit Nepal 

berichten zullen sturen over de voortgang van het bouwproject. Er verschijnt twee keer in het 

AD/Hoeksche Waard een artikel over de bouwactiviteiten. Ook proberen we zelf nieuwsberichten te 

plaatsen op onze website en op Facebook. Echter of dat ook gaat lukken, is altijd de vraag in Nepal. 

Wifi is er niet in het dorp, dus we zullen het moeten proberen met een plaatselijk Sim-kaartje. Onze 

volgende nieuwsbrief verschijnt in december als we weer terug zijn in Nederland. 

DE TELLER 

De donaties blijven nog steeds binnenkomen. Zo hebben we van Office Deals uit Strijen schoolspullen 

gekregen. De Eendrachtskerk uit Zuid-Beijerland schonk € 1.000,--. De klanten van Kapsalon Christiaan 

uit Rotterdam schonken € 950,00. Enkele donateurs uit de regio zijn: Transportbedrijf Combinex, 

Larben Beheer, Ellerhold Nederland BV, Marine Bunkering, Timmerbedrijf Visser. Van 

luchtvaartmaatschappij Etihad mogen we 150 kg bagage extra meenemen. Soms zijn er ook hele 

bijzondere en grote persoonlijke donaties bij van lieve mensen die hiermee niet naar buiten willen 

treden. Zonder al deze donaties kunnen we dit project niet realiseren. Hartelijk dank hiervoor. 

Inmiddels staat de teller op ruim €30.000,--. Een mooi bedrag waar we al veel mee kunnen realiseren. 

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138  

TNV STICHTING HELPING THULO PARSEL.  
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