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HELP THULO PRSEL IN NEPAL 

NIEUWSBRIEF NR.4             13 DECEMBER 2015 

NA DRIE WEKEN INTENSIEF BOUWEN IN THULO PARSEL IN NEPAL ZIJN WE 6 DECEMBER MET EEN 

VOLDAAN GEVOEL TERUGGEKEERD IN NEDERLAND. ONDANKS DE PROBLEMEN IN HET LAND 

DOOR DE GRENSBLOKKADES MET INDIA HEBBEN WE ONZE DOELSTELLING KUNNEN REALISEREN. 

ALLE VRIJWILLIGERS, MAAR OOK DE NEPALEZEN IN HET DORP, HEBBEN ONTZETTEND HARD 

GEWERKT. BIJ AANKOMST IN THULO PARSEL HEBBEN WE EERST DE WATERVOORZIENING, DIE NA 

DE AARDBEVING NAGENOEG WAS STILGEVALLEN, MOETEN HERSTELLEN. EEN EXTRA ACTIVITEIT 

NAAST ONZE DRUKKE PROJECTAGENDA, DIE WE GRAAG HEBBEN GEDAAN. WE ZIJN OOK METEEN 

BEGONNEN MET DE BOUW VAN DE VIER HUIZEN. 

START 

Op 15 november komen onze drie vrijwilligers, Remco Apon, Johan Konijnendijk en Hugo van der Sluis 

laat in de middag aan op het Vliegveld in Kathmandu. Wij, Hans en Fabienne Buijing, en Paul 

Grooteman zijn al eerder afgereisd naar Nepal. De mannen hebben heel veel gereedschap en 

materialen meegenomen. Negen volle tassen en een grote kist van ruim 200 kg laat zien dat we niet 

voor een vakantie komen. Bijna alles is gesponsord door bedrijven in Nederland. Geweldig dat zoveel 

mensen en bedrijven ons hebben gesteund. Dat 

geeft ons veel vertrouwen dat we iets goeds doen. 

Nadat we in Kathmandu de volgende dag nog extra 

materiaal en gereedschap hebben gekocht, gaan we 

op weg naar Thulo Parsel.  

De reis naar Thulo Parsel verloopt vlekkeloos. In een 

‘fourwheeldrive’ en een vrachtwagen zijn we acht 

uur onderweg. Dat we op de steile onverharde weg 

naar het dorp soms drie keer moeten steken voor 

een bocht kan worden genomen, is spannend. In 

Thulo Parsel worden we door de bewoners op 

authentieke wijze hartverwarmend ontvangen. We 

krijgen bloemenkransen en khata’s (geluksjaals) omgehangen. Een zorgpunt is dat al het materiaal en 

gereedschap zo’n 100 meter omlaag moet worden gesjouwd via een smal en steil bergpad. 

WATER 

We weten dat het dorp bijna geen water meer heeft. 

De bron is na de aardbeving stil gevallen. Nu zijn alle 

dorpsbewoners afhankelijk van een waterpijp die af 

en toe wat water geeft. Water is een eerste 

levensbehoefte dat bij ons als vanzelfsprekend, 

gewoon uit de kraan komt. Daar staan we niet altijd 

bij stil. WATER! Dat wordt dus onze eerste prioriteit. 

Gelukkig hebben we ook iemand bij ons die verstand 

heeft van watermanagement. Via een 800 meter 

nieuwe waterpijp en een nieuw gemetseld bassin 

wordt water vanuit een nieuwe bron naar de 
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bestaande voorraadtanks gebracht. De nieuwe bron ligt hemelsbreed iets hoger. We hebben slechts een 

verval van 20 meter. Het is een lastige en soms gevaarlijke klus om 800 meter pijp, om een heuvel 

heen, en door onbegaanbaar terrein te leggen. Na drie dagen is de cement van het bassin droog en 

nadert het spannende moment of het water zal gaan stromen. Yeah!!! “We hebben water”. Eerste deel 

project geslaagd! 

GRENSBLOKKADES 

Het vervoer van materiaal is een groot probleem. India blokkeert de grens met Nepal al vanaf 25 

september. Toen heeft Nepal eindelijk de eerste grondwet aangenomen. Daar staat iets in over de 

Madhesi, een bevolkingsgroep uit het zuiden van het land, die oorspronkelijk uit India komt. India is 

het niet eens met deze grondwet en is als groot buurland zeer machtig. Al drie maanden komt bijna 

geen benzine en komen dus ook geen goederen meer het land in. Benzine en diesel is alleen via de 

zwarte markt verkrijgbaar en is schreeuwend duur. We kopen via via benzine en diesel. We hebben nú 

onze materialen nodig, maar ook moet ons aggregaat draaien. Onze werkvoorbereider Raby Dong is al 

maandenlang samen met ons met de voorbereiding bezig en moet iedere dag onderhandelen over 

materiaal en vervoer. De materialen zijn steeds moeizamer te verkrijgen omdat de aanvoer stagneert. 

Toch weten we telkens precies op tijd weer aan onze spullen te komen, helaas soms tegen hoge 

woekerprijzen. Zo betalen we voor een liter diesel 400 rupee (€ 3,60), terwijl het dagloon van een 

Nepalees 500 tot 750 rupee is. We hebben echter geen keuze, we zijn er nu, dus nu moet er gebouwd 

worden. Logistiek gaat alles telkens net goed. We hebben geen dag gehad dat we niet konden werken. 

IEDEREEN HELPT 

Alle Nepalezen helpen met sjouwen van het materiaal. Vrouwen, kinderen en mannen lopen met balen 

zand, cement en houten balken het bergpad af. We hebben een ploeg van 12 Nepalezen die werken en 

nog vele anderen die helpen sjouwen. Iedereen helpt mee in kleine opgezette productielijntjes om de 

materialen voor te bereiden voor de vier huizen. Met de meegebrachte cementmolen draaien we 

cement voor de fundering. Zodra de eerste fundering is gestort, kan er gemetseld worden. We moeten 

het met de materialen doen die in de omgeving voorhanden zijn, of wat naar het dorp gedragen kan 

worden. Dus met de stenen van de afgebroken huizen en geen mooi gebakken bakstenen.    

De Nepalezen weten hoe ze met deze stenen uit 

de bergen moeten bouwen. Iedere kei wordt 

opgepakt en op maat gehakt. We beginnen al 

snel met de fundering van het tweede huis. We 

verdelen het werk zo dat we op vier 

bouwplaatsen tegelijk kunnen werken. Alle 

Nepalezen uit het dorp helpen goed mee. Er is 

een grote saamhorigheid en we hebben ook veel 

plezier met elkaar. We werken in de eerste week 

tot ’s avonds laat. De bouwlampen gaan om 

17.00 uur aan. Tijdens de bouw instrueren we de 

Nepalezen en leren hen met de door ons 

meegebrachte gereedschappen te werken, zodat 

zij later als wij weg zijn zelf verder kunnen met 

de bouw.  
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DE HUIZEN 

We bouwen de huizen volgens een concept van een bekende Nepalese architect die ervaring heeft op 

het gebied van aardbevingsbestendig bouwen en met zo veel mogelijk materiaal dat ook later door de 

Nepalezen zelf kan worden gebruikt. Het moet voor hen later vooral betaalbaar zijn. We zijn niet in 

staat, hoe graag we dat ook zouden willen, om alle huizen in Thulo Parsel te financieren.  

We hebben met de Nepalezen afgesproken om lager te bouwen dan ze gewend waren. Dus één laag 

met een dak. Dat betekent dat ze concessies moesten doen ten opzichte van de huizen zoals ze 

gewend waren in verband met de veiligheid. Er komen veel mensen vanuit andere dorpen kijken en 

iedereen is enthousiast. Men noemt geregeld de 

belangrijkste verbeteringen: Een fundering van 

beton, cement in plaats van leem, lager 

gebouwd, muren met versteviging van 

horizontale hardhouten balken, muren verstevigd 

met stalen platen en stevig bij elkaar gehouden 

met draadeind, een goede rookafvoer, raam- en 

deurkozijnen van hard hout, en een stevig 

hardhouten dak met golfplaten. Mooie resultaten 

die vooral door onze donateurs mogelijk zijn 

geworden.  

De Nepalezen koken in de bergdorpen op hout. 

We maken daarom ook in het huis een kookpunt 

met een rookafvoer naar buiten. Hierdoor kunnen de vrouwen binnen koken en hebben ze geen last van 

de rook. Een enorme verbetering voor hun gezondheid. Sinds een paar jaar heeft het dorp elektriciteit. 

We maken een nette stroomvoorziening in het huis met stoppenkast, twee lampen, goede 

elektriciteitskabels en schakelaars. Een veiligheid die ze niet eerder kenden.  

Helaas is er ook tussen alle hartverwarmende en positieve reacties een stichting die op basis van onze 

foto’s beweert dat het allemaal veel beter kan en dat eerst goed onderzocht moet worden welke 

methode het meest aardbevingsbestendig is. Maar afwachten en niets doen is geen optie voor ons. De 

mensen wonen al die tijd na de aardbeving in plastic tenten van bamboe en zeil en de winter staat 

voor de deur. We bouwen zo stevig mogelijk met de middelen en mogelijkheden die we hebben. Het is 

in ieder geval veel beter dan wat men nu heeft. Daarbij vormde het ontwerp van de bekende Nepalese 

architect met deskundigheid op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen de basis voor onze 

huizen. 

Het huis van ons is vast niet 100% aardbevings-

bestendig. Maar rekening houdend met de ligging 

van Thulo Parsel, een bergdorp op 1.300m hoogte, 

waar tot drie weken geleden nog geen hulp was 

geweest, de moeilijke bereikbaarheid over 

onverharde weg en bergpaden en de armoedige 

economische situatie van de meeste 

dorpsbewoners, hebben we met de Nepalezen het 

best haalbare gerealiseerd dat mogelijk is. Een 

prestatie waar we met alle vrijwilligers en de 

inwoners van Thulo Parsel trots op zijn. Juist omdat 

we het samen en in slechts 18 werkdagen hebben 
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gedaan. Helaas zijn er altijd mensen die kritiek hebben en het beter denken te weten. Dat is voor ons 

teleurstellend en verdrietig na maandenlange voorbereiding en drie weken lang keihard werken. Het is 

inmiddels zes maanden na de aardbeving. Wij wilden niet wachten op langdurige academische 

onderzoeken om het best denkbare aardbevingsbestendige huis te ontwikkelen en ondertussen de 

mensen met kleine kinderen de winter in tenten te laten slapen. Wij hadden geen architect in onze 

groep, geen innovatieve middelen, we konden geen hele zware materialen daar naar toe vervoeren en 

we hadden niet de beschikking over gebakken bakstenen. Wel hebben we twee handen en een gezonde 

dosis sociaal inlevingsvermogen om in te zien dat deze mensen geholpen moeten worden en onze 

vrijwilligers hadden langdurige bouwkundige ervaring. We hebben het beste resultaat gehaald wat in 

ons vermogen lag en daar zijn we met elkaar enorm trots op.  

Ook hebben we, ondanks de brandstofcrisis, onze doelstelling gerealiseerd. Eén huis is af. Van het 

tweede huis is de onderste helft van de muur gemetseld en zijn de balken geplaatst. Van het derde en 

vierde huis is de fundering gestort.  

TRAINING EN VERVOLG 

We hebben alle inwoners geleerd hoe je met 

het gereedschap, dat we hebben aangeschaft of 

hebben meegenomen, moeten werken. Om 

maar wat te noemen: elektrische zaagmachine, 

slijpmachine, aggregaten, betonmolen, 

boormachines. Iedereen was heel enthousiast 

en leergierig. Het was soms improviseren om te 

ontdekken wie je wat het best kan laten doen. 

Veel van de Nepalezen zijn analfabeet. Zagen is 

dan geen probleem, maar wel iets heel precies 

afmeten. Zo iemand kan dan prima betonijzer 

buigen en vlechten, de cementmolen bedienen 

of met de slijptol werken. Na drie weken heeft 

iedereen het gehele bouwproces meegemaakt 

en ieder heeft nu een eigen rol in het bouwteam. 

Om het vervolg goed te kunnen monitoren hebben we een team van drie Nepalezen aangesteld dat de 

bouw vanaf nu moet coördineren. Jit Lama is coördinerend manager. Hij heeft de algemene 

coördinatie en heeft overwicht in het dorp. Sanu Shivabakthi, is de technisch coördinator.  Sanu zal 

met Jit dagelijks overleggen welke werkzaamheden 

moeten worden gedaan. Raby Dong is vanuit 

Kathmandu ons financieel aanspreekpunt. Hij zorgt 

er voor dat de financiën goed worden beheerd en 

aan ons worden verantwoord. We hebben nog niet 

al het geld gebruikt. We willen eerst dat de 

Nepalezen met elkaar de andere drie huizen af 

bouwen. Daarna willen we dolgraag ook de huizen 

voor de andere dorpsbewoners financieren. We 

hebben inmiddels totaal € 35.000 ontvangen. Dat is 

nog niet genoeg om ook alle andere dorpsbewoners 

te helpen. Wij gaan door met onze stichting en ons 

doel is om uiteindelijk 12 huizen te bouwen.  
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BEDANKT 

We willen via deze nieuwsbrief nogmaals alle 

donateurs hartelijk bedanken voor het 

vertrouwen in ons en onze aanpak. We hebben 

de mensen van het bergdorp Thulo Parsel in 

Nepal kunnen laten zien dat er ver weg genoeg 

medemensen zijn die hen willen helpen als het 

nodig is. Ze waren dolgelukkig dat ze er niet 

meer alleen voorstonden. We hebben een heel 

klein steentje bijgedragen aan de 

wederopbouw van een bergdorp dat in puin 

lag. Mensen waren ontredderd en zijn blij met 

iedere vorm van hulp. Ze kunnen het echt niet 

alleen. Deze dankbaarheid heeft ons goed 

gedaan en willen we graag met onze donateurs 

delen. Op de laatste dag, op het moment dat 

we moesten vertrekken, stonden we allemaal 

met tranen in onze ogen. Het dorp was 

massaal naar ons gekomen om ons gedag te 

zeggen. We hebben nog nooit zo veel bloemen 

en khata’s omgehangen gekregen. Iedereen 

wilde iets geven als dank. Uiteindelijk 

moesten we weg. Onze jeep stond te wachten. 

De hele weg, tot we uit het zicht verdwenen 

waren,  stonden de Nepali ons uitbundig na te 

zwaaien.  

 

 

 

We communiceren over de vorderingen in Nepal op onze website en op onze facebookpagina. Onze 

volgende nieuwsbrief verschijnt in maart 2016. 

 

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING 
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