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HELP THULO PRSEL IN NEPAL 

NIEUWSBRIEF NR.5                   27 MAART 2016 

NADAT DE NEDERLANDSE BOUWPLOEG OP 6 DECEMBER 2015 UIT NEPAL WAS VERTROKKEN, 

MOESTEN DE NEPALEZEN LATEN ZIEN DAT ZE DRIE HUIZEN ZELF KONDEN AFBOUWEN. EN DAT 

ZE VOORAL ALS EEN HECHTE GEMEENSCHAP SAMENWERKEN. DE PROBLEMEN IN HET LAND DOOR 

DE GRENSBLOKKADES MET INDIA ZIJN EINDELIJK OPGELOST. DAT BETEKENT ECHTER NOG NIET 

DAT DE PRIJZEN VAN HET MATERIAAL EN TRANSPORT AL ZIJN GEZAKT. OOK ZIJN ER DE 

AFGELOPEN PERIODE NOG ENKELE NASCHOKKEN GEWEEST.  

GRENSBLOKKADES INDIA 

De grensblokkades in het zuiden van India zijn eindelijk opgeheven. Deze blokkades zorgden voor 

problemen van het vervoer van materiaal. De prijzen van bouwmaterialen en vooral van brandstof 

waren extreem hoog. Toch wilden wij starten met de bouw van de huizen en niet wachten totdat de 

prijzen weer waren gezakt. Toen de blokkades op 25 september 2015 begonnen, hadden we nooit 

gedacht dat dit maandenlang zou duren. Het hele land lag plat. Er stonden enorme rijen aan de 

benzinepompen, voor slechts een enkele jerrycan benzine of diesel van 10 liter voor een prijs van bijna 

€ 4,-- per liter. In Kathmandu kookten de Nepalezen weer op hout, omdat ook de gasflessen opraakten 

en niet meer ingewisseld konden worden.  

Onze werkvoorbereider Raby Dong was zo 

inventief dat hij toch elke keer aan 

materialen kwam. Ook heeft hij steeds weer 

goedkopere leveranciers kunnen vinden voor 

onder andere de balken en het zand en heeft 

hij een contract afgesloten met een 

goedkopere vervoerder.   

Na ruim 135 dagen zijn de grensblokkades op 

16 februari 2016 tussen Nepal en India 

beëindigd. Door deze blokkade was in Nepal 

een ernstig tekort aan brandstof en 

materialen ontstaan. Protesten tegen de 

nieuwe Nepalese grondwet leidde afgelopen 

september tot blokkades van alle grensverbindingen 

met India door de Madhesi, een bevolkingsgroep die 

zich gediscrimineerd voelde door de nieuwe Nepalese 

grondwet. Buurland India, alhoewel nooit officieel 

bevestigd, steunde deze bevolkingsgroep. Duizenden 

vrachtwagens met goederen bestemd voor Nepal 

konden daardoor Nepal niet in. De extreem hoge 

prijzen zullen nu ook weer dalen en de toevoer van 

goederen zal weer langzaam op gang komen.  
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VIER HUIZEN KLAAR 

Toen de Nederlandse bouwploeg op 6 december 

2015 Nepal verliet was er één huis in Thulo Parsel 

helemaal afgebouwd en met de bouw van nog drie 

huizen was al gestart. Van het tweede huis was de 

onderste helft van de muur gemetseld en waren 

de balken geplaatst. Van het derde en vierde huis 

was de fundering gestort. We hadden een ploeg 

van 12 Nepalezen die meewerkten aan de bouw en 

nog vele anderen die hielpen sjouwen. We hebben 

de inwoners geleerd hoe je met het gereedschap 

moet werken en hoe het huis gebouwd moet 

worden. Om het vervolg goed te kunnen 

monitoren hebben we een team van drie 

Nepalezen aangesteld dat de bouw 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 overlegt met Jit 

dagelijks welke werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd. Raby Dong is vanuit Kathmandu ons 

financieel aanspreekpunt. Hij zorgt ervoor dat de 

financiën goed worden beheerd en de uitgaven 

aan ons worden verantwoord. We hadden bij ons 

vertrek goede afspraken gemaakt over het 

afbouwen van de drie huizen, maar het blijft 

altijd spannend of de Nepalezen het ook zelf goed 

oppakken. 

We hebben de afgelopen periode veel contact 

gehouden via Skype met onze werkvoorbereider 

Raby Dong en met coördinerend manager Jit Lama 

via Messenger. Het is fijn dat je met deze 

communicatiemiddelen heel goed en snel met 

elkaar kunt afstemmen. Wekelijks kregen we 

foto’s doorgestuurd van de voortgang van de bouw 

en ook kregen we berichten over de financiële 

situatie. Technische vragen spelen we door naar 

onze vrijwilligers Remco Apon en Hugo van der 

Sluis. Ook via Whatsapp hebben zij af en toe 

rechtstreeks contact met de technische uitvoerder 

Sanu Shivabakthi. Wij zijn dan ook heel trots dat 

de Nepalezen hebben laten zien dat zij geheel 

zelfstandig met elkaar drie huizen hebben 

afgebouwd. Eind februari is de bouw van de drie 

huizen afgerond. 
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WE BOUWEN NOG DRIE HUIZEN! 

We hebben in overleg met het team in Nepal besloten om, nog voor de regentijd weer begint, nog eens 

drie huizen te bouwen. Het is een moeilijke keuze welke families daarvoor dan in aanmerking komen. 

We hebben de beslissing genomen op basis van onze eigen ervaringen tijdens ons verblijf in Nepal en de 

berichten die we ontvangen van het Nepalese team. We hebben nog voldoende geld om nog drie huizen 

te bouwen en het moet ook lukken om die drie huizen voor de regentijd af te bouwen. De regentijd 

begint in juni en duurt tot oktober. In september weten we hoe de financiële situatie is van de 

stichting en hoeveel geld we op dat moment hebben voor de bouw van nog één of meer huizen.  

BEDANKT 

In februari hebben we nog een extra donatie ontvangen van € 550,-- van de Eendrachtskerk in Zuid-

Beijerland. De lagere school De Regenboog uit Zuid-Beijerland heeft € 500,-- gedoneerd. Hartelijk dank 

hiervoor! 

De aardbeving is al bijna een jaar geleden en rampen verdwijnen al snel uit de aandacht. Ook wij 

merken dat onze donaties teruglopen. Dat is ook begrijpelijk en er zijn ook heel veel andere goede 

doelen die ook gesteund moeten worden. Maar toch hopen we de komende maanden weer op uw steun 

en die van anderen te kunnen rekenen! Wij gaan ons de komende tijd weer heel actief inzetten om 

geld in te zamelen voor Thulo Parsel.  

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

volgende nieuwsbrief verschijnt eind juni/begin juli 2016. 
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