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Stichting Helping Thulo Parsel 
Dit is een tussentijds financieel verslag over de periode 2015 tot 1-4-2016 en is 

bedoeld om het handelen van de stichting Helping Thulo Parsel te verantwoorden 

aan iedereen die op een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan de 

resultaten van de stichting in de afgelopen periode.  
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1. Managementsamenvatting 
 

De stichting Helping Thulo Parsel is per 7 augustus 2015 opgericht door Hans en 

Fabienne Buijing uit Strijen. Het doel van de stichting is: “De inwoners in het 

bergdorp Thulo Parsel in Nepal, te helpen en financieel te ondersteunen bij de 

wederopbouw van de woningen in het dorp.” 

De donaties overtroffen ruimschoots de verwachtingen, waardoor het mogelijk 

bleek om de bouw van meer huizen daadwerkelijk te financieren. Een belangrijk 

uitgangspunt van de stichting is dat alle donaties ten goede komen aan het doel 

van de stichting: de wederopbouw van de huizen in Thulo Parsel.  

In november/december 2015 hebben vier vrijwilligers, samen met Hans en 

Fabienne, in Thulo Parsel gewerkt en geholpen met de wederopbouw van de 

huizen, die als gevolg van de aardbeving in april en mei 2015 waren ingestort. 

Gereedschap is vanuit Nederland meegenomen en/of gekocht in Kathmandu. Via 

“training on the job” hebben we de inwoners geleerd hoe beter kan worden 

gebouwd, maar ook hoe nieuwe gereedschappen gebruikt moeten worden. Het 

is de bedoeling dat de inwoners de huizen ook zelf kunnen bouwen als de 

Nederlanders zijn vertrokken. 

We hebben in 17 werkdagen één huis gebouwd, één huis half tot en met de 

muur op de begane grond en van twee huizen is de fundering gestort. 

Op 1 april 2016 is een totaalbedrag € 52.477,50 aan donaties ontvangen. Het 

totaal aan uitgaven bedroeg op dat moment € 26.630,00. Eind februari 2016 

waren er vier huizen klaar en is meteen gestart met de voorbereidingen voor de 

bouw van drie volgende huizen.  

De kosten voor de huizen zijn hoger uitgevallen dan vooraf was begroot. Door 

de blokkade van de Indiase grens met Nepal kwamen er geen benzine en 

goederen meer uit India, waardoor alles veel duurder werd. Ondanks de 

tegenslagen is er geen dag geweest dat we niet konden werken. 

Rekening houdend met de materiaalkosten en de transportkosten van het 

materiaal konden wij een goed, stevig huis in Thulo Parsel bouwen voor  

€ 5.585,00. De volgende huizen zullen aanmerkelijk goedkoper zijn doordat de 

transportkosten lager zullen zijn. 

Voor de bouw in  Thulo Parsel is een managementteam aangesteld om de bouw 

te coördineren. Het team bestaat uit: Jit Lama als algemeen coördinator, Raby 

Dong als financieel coördinator en Sanu Shivabakthi is technisch coördinator. 

Onze stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Een van de ANBI-voorwaarden is dat de 

overheadkosten niet meer mogen bedragen dan 10%. Wij hebben aan 

overheadkosten 3,7% uitgegeven.  

 

2. Inleiding 
 

De stichting Helping Thulo Parsel is opgericht per 7 augustus 2015. De directe 

aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de hevige aardbevingen in 

Nepal op 25 april en 12 mei 2015. Wij, Hans en Fabienne Buijing uit Strijen, zijn 

door onze vakanties in de Himalaya zeer betrokken met de Nepalese bevolking 

en hebben ervaren onder welke erbarmelijke omstandigheden deze mensen 
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moeten leven. Veel mensen uit het bergdorp Thulo Parsel hebben ons als gids en 

drager altijd geholpen tijdens onze trekkings in de Himalaya. Door de 

aardbevingen zijn ontzettend veel huizen ingestort en onbewoonbaar geworden, 

waardoor heel veel mensen dakloos zijn geworden. Al snel hoorden we via social 

media dat veel huizen waren ingestort maar dat de mensen in het dorp 

ongeschonden waren. De hulp komt maar heel langzaam op gang. Hulp in de 

bergdorpen blijft veelal zelfs helemaal uit omdat deze moeilijk bereikbaar zijn. 

Dit betekende voor ons dat we de inwoners van Thulo Parsel niet in de kou 

wilden laten staan en hen wilden helpen. Familie en vrienden, maar ook mensen 

die ons initiatief omarmden droegen bij. Wij ontvingen geld maar ook goederen 

die daar hard nodig waren. De hartverwarmende reacties waren voor ons de 

bevestiging dat we iets goeds aan het doen waren. 

 

3. Oprichting stichting 
 

Het is hartverwarmend dat veel mensen onze initiatieven steunen. Het is 

vanzelfsprekend dat we verantwoording willen afleggen aan alle donateurs. Via 

dit financieel verslag geven we volledige transparantie over de besteding van de 

donaties. We vinden dit een uitgangspunt wat van elke stichting mag worden 

verwacht. Het bestuur wordt gevormd door J.H. Buijing, (voorzitter), T.J.A. van 

der Hoeven (penningmeester) en R.M. Peters (secretaris). Fabienne Buijing 

heeft bewust geen functie in het bestuur om zodoende als echtpaar geen 

meerderheidsbelang te hebben. Wel heeft zij een adviserende rol op het gebied 

van communicatie, organisatie en de werving van donaties. 

De stichting Helping Thulo Parsel is opgericht en geregistreerd bij Molenaar en 

Van der Kuijp notariaat in Strijen. Vervolgens heeft de stichting een beleidsplan 

opgesteld, dat voor iedereen raadpleegbaar is op de website 

www.helpingthuloparsel. De Belastingdienst accepteert de stichting als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting is als zodanig 

geregistreerd. Belangrijk uitgangspunt van onze stichting is dat al het geld 

direct ten goede komt aan het doel van de stichting. Dat betekent voor ons dat 

vrijwilligers en bestuursleden geen reis- of onkostenvergoeding ontvangen. We 

beperken de overheadkosten tot een minimum. Alleen kosten die noodzakelijk 

zijn voor het voortbestaan van de Stichting (zoals bv. kosten bank, kosten 

communicatie in Nederland en Nepal en organisatiekosten in Nepal (bv telefoon, 

vervoer en maaltijden van financieel coördinator in Kathmandu) worden 

vergoed uit de stichting. Reis- en verblijfskosten voor vrijwilligers tijdens hun 

verblijf in Kathmandu zijn nadrukkelijk niet vergoed. De vrijwilligers hebben 

ook zelf hun ticket naar Nepal betaald. 

 

4. Financieel overzicht 
 

Meteen met de oprichting van de Stichting is ook een afzonderlijke 

bankrekening geopend bij de Rabobank te Heinenoord. De stichting ontvangt 

donaties alleen via deze rekening. Alleen dan is de geldstroom inzichtelijk. Bij 

contante donaties wordt te allen tijde aan derden verzocht het bedrag op de 

rekening te storten. Bedrijven die om een factuur vragen ontvangen een factuur 

van de stichting voor de donatie. 

http://www.helpingthuloparsel/
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Op 1 april was in totaal € 52.477,50 aan donaties ontvangen. Een mooi bedrag 

dat door heel veel mensen en bedrijven bij elkaar is gebracht, waaronder een 

paar individuele grote donaties. Ook ondernemingen uit de Hoeksche Waard 

hebben fors bijgedragen aan dit succes. 

Om er toch een paar te noemen: 

Fitscore te Strijen 

DB Mode te Strijen 

Geef 2e hands een tweede kans te ‘s Gravendeel 

Bosman Watermanagement te Piershil 

Kapsalon Christiaan te Rotterdam 

Re-sell uit ’s-Gravenzande 

Rotary Hoeksche Waard 

Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland 

  

 

Om zo veel mogelijk inzicht te geven in de kosten die we hebben gemaakt voor 

de bouw van de huizen zijn de kosten onderverdeeld in 7 onderdelen. 

 

De volgende uitgaven zijn gedaan tot en met maart 2016 

-  Materiaal   € 18.905 

- Gereedschap   € 1.667 

- Transport   € 3.437 

- Watervoorziening  € 223 

- Communicatie   € 87 

- Voorzieningen bouwploeg € 1.487 

- Overhead   € 991 

                                                                  

5. Toelichting op financieel overzicht 
 

De kosten voor de eerste vier huizen zijn door de exorbitante benzineprijzen 

hoger uitgevallen dan bij aanvang werd gedacht. Omdat ook materiaal niet 

meer werd aangeleverd vanuit India werd ook dat steeds duurder. Voordat kon 

worden begonnen met de bouw is in Banepa en in Kathmandu noodzakelijk groot 

gereedschap aangeschaft, zoals aggregaat, trilnaald, zaagtafel, enz.. Deze 

eenmalige kosten hebben we niet bij de kosten voor de eerste vier huizen 

inbegrepen omdat het gereedschap langer kan worden gebruikt. 

Als we uitgaan van de gemaakte kosten (materiaal en transportkosten) voor de 

eerste vier huizen komen de materiaalkosten voor één huis op € 5.585,00.  

 

Bij de gemaakte kosten moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt: 

- De materiaal- en transportkosten kunnen worden aangemerkt als directe 

kosten voor de bouw van een huis. Soms is met leveranciers één prijs 

afgesproken voor materiaal en transport naar Thulo Parsel, zodat exacte  

specificering van materiaal en transport niet altijd mogelijk was. 

- Voor de bouwploeg zijn alleen de lokale vervoerskosten in Nepal betaald 

(vervoer van Kathmandu naar Thulo Parsel en terug). Omdat voor onze 

mensen de hygiëne en goed eten belangrijk zijn, is een lokale trekking-kok 
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ingehuurd, die afzonderlijk voor de bouwploeg kookte. We hebben gelukkig 

dan ook geen zieken gehad. 

- Het kooktoestel, kook- en verblijfstent en tenten om in Thulo Parsel te 

overnachten zijn gratis ter beschikking gesteld door HT Wandelreizen.  

- Het transport van materiaal naar het dorp heeft veel geld gekost. Op het 

moment dat de bouwploeg arriveerde waren de grenzen met India al twee 

maanden geblokkeerd. Dit dreef de prijzen soms extreem hoog op tot wel 

vier keer zo veel als normaal. Voor een liter brandstof werd 400 rupee 

betaald (3,60) 

- Vanuit Nederland is veel gereedschap meegenomen. Veel daarvan is 

gesponsord door Bosman Watermanagement uit Piershil en diverse andere 

leveranciers. Ook vermeldenswaard is dat het gereedschap (150kg extra) op 

ons verzoek gratis is vervoerd door Etihad Airlines.  

- Via DHL hebben we een kist van 1x1x1mtr met gereedschap vooruit 

gestuurd. Dit gereedschap is grotendeels gesponsord. De verzendkosten van 

de kist zijn ook gesponsord. Helaas moest bij de Nepalese douane een fors 

bedrag aan invoerrechten worden betaald, ondanks dat het was bedoeld 

voor de wederopbouw van huizen van landgenoten. De waarde van het 

gereedschap was echter vele malen hoger dan de betaalde invoerrechten.  

- Groot gereedschap en materiaal, zoals aggregaat, speciekuipen, grote 

cirkelzaag, schoppen en houwelen hebben we in Nepal gekocht. 

- Hoewel de overheadkosten voor een Anbi-stichting maximaal 10% mag 

bedragen hebben wij de kosten beperkt tot 3,7%. De kosten hebben 

betrekking op bankkosten, en de diverse voorbereidings- en 

organisatiekosten gemaakt door de Nepalezen (telefoon- en vervoerskosten, 

maaltijden in Kathmandu) zodat we meteen konden beginnen.  

- Voor relatief weinig kosten hebben we bij aanvang de watervoorziening in 

Thulo Parsel kunnen herstellen. Tijdens de eerste drie dagen is 800 meter 

nieuwe waterpijp op een nieuwe bron aangesloten. De dorpsbewoners 

hebben inmiddels de nieuwe bron voor Thulo Parsel laten registreren.   

- Voor communicatie zijn beperkt kosten gemaakt. De huisstijl is gratis door 

een bevriende relatie ontworpen. De website is door een vriend gratis 

gemaakt en wordt ook mede door hem beheerd. Wel moeten kosten worden 

gemaakt voor aanvragen van domeinnaam en abonnementsgeld. 

- Materiaal wilden we kopen in Nepal. We wilden perse materialen gebruiken 

uit de regio en het land waar we bouwen. Daarom hebben we ook de stenen 

hergebruikt van de ingestorte huizen. 

- De kosten “bouwploeg” hebben vooral betrekking op voedsel, vergoeding 

kok, gas, drinkwater en het vervoer Kathmandu – Thulo Parsel – Kathmandu 

en een speciale ongevallen verzekering voor de vrijwilligers gedurende de 

bouwperiode. 

 

Van alle gemaakte kosten in Nederland zijn facturen of rekeningen aanwezig. 

Voor de gemaakte kosten in Nepal zijn niet van alle uitgaven rekeningen te 

overleggen. Het is in Nepal geen alledaags gebruik om een factuur of rekening 

te verstrekken, vooral niet voor transportkosten. Door scherp te onderhandelen 

en af te dingen is wel telkens een redelijke prijs bedongen. Bij aanvang van de 

bouw zijn door de blokkade van de grens met India hoge kosten gemaakt. Op 

creatieve wijze moest benzine en vervoer worden georganiseerd. Benzine is 
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vanaf september 2015 moeilijk verkrijgbaar geweest. Door de geweldige inzet 

en doorzettingsvermogen van onze contactpersoon Raby Dong in Kathmandu was 

al het materiaal telkens op tijd in Thulo Parsel en hebben we tijdens de bouw 

geen enkele vertraging opgelopen en kon iedere dag worden gewerkt. 

Uitgangspunt van de stichting was om bij de start vier huizen te financieren. De 

uitgaven in dit financieel verslag hebben dan ook betrekking op de bouw van 

deze vier huizen. 

 

 

6. Aanpak en resultaten 
 

Doel van de stichting is om via “training on the job” de mensen in Thulo Parsel 

te leren hoe ze een beter huis kunnen  bouwen. Een tweede uitgangspunt is om 

een huis te bouwen met zo veel mogelijk materiaal dat in de omgeving 

beschikbaar is, maar ook betaalbaar is. De Nepali moeten het ook later zelf 

kunnen realiseren. Met vier vrijwilligers (Hugo van der Sluis, Remco Apon, Johan 

Konijnendijk en Paul Grooteman) zijn wij (Fabienne en Hans Buijing) in 

december afgereisd naar Thulo Parsel in Nepal. We hebben veel gereedschap en 

materiaal, dat veelal is gesponsord, meegenomen. De vliegmaatschappij Etihad 

is zeer coöperatief geweest door 150 kg extra bagage gratis voor ons te 

vervoeren. Ook hadden we een sponsor voor een extra kist van 200 kg via DHL. 

Via Raby Dong waren veel materialen besteld of al geleverd. Groot probleem 

voor levering van materiaal is dat de onverharde weg stopt op ± 4 kilometer van 

het dorp of dichterbij maar dan 500 meter steil boven het dorp. Van beide 

plekken is het dorp alleen via een smal wandelpad te bereiken. 

 

De problemen 

 Grensblokkades 

Vanaf september heeft India de grens geblokkeerd waardoor benzine en 

materiaal steeds schaarser wordt. De blokkade is een direct gevolg van 

een conflict tussen India en Nepal over de grondwet die Nepal heeft 

aangenomen. India is verbolgen omdat naar hun mening een 

bevolkingsgroep, de Madhesi, wordt achtergesteld. Ondanks de 

grensblokkades reizen we toch af naar Nepal. Onze vrijwilligers hebben 

tenslotte hun ticket al gekocht. Goederen zijn moeilijker te verkrijgen 

en de benzine is vier keer zo duur.  Het vergt veel onderhandelings-

tactiek. 

 Waterbron opgedroogd 

Hoewel de waterbron, waar alle inwoners van Thulo Parsel van 

afhankelijk zijn, na de aardbeving ineens veel water gaf, was die kort 

voor onze komst opgedroogd. Een forse tegenvaller voor de mensen in 

Thulo Parsel omdat nu voor water twee uur moest worden gelopen. Met 

de deskundigheid van onze vrijwilligers hebben we meteen na aankomst, 

vanaf een kleine nieuwe bron 800 meter pijp aangesloten op de 

waterreservoirs die al een paar weken droog stonden. Iedereen was 

enthousiast toen bleek dat de reservoirs weer volliepen. Dat water ook 

voor ons werk van groot belang was zal duidelijk zijn. Wij wilden 

namelijk bouwen met cement.  
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 Analfabeten 

Ons ideaal moest soms worden bijgesteld omdat veel van de Nepalezen 

niet konden lezen of schrijven. Tijdens onze eerste week hadden we 

goed om ons heen gekeken en een selectie gemaakt wie voor welk 

werkproces zou worden opgeleid. Jammer is het dan dat je enthousiaste 

en gemotiveerde jongens niet met een zaagmachine kunt laten werken 

omdat ze geen 115 cm kunnen aftekenen met een duimstok of rolmaat. 

Dan werd iemand geleerd hoe je de cementmolen moet bedienen. En via 

een tekeningetje werden de verhoudingen duidelijk gemaakt. Zo kan 

toch iedereen een belangrijk aandeel hebben bij de bouw van de huizen. 

 

Het materiaal werd door de bewoners en de vrouwen in het dorp naar de 

plekken gesjouwd waar werd gebouwd. De bouwpercelen waren vlak en schoon. 

Nadat de maten waren uitgezet kon het graven beginnen en konden we na twee 

dagen beton storten. Vanaf het begin hebben we Nepalezen betrokken bij het 

gehele proces. We leerden ze alles: betonijzer buigen en –vlechten, bekisting 

maken, slijpen, boren, zagen en vooral georganiseerd werken.  

We hadden 17 werkbare dagen om minimaal één huis helemaal af te bouwen. 

Omdat tegenslag zich niet laat regisseren of plannen hebben we de eerste 

dagen ook ’s avonds doorgewerkt met behulp van bouwlampen die op een 

aggregaat draaiden. 

Na twee weken kon de vlag worden gehesen omdat het hoogste punt was 

bereikt. Het ging zo voortvarend dat zelfs van de huizen 2 t/m 4 de fundering 

kon worden gestort. Na 17 dagen verlieten we Thulo Parsel met een gerust 

hart. Iedereen was betrokken geweest bij de bouwactiviteiten. 

Inmiddels hebben de Nepali de drie andere huizen zelf afgebouwd. 

 

7. Voortgang 
 

Om toch vooral regie te houden op het bouwproject en de voortgang te 

waarborgen is in Thulo Parsel een managementteam aangesteld. Jit Lama is  

algemeen coördinator, Raby Dong is financieel coördinator en Sanu Shivabakthi 

is technisch coördinator. Van hen wordt verwacht dat ze regelmatig, maar 

minimaal een keer per week, overleggen over de aanpak en werkzaamheden.  

Met hen is afgesproken dat ze regelmatig foto’s via Messenger sturen om inzicht 

te geven in de voortgang van de bouw. Met Raby Dong is zo veel mogelijk 

tweewekelijks contact via Skype om te overleggen welke materialen moeten 

worden aangeschaft. 

Wanneer materiaal moet worden besteld en daarvoor door hen een planning is 

gemaakt. Wordt het geld via de Rabobank overgemaakt 

Nadat de eerste vier huizen waren afgebouwd zijn drie nieuwe families 

aangewezen voor wie nu wordt gebouwd. Het aanwijzen van de drie nieuwe 

families is gedaan op basis van de situatie zoals we die met elkaar hebben 

kunnen beoordelen in november 2015 en in overleg met het managementteam 

in Thulo Parsel. De meest schrijnende families komen het eerst aan de beurt. 

We willen graag 12 huizen bouwen omdat de huizen van 12 gezinnen in Thulo 
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Parsel zijn getroffen door de aardbeving en niet meer bewoonbaar zijn. We 

zullen na de zomer beoordelen hoeveel geld we hebben en voor welke families 

we dan kunnen bouwen We hopen niet dat we gezinnen die nog steeds onder 

een zeil wonen moeten teleurstellen. 

 

 

 

 

8. Dankwoord 
 

Tot slot willen we als stichting iedereen die ons de afgelopen maanden heeft 

gesteund hartelijk bedanken. Het geeft ons een ongelooflijk goed gevoel dat zo 

veel mensen ons het vertrouwen hebben gegeven en ons op welke manier dan 

ook hebben geholpen en gesteund. We zijn vooral die mensen dankbaar die ons 

eigenlijk niet kennen maar ook geld overmaken en onze actie steunen. Ook 

hebben verschillende bedrijven ons veel materiaal en gereedschap geschonken 

waardoor de inwoners van Thulo Parsel ook nu verder kunnen bouwen aan hun 

huizen. Ook die ondernemingen en bedrijven die acties hebben gevoerd om ons 

financieel te steunen heeft ons doen beseffen dat bij veel mensen het hart nog 

steeds op de goede plek zit. Wij zullen het vertrouwen dat iedereen in ons 

heeft op geen enkele manier beschamen en ons blijven inzetten om ook nog 

voor de overige families in Thulo Parsel zo snel mogelijk een huis te kunnen 

bouwen.  

 

 


