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HELP THULO PRSEL IN NEPAL 

NIEUWSBRIEF NR.6             01 JUNI 2016 

DE EERSTE VIER GEZINNEN WONEN IN HUN NIEUWE HUIS. AAN DE VOLGENDE DRIE HUIZEN 

WORDT NU FLINK DOORGEBOUWD. AL HET MATERIAAL VOOR DEZE DRIE HUIZEN WORDT NAAR 

HET DORP GEBRACHT ZODAT ALLES VOOR DE REGENTIJD AANWEZIG IS. EEN BOUWKUNDIG 

INGENIEUR HEEFT EEN BEZOEK GEBRACHT AAN THULO PARSEL EN HEEFT DE HUIZEN BEKEKEN. 

ONS TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG GEEFT AAN  DAT NU NOG NIET ALLE FAMILIES 

GEHOLPEN KUNNEN WORDEN.  

 

DE EERSTE GEZINNEN WONEN IN HUN NIEUWE HUIS 

Nadat de plaatselijk Lama, (Boeddhistische geestelijke met autoriteit in het dorp), de huizen had 

gezegend konden de eerste vier gezinnen in het eerste kwartaal hun nieuwe huis betrekken. Nadat ook 

de deuren en luiken waren opgehangen en de 

stoof om te koken van klei en cement was 

gemaakt hebben de gezinnen hun nieuwe huis 

betrokken. Ook huis vier was precies op tijd 

klaar, want het zoontje van Fursang was net 

geboren. We proberen zo veel mogelijk rekening 

te houden met de omstandigheden. Hoewel we 

ons hebben ingezet om eerst alle huizen te 

bouwen en daarna de zoldervloer aan te 

brengen, zijn we daar op teruggekomen. We 

hebben nu besloten om de zoldervloeren 

binnenkort aan te brengen. De vloer geeft meer 

leefruimte maar belangrijker, het maakt ook de 

constructie van het dak steviger. 

 

GEZOND KOKEN MET ROOKSCHOUW 

De mensen in Thulo Parsel kunnen in hun nieuwe 

huis eindelijk gezond koken. Daar waar voorheen in 

huis op hout werd gekookt zonder afvoer, wordt nu 

gekookt onder een rookschouw. Tijdens de bouw in 

december schrok onze bouwploeg van de 

omstandigheden hoe in de huizen werd gekookt. De 

zwarte rook van het houtvuur bleef in het huis 

hangen, waar werd gewoond en waar kleine kinderen 

liggen te slapen. Heel ongezond. Het koken in de 

nieuwe huizen is veel beter voor de gezondheid 

omdat de rook nu via een rookkanaal naar buiten 

gaat. Het rookkanaal dat Hugo van der Sluis daar 

heeft ontworpen en heeft gemaakt van betonijzer en 
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golfplaat is een idee dat uitstekend voldoet en eigenlijk breed verspreid zou moeten worden. Onlangs 

hebben we nog een dikke rubberen band om de scherpe rand van de golfplaat bevestigd.  

 

BOUWPAKKET VOOR ROOKSCHOUW VOOR DE VOLGENDE HUIZEN 

We hebben tijdens ons verblijf in december de Nepali geïnstrueerd hoe te werken met de machines die 

we bij ons hadden. Ze waren ontzettend leergierig en wilden alles leren. Behalve één apparaat. Het 

lasapparaat, daar liepen ze allemaal met een grote boog omheen. Het lassen vonden ze te eng en 

durfden ze echt niet. Dat betekende wel dat ze zelf geen nieuwe rookschouw meer konden maken. 

Hugo van der Sluis was niet voor een gat te vangen en laste thuis een bouwpakket zodat ze in Thulo 

Parsel zelf hun rookschouw in elkaar konden zetten. Nu met draadeind in plaats van betonijzer. 

Bijzonder vernuftig en fantasierijk. De eerste drie bouwpakketten zijn in Thulo Parsel aangekomen.  

 

BOUWKUNDIG INGENIEUR BEZOEKT THULO PARSEL 

Koert Schouten uit Amstelveen had onze site bezocht en voelde zich aangetrokken tot ons project. 

Tijdens een gesprek waarin voor hem duidelijk werd wat ons doel is en aanpak is, werd hij alleen maar 

enthousiaster. “Uiteraard willen wij jullie 

project steunen met een donatie, maar hoe 

zou je het vinden als ik naar Thulo Parsel ga 

om te kijken hoe ze het daar nu doen? ”Wauw, 

wat een mooi aanbod”. Koert had een korte 

vakantie en wilde die wel gebruiken om naar 

Nepal te gaan. Hij wilde dan ook Thulo Parsel 

bezoeken. Dat Koert dan bijna een dag in een 

lokale bus moest zitten weerhield hem er niet 

van. Koert is eind april twee dagen in Thulo 

Parsel geweest en heeft alles goed kunnen 

beoordelen. Hij is heel enthousiast over wat we 

daar hebben bereikt. In een uitgebreid rapport 

heeft hij zijn bevindingen beschreven. Hij geeft tal 

van aanbevelingen en suggesties om de huizen nog 

beter te maken. We bekijken hoe we de 

aanbevelingen in de bouwplannen kunnen 

verwerken. De eerste verbetervoorstellen tot 

versteviging van de muren zijn inmiddels 

doorgegeven en worden nog in de drie huizen die 

nu worden gebouwd verwerkt. 
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FINANCIEEL VERSLAG 

Zoals we in ons plan van aanpak en onze statuten hebben vastgelegd hecht de stichting er aan  

transparant te zijn en volledige openheid te geven. Dat is ook de reden dat we een tussentijds 

financieel verslag hebben gemaakt. Het verslag beslaat de periode vanaf de oprichting van de stichting 

tot 1 april 2016. Het volledige verslag is op onze site na te lezen.  

De eerste vier huizen kostten meer dan we vooraf hadden begroot. Dat werd veroorzaakt door de 

grensblokkade met India, waardoor benzine en materiaal niet meer werd aangevoerd en alles heel duur 

werd. Na de afronding van de eerste vier huizen in maart is opdracht gegeven voor de volgende drie 

huizen. Al het materiaal wordt zo snel mogelijk naar het dorp gebracht zodat alles voor de regentijd in 

het dorp aanwezig is. De verwachting is dat deze drie huizen medio juli ook af zijn.  

 

DRIE NIEUWE FAMILIES 

Het was voor ons een uitermate lastige beslissing om na de eerste vier huizen te bepalen welke 

families nu aan beurt waren voor een nieuw huis. Voor wie bouwen we nu het volgende huis en wie zal 

nog even moeten wachten? Er wonen zeker nog acht gezinnen in een tijdelijk onderkomen, gemaakt 

van bouwzeil en bamboestokken. En we verwachten wel dat iedereen in het dorp meebouwt aan de 

huizen die worden gebouwd. Dan is het wrang als je weer niet aan de beurt bent. Iedereen werkt hard 

mee en hoopt dat het volgende huis voor zijn of haar gezin wordt gebouwd. De drie families die we nu 

hebben aangewezen hebben we bepaald op basis van wat we zelf in december hebben gezien. We 

hebben rekening gehouden wie in de meest schrijnende situatie woont en wie het hardst heeft 

meegewerkt aan de eerste vier huizen. Een van de huizen gaat naar een gezin dat nog steeds met vier 

kinderen in een schamel tentje woont en zo heeft overwinterd. 
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We hebben onze keuze bepaald in overleg met 

ons managementteam in Thulo Parsel, want 

we willen geen verstoorde verhoudingen in 

het dorp. Ons managementteam moet wel 

kunnen uitleggen waarom we juist deze 

families hebben aangewezen. Natuurlijk 

hopen we dat de we uiteindelijk geen 

gezinnen moeten teleurstellen. Onze 

financiële situatie is nu zo dat we nog niet 

voor iedereen een huis kunnen bouwen. Ons 

doel was om 12 huizen te bouwen. Zoals het 

er nu uitzien kunnen we er negen of tien 

bouwen. 

 

MEDIAAANDACHT VOOR ONZE STICHTING 

Op dinsdag 17 mei zaten Hans Buijing en Johan Konijnendijk in de uitzending bij Omroep Hoeksche 

Waard. Zij hebben kunnen vertellen wat de stichting tot nu heeft bereikt en dat binnenkort zeven 

huizen zijn gebouwd in Thulo Parsel. Het is goed om de aandacht op het werk in Nepal te vestigen 

omdat het bij heel veel mensen al weer naar de achtergrond is geraakt. We zijn er trots op dat we als 

relatief kleine stichting concreet resultaat hebben geboekt en mensen daadwerkelijk hebben kunnen 

helpen. Ons interview is ook opgepikt door omroep De late Avond, die er donderdagavond 26 mei jl. 

ook aandacht aan besteedde. De Late Avond is een regionale omroep voor Zuid-Holland. 
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