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HELP THULO PRSEL IN NEPAL 

NIEUWSBRIEF NR.7            20 SEPTEMBER 2016 

 

ONDANKS DE REGENTIJD IS DE AFGELOPEN MAANDEN FLINK DOORGEBOUWD. INMIDDELS ZIJN 

ZEVEN HUIZEN KLAAR EN HEBBEN ZEVEN GEZINNEN WEER EEN DAK BOVEN HUN HOOFD.  

HALF OKTOBER GAAN WIJ WEER NAAR NEPAL OM DE SITUATIE TE BEOORDELEN EN OM 

VERVOLGAFSPRAKEN TE MAKEN OVER DE VOLGENDE HUIZEN.  

AANPASSINGEN EN VERANDERINGEN, DIE WE BINNENKORT DOORVOEREN, MAKEN DE HUIDIGE 

HUIZEN EXTRA STEVIG. DAARMEE WORDEN DE VOLGENDE HUIZEN NOG BETER. TUSSEN ALLE 

BOUWACTIVITEITEN DOOR IS ONZE FINANCIEEL COÖRDINATOR RABY DONG GETROUWD IN 

KATHMANDU MET ALISHA TAMANG. 

 

ZEVEN HUIZEN AF 

Het is een mijlpaal die we zelfs in onze stoutste 

dromen niet voor mogelijk hielden. Binnen een 

jaar hebben we zeven huizen gebouwd en 

hebben zeven gezinnen een nieuwe woonruimte 

en weer een dak boven hun hoofd. Ook de drie 

families die we in de vorige nieuwsbrief 

noemden, wonen inmiddels in hun nieuwe huis. 

Naast het bouwen van zeven huizen hebben we 

de mensen in Thulo Parsel de mogelijkheid 

gegeven om dit helemaal zelf en met elkaar te 

realiseren. Dat ze met elkaar hun dorp weer 

opbouwen maakt hen trots en geeft hen 

vertrouwen voor de toekomst.                       

 

Nadat wij in november vorig jaar gezamenlijk met 

de dorpsbewoners één huis als voorbeeld hebben 

gebouwd, hebben de mensen zelf de volgende zes 

huizen gebouwd. Iedereen heeft geholpen zonder 

dat ze de zekerheid hadden dat ze zelf later ook 

in aanmerking zouden komen voor een nieuw 

huis. Gelukkig hebben onze donateurs ons niet in 

de steek gelaten en kunnen we alle twaalf 

families helpen. Hoewel de aardbeving al weer 

ruim een jaar geleden is, is de hulp in veel dorpen 

nog steeds niet op gang gekomen. Wij zijn blij dat 

we met de hulp van velen dit kunnen realiseren. 
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EEN KORTE PAUZE 

In juli en augustus kon niet iedere dag worden gewerkt door de regen die met bakken soms uit de 

hemel valt.  In de regentijd regent het bijna iedere dag vaak en ook hard. Het is dan onmogelijk om 

materiaal in het dorp te laten bezorgen omdat de 

wegen door aardver-schuivingen levensgevaarlijk 

zijn. Vrachtauto’s en bussen lopen dan vast in de 

modderige wegen. Maar ook moeten de mannen 

en vrouwen in deze periode op het land werken 

om hun groenten voor het komende jaar te 

verbouwen.  

Omdat we juist voordat de regentijd begon in 

juni, veel materiaal hebben laten bezorgen, kon 

er in de regentijd als het droog was gewoon 

worden doorgebouwd. Ook waren de families 

moe na het harde werken, zodat een pauze wel 

even op het goede moment kwam. Oktober en 

november zijn de maanden dat er trekkings 

worden georganiseerd in de Himalaya. In deze periode gaan veel van de mannen als drager of als gids 

mee met de toeristen om zo hun inkomen te verdienen voor de rest van het jaar. Vanaf half november 

gaan we weer op volle sterkte aan de slag met de bouw van de laatste vijf huizen. 

HUIZEN NOG BETER 

In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat Koert Schouten in Thulo Parsel op bezoek was geweest. 

Koert ging tijdens zijn vakantie in Nepal even langs in het dorp. Vanuit zijn achtergrond als bouwkundig 

ingenieur gaf hij enkele verbetervoorstellen om onze huizen nog beter te maken. Doordat het dorp 

heel afgelegen ligt en wij met onze financiële middelen zoveel mogelijk mensen willen helpen, kunnen 

we niet alle suggesties doorvoeren. Veel van zijn 

suggesties heeft de stichting uitgewerkt in een 

plan van aanpak dat in oktober met de Nepali zal 

worden besproken. Hoewel het gaat om kleine 

aanpassingen, zijn het wel verbeteringen die net 

het veschil kunnen maken bij een nieuwe 

aardbeving. Om alles goed te kunnen uitleggen 

aan de Nepali heeft Koert een maquette 

gemaakt. De maquette kunnen we in het dorp 

gebruiken om iedereen te laten zien wat 

belangrjk is bij de bouw.   
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NOG VIJF HUIZEN 

Toen we vorig jaar de stichting oprichtten ontstond langzaam een ideaal. Een stip héél ver op de 

horizon. We wilden twaalf huizen bouwen. Twaalf huizen omdat er twaalf gezinnen zwaar waren 

getroffen in dit deel van Thulo Parsel. Het was een ideaal dat we bijna niet hardop durfden uitspreken. 

We waren bang dat we gezinnen moesten teleurstellen, want hoe kom je zo snel aan zoveel geld. En 

dan zat het in het begin nog tegen, door de hogere prijzen als gevolg van de grensblokkades met India.  

Er is door iedereen keihard gewerkt en zo hebben we binnen een jaar zeven huizen gebouwd. In 

oktober gaan we weer naar Thulo Parsel en praten we met iedereen in het dorp. Tenslotte heeft 

iedereen geholpen met de bouw van de huizen die nu zijn gebouwd. We willen praten met de bewoners 

van de nieuwe huizen, maar ook met de mensen die nog vol verwachting zijn of zij ook nog een huis 

krijgen.  

En we hebben goed nieuws voor iedereen! We 

kunnen en gaan twaalf huizen bouwen! Momenteel 

zijn al weer drie volgende families hun ingestorte 

huis verder aan het afbreken om ruimte te maken 

voor hun nieuwe huis en de grond voor het nieuwe 

huis bouwrijp te maken. Zij hebben te horen 

gekregen dat ook zij een nieuw huis kunnen 

bouwen. We bouwen er nu eerst drie en later nog 

twee. Dat is logistiek net even iets beter te 

realiseren. We willen ook de komende maanden 

de verbeteringen in de bestaande huizen nog 

aanbrengen. 

MATERIAAL NAAR THULO PARSEL 

Voor de huizen kopen we veel materiaal in Nepal, en dan met name in Banepa en Kathmandu. We 

hebben tijdens het bouwen wel ervaren dat de kwaliteit van het materiaal niet altijd gelijkwaardig is 

aan wat wij gewend zijn. Daarom proberen we essentiële zaken vanuit Nederland mee te nemen. 

Bosman Watermanagement uit Piershil, een van onze sponsoren van het eerste uur is nog steeds 

betrokken en schenkt veel materiaal, zoals schroeven, koppelmoeren, boren, boorolie, slijpschijven, 

enz.. Dit komt vooral door de betrokkenheid van Hugo van der Sluis die al jaren bij Bosman 

Watermanagement werkt en als vrijwilliger ook betrokken was bij de bouw van de eerste huizen in 

Thulo Parsel. Een vriend van ons heeft afgelopen weekend al bijna 15 kilo materiaal meegenomen in 

zijn bagage naar Nepal. 

Hugo van der Sluis heeft ook voor de laatste vijf huizen een rookschouw gemaakt. De rookschouw is 

een vernuftig bouwpakket van losse onderdelen die de Nepali met golfplaten, die daar beschikbaar 

zijn, in elkaar kunnen zetten. De nood om het hier voor te bereiden ontstond omdat de Nepali niet 

durfden te lassen. Straks hebben we in twaalf huizen een echte “HUGO”. 
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ZOLDERVLOEREN IN DE HUIZEN 

Vorig jaar hebben we besloten om even te wachten met de zoldervloeren. We vonden het belangrijker 

om meer huizen te kunnen bouwen en iedereen te kunnen helpen. Doordat een van onze sponsoren een 

extra bijdrage heeft gestort, gaan we nu ook alle huizen van een zolder voorzien. Dat is een 

belangrijke stap. Enerzijds omdat de mensen dan een zolder hebben voor hun voorraad groenten, maar 

veel belangrijker is het dat de constructie van het huis steviger is. Het materiaal voor de zolders wordt 

binnenkort gekocht en geleverd in Thulo Parsel.   

GAAN ANDERE DORPEN OOK BOUWEN? 

Hans is in gesprek met geïnteresseerden hoe en of onze aanpak ook toepasbaar is in andere dorpen. 

Nepalezen uit andere dorpen komen geregeld naar de bouw kijken. Ze vinden de huizen geweldig en 

zijn enthousiast, maar ze hebben zelf nauwelijks geld voor een nieuw huis. Vanuit Nederland ziet men 

ook dat in het dorp hard wordt gebouwd. We zijn in gesprek met mensen die onze blauwdruk willen 

kopiëren in andere dorpen. Natuurlijk willen we graag de kennis en ervaring die onze mensen in Thulo 

Parsel nu hebben opgedaan delen met inwoners van andere dorpen. We gaan onderzoeken hoe we de 

kennis en ervaring die men in Thulo  Parsel nu heeft opgedaan, kunnen gebruiken in andere dorpen. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat andere dorpsbewoners eerst komen kijken en helpen bij de laatste vijf 

huizen die wij bouwen in Thulo Parsel en dat onze mensen uit Thulo Parsel dan weer als begeleider 

meegaan om aanwijzingen te geven in de andere dorpen. Zo krijgt onze aanpak van ‘learning on the 

job’ misschien wel een heel mooi vervolg. 

BRUILOFT RABY DONG 

In juni werden we toch nog enigzins verrast door 

de mededeling dat onze financieel coördinator 

aankondigde dat hij ging trouwen. Zo gaat dat 

soms in Nepal, dat een bruiloft heel snel wordt 

gepland. Gelukkig is Raby getrouwd met de vrouw 

die hij zelf heeft uitgekozen, waar hij veel van 

houdt en die hij al twee jaar kent. Uithuwelijken 

is namelijk in veel gevallen nog steeds 

gebruikelijk in Nepal. Het was een mooie 

trouwerij met veel traditionele lekkernijen en 

zelfgemaakte drank. En natuurlijk lag door deze 

feestelijkheden de bouw even stil.  

 

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

volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2016. 

 

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING 

HELPING THULO PARSEL.  
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