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HELP THULO PRSEL IN NEPAL 

NIEUWSBRIEF NR.8            7 DECEMBER 2016 

 

AFGELOPEN NOVEMBER HEBBEN WE EEN BEZOEK GEBRACHT AAN THULO PARSEL. DE EERSTE 

ZEVEN HUIZEN ZIJN KLAAR EN DOOR DE BEWONERS ZELF MOOI AFGEWERKT. BEGIN OKTOBER, 

NA DE REGENTIJD, KON WEER MATERIAAL NAAR HET DORP WORDEN GEBRACHT. DE BOUW VAN 

DE HUIZEN 8, 9 EN 10 IS MOMENTEEL IN VOLLE GANG. 

DE SAMENWERKING BRENGT DE DORPSBEWONERS DICHTER BIJ ELKAAR. HET IS MOOI TE ZIEN 

DAT DE NEPALEZEN ZICH ONTWIKKELEN EN IEDEREEN WEL ERGENS GOED IN IS. 

SPONTANE LEUKE ACTIES LEVEREN WEER DONATIES OP WAARDOOR WE NOG STEEDS VERDER 

KUNNEN BOUWEN. 

 

WEERZIEN MET MANAGEMENTTEAM IN KATHMANDU  

Van 16 oktober tot 11 november zijn Hans en Fabienne in Nepal geweest. Op de eerste dag was er al 

meteen een meeting met het managementteam van de stichting Helping Thulo Parsel in Kathmandu. Jit 

Lama (general manager) en Sanu Shivabhaktki (technical projectmanager) waren speciaal daarvoor 

vanuit het dorp naar Kathmandu gereisd. Raby Dong onze financial manager uit Kathmandu was er ook 

bij. Het was goed om deze mannen weer te zien en te spreken na een jaar hard werken. Koert Schouten 

(bouwkundig ingenieur en één van de donateurs) die eind april op eigen kosten naar Thulo Parsel was 

gereisd, had een aantal verbetersuggesties voorgesteld voor de huizen. Aan de hand van een maquette, 

die Koert Schouten had gemaakt, kon Hans deze verbeteringen goed toelichten. De mannen luisterden 

heel geïnteresseerd en dachten goed 

mee over de haalbaarheid van de 

voorstellen. De verbeteringen maken 

de huizen weer iets beter, en niet 

onbelangrijk, ook weer iets goedkoper. 

De balken halverwege de muren 

worden vervangen door bewapend 

beton. Hierdoor ontstaat een betere 

hechting van de muur. Het is een 

lastige klus omdat er weer een 

bekisting moet worden gemaakt en 

extra betonijzer moet worden 

gevlochten. Sanu onze technische man 

zag geen problemen. De afgelopen 

weken zagen we op foto’s dat ze dat 

voortreffelijk hebben gedaan. We 

waren verbaasd en trots tegelijk dat het 

is gelukt.  
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VOORTGANG VAN DE HUIZEN EN NOG MEER VERBETERVOORSTELLEN 

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt in 

Thulo Parsel. En wat zijn we ontzettend 

trots. Er zijn nu al zeven huizen klaar. De 

mensen wonen in hun nieuwe huis en 

hebben voor de komende winter een dak 

boven hun hoofd. Er wordt nu gewerkt 

aan huis 8, 9 en 10. Omdat de wegen in 

september/oktober redelijk begaanbaar 

waren kon het bouwmateriaal kort na de 

regentijd naar Thulo Parsel worden 

gebracht. Oktober en november is echter 

ook het toeristenseizoen. Veel mannen 

uit het dorp gaan dan werken als drager 

of gids tijdens een trekking en zij 

verdienen zo voor het hele jaar hun 

inkomen. De bouwploeg was dus niet 

compleet. De mannen en vrouwen die 

nog in het dorp waren hebben al het materiaal naar de bouwplekken gesjouwd en zijn begonnen met 

graven. Helaas waren niet alle verbetervoorstellen van Koert te realiseren. Zo stelde Koert bijvoorbeeld 

voor om betonijzer van Ø15mm te gebruiken. De mannen in Thulo Parsel krijgen Ø12mm nog maar net 

gebogen, dus 15mm is geen optie. Wel wordt in de muren het hout vervangen door beton, en worden er 

kleine pinantjes (tussenmuurtjes) gemaakt om de lange muren sterker te maken en de dakconstructie 

wordt verstevigd. Voor een meer evenwichtige verdeling is afgesproken om de ramen meer te verdelen 

over de andere muren. Het zijn relatief kleine aanpassingen die door de inwoners zelf kunnen worden 

gerealiseerd. 

 

BEZOEK AAN THULO PARSEL 

Op 6 november vertrekken we samen 

met Raby naar het dorp. Ondanks dat we 

het hele jaar goed via Skype en foto’s via 

Messenger op de hoogte zijn gehouden, 

zijn we heel erg benieuwd naar de 

huizen en hoe de mensen wonen. Na 

een autorit van 7 uur krijgen we een 

geweldige ontvangst in Thulo Parsel. 

Veel van de mensen staan ons al 

bovenaan de weg op te wachten. Eerst 

krijgen we mooie bloemenkransen en 

khata’s omgehangen met een devote 

groet: “Namaste”. Zoals dat altijd gaat in 

Nepal. Behangen met bloemenkransen 

en gelukssjaaltjes moeten we nog zo’n 

twintig minuten naar beneden lopen.  
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Zelf dragen we niet veel, want iedereen wil onze spullen dragen. Naast gereedschap, boren, slijpschijven 

en de geprefabriceerde rookschouwen van Hugo hebben we ook weer veel kinderkleding meegenomen. 

Ieder jaar kijken de inwoners met belangstelling uit naar de kleding die we altijd uitdelen. De kleding 

wordt jaren gedragen totdat het helemaal is versleten. Van een maillot worden bijvoorbeeld de voetjes 

afgeknipt als het te klein geworden is. Dan kan het nog heel goed als een legging dienst doen.  

We zien van bovenaan de weg de blauwe 

daken van onze huizen al liggen en het ziet 

er van een afstandje prachtig uit. We zijn 

aangenaam verrast over de voortgang van 

de huizen. Iedereen nodigt ons uit en wil zijn 

of haar nieuwe huis laten zien. Natuurlijk 

moeten we dan ook mee-eten. Dus ons 

ontbijt, de lunch en het avondeten is steeds 

bij iemand anders gepland en dan het liefst 

ook nog tussendoor ergens bij iemand thee 

drinken. De gastvrijheid is overweldigend. 

Wat een veerkracht hebben deze mensen. 

Zo heb je helemaal niets meer en ben je 

afhankelijk van hulp van anderen om weer 

een enigszins leefbaar bestaan op te 

bouwen. De hulp hebben deze mensen met 

beide handen aangegrepen. Alle inwoners hebben het afgelopen jaar keihard gewerkt. Ook als wij er zijn 

gaat de bouw gewoon door. De zeven huizen zien er prachtig uit. Natuurlijk krijgen de inwoners allemaal 

hetzelfde standaardhuis opgeleverd. Maar daarna gaan ze zelf nog verder aan de slag om er een mooie 

lemen vloer in te leggen en sommigen bouwen er van stenen en klei een mooie rand omheen, zodat je 

overal rondom het huis kunt zitten. Weer anderen maken mooie tuintjes. Iedereen is dolgelukkig met het 

nieuwe huis. 

 

Tijdens de dagen dat we er zijn wordt er aan 

huis 8, 9 en 10 hard gebouwd. Het beton 

van de fundering van huis 8 was net gestort 

op de dag dat we aankwamen. De bekisting 

en voorbereiding van de fundering van huis 

9 wordt aangebracht als we er rondlopen. 

Op de plek van huis nummer 10 is een 

kleine bouwploeg van mannen uit een ander 

dorp aan het graven voor de fundering. Er 

wordt ook nu dus weer tegelijkertijd aan drie 

huizen gewerkt. Iets wat wij ze vorig jaar 

hebben geleerd. Dat is logistiek heel slim 

omdat dan doorgewerkt kan worden. Ook 

als bijvoorbeeld het hout nog niet aanwezig 

is, kan er bij een ander huis wel weer 

gemetseld worden.  
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MATERIAAL EN GEREEDSCHAP 

Het materiaal en gereedschap wordt zorgvuldig gebruikt en goed onderhouden. Pemba was vorig jaar al 

de beheerder van de cementmolen. Het is goed om te zien hoe zuinig hij op het gereedschap is. Telkens 

maakt hij na het werk alles schoon. De cementmolen ziet er nog steeds keurig uit. Wel slijt het 

gereedschap door het intensieve gebruik. Ook moeten er soms onderdelen worden vervangen. Soms kan 

dat in Nepal worden gerepareerd, maar 

meestal moet het vanuit Nederland worden 

opgestuurd. Gelukkig weet Remco, een van 

onze vrijwilligers van vorig jaar, dan het 

onderdeel weer ergens aan te schaffen. Het 

opsturen is dan helaas soms duurder dan 

het onderdeel. Net na ons vertrek begaf de 

elektrische tafelzaag het. Die is inmiddels 

met de bus naar Kathmandu gebracht. De 

zaag kan gelukkig in Kathmandu worden 

gerepareerd, want de zaag is onmisbaar. 

De bekisting voor de fundering, die een jaar 

geleden door Paul en Johan, is gemaakt 

kan nog steeds worden gebruikt. Het 

nummersysteem dat Hans heeft gemaakt 

werkt nog steeds. 

 

OP NAAR 12 HUIZEN 

Op de avond voor ons vertrek organiseren we voor alle dorpelingen een bijeenkomst zodat we ze nog 

een keer kunnen toespreken. We zeggen dat we enorm trots zijn op hun prestaties. We leggen uit welke 

verbeteringen we gaan aanbrengen. En tenslotte kunnen we ook vertellen dat we ook nog geld hebben 

voor de huizen 11 en 12. De twee families die daarvoor in aanmerking komen, kunnen het maar 

nauwelijks bevatten dat zij toch ook echt een huis gaan krijgen. Zodra de 12 huizen klaar zijn en er nog 

genoeg geld in de kas zit, worden de zolders in de huizen gemaakt. We hopen dat de inwoners van Thulo 

Parsel nog een kleine subsidie ontvangen van de Nepalese overheid. Die subsidie is al heel lang 

toegezegd door de overheid, maar ja in Nepal weet je nooit of dat ook echt gebeurt. Deze subsidie moet 

dan worden gebruikt voor de zolders. Wanneer de overheid geen subsidie verstrekt, betaalt de stichting 

de zolders. Een vloer op de zolder is niet alleen handig voor opslag en een extra slaapruime, maar het 

verstevigt ook de constructie van het huis.   

Na drie nachten slapen in het dorp nemen we met weemoed afscheid van de mensen in Thulo Parsel. 

Het was weer een emotioneel afscheid. Deze mensen kunnen met recht trots zijn op wat ze zelf hebben 

gepresteerd. De samenwerking levert niet alleen mooie huizen op, maar ook een verbondenheid die het 

dorp sterker maakt en zelfvertrouwen geeft voor de toekomst. Dat wij daar met steun van velen aan 

kunnen bijdragen is mooi en hartverwarmend. 
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SPONTANE ACTIE EN NEPALEES ETEN 

Johan Konijnendijk, een van de vrijwilligers 

van vorig jaar, vond het weer tijd voor een 

spontaan idee in de Eendrachtskerk in Zuid-

Beijerland. Hij nodigde de parochianen uit. 

Met een presentatie vertelde hij wat we als 

stichting tot nu toe hebben gedaan en waar 

we momenteel mee bezig zijn. Hij heeft vorig 

jaar in Thulo Parsel zelf ervaren hoe arm de 

mensen zijn. Er was voor iedereen heerlijk 

Nepalees eten klaargemaakt. Waaronder 

ook het traditionele eten dal bath: rijst met 

linzen. Ruim 50 mensen hebben 

deelgenomen. Johan vroeg hen om een 

vrijwillige bijdrage zodat we in Nepal ons 

werk kunnen voortzetten. Van de 

Eendrachtskerk is inmiddels een mooie 

donatie ontvangen. 

 

BUURTBEWONERS KIJKEN MEE 

Ons werk in Thulo Parsel blijft niet onopgemerkt. Mensen uit dorpen in de omgeving komen speciaal 

naar de nieuwe huizen kijken, die nu door de bewoners zelf worden gebouwd. Met bewondering wordt 

naar het gereedschap en bouwmateriaal gekeken dat ze gebruiken. We denken er momenteel over na  

hoe we andere dorpen kunnen helpen. Onze mensen in Thulo Parsel zouden zo hun ervaring en 

opgedane expertise kunnen gebruiken om anderen te helpen maar ook om voor zichzelf werk te 

genereren, waardoor ze een baan krijgen en aan hun toekomst kunnen werken. Ons gereedschap dat ze 

kunnen blijven gebruiken kan daar een geweldige ondersteuning voor zijn.  

Het bouwen bleef ook niet onopgemerkt bij de dames. Kort nadat huis nummer twee (huis van Pemba) 

klaar was kreeg Pemba kennis aan een vrouw uit een ander dorp. Het gaat dan in Nepal heel snel. Hij is 

inmiddels getrouwd en zijn vrouw is in verwachting.  

 

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING 

HELPING THULO PARSEL.  
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