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1. Ons doel 

In 2015 werd Nepal getroffen door twee aardbevingen. De eerste op 25 april 2015 en de 

tweede op 12 mei 2015. In grote delen van Nepal was de schade enorm. Huizen stortten 

geheel of gedeeltelijk in. Veel mensen waren van het een op andere moment alles wat ze 

bezitten kwijt. De steun vanuit het buitenland kwam heel snel op gang. Vanuit alle landen 

werden hulpgoederen gestuurd en werd geld opgehaald. De Nepalese Overheid wilde wel 

zelf controle houden op wederopbouw van hun eigen land. Helaas moet de Nepalese 

Overheid veel overleggen voordat besluiten kunnen worden genomen. Ook een nadeel is dat 

veel bergdorpen ver verwijderd zijn van de hoofdstad Kathmandu en dus heel moeilijk 

bereikbaar. 

Thulo Parsel is een klein bergdorpje ten oosten van Kathmandu. Wij, Fabienne en Hans 

Buijing, hebben door onze trekkings in de Nepalese Himalaya een speciale band met dit  dorp 

gekregen. Onze gidsen en dragers kwamen veelal uit dit dorp. Ook hier zijn veel huizen 

onherstelbaar beschadigd. In augustus 2015 hebben we de stichting Helping Thulo Parsel 

opgericht. In 2015 zijn we gestart met bouwen. Inmiddels hebben we tien huizen gebouwd. 

Zeven zijn helemaal klaar en worden inmiddels bewoond en op drie huizen moet alleen het 

dak nog worden aangebracht. De opdracht voor de volgende twee is eind van het jaar 

gegeven. De details staan in het jaarverslag 2015-2016 en de financiële verantwoording op 

de site. In dit plan wordt beschreven wat de stichting in 2017 gaat doen. 

 

2. Huizen in Thulo Parsel 

Thulo Parsel is onderverdeeld in kleinere dorpjes. In Nepal heet dat een “Ward”. Het 

gedeelte waar wij hebben gebouwd is ward 9. In ward negen waren 12 huizen geheel of 

gedeeltelijk ingestort. In ieder geval onbewoonbaar.  In 2017 maken we de huizen 8,9 en 10 

af. Via hulp van Makita Nederland bv kan de zaagmachine eindelijk in 1 februari weer worden 

gerepareerd. Dat betekent dat de dakspanten voor de daken kunnen worden gezaagd en dat 

de daken op de huizen kunnen worden geplaatst. We bouwen vervolgens ook de laatste 

twee huizen die we in november in Thulo Parsel hebben toegezegd.  

3. Huizen in andere dorpen 

Onze activiteiten en inzet in Thulo Parsel zijn niet onopgemerkt gebleven. In januari zijn 

inspecteurs van de Nepalese overheid op bezoek geweest in Thulo Parsel. De inspecteurs 

waren aangenaam verrast en verbaasd over de hoge kwaliteit van de huizen. Op de lijst van 

20 bezochte huizen door deze inspecteurs stonden onze huizen kwalitatief fier op de eerste 

plaats. De getroffen bewoners ontvangen binnenkort van de overheid 50.000 rupee. We 

hebben al eerder afgesproken dat de mensen dit geld gebruiken om hout te kopen voor een 

zolder.  

Zodra de twaalf huizen in Thulo Parsel gereed zijn kunnen we bekijken of we onze activiteiten 

kunnen verleggen naar andere dorpen om te helpen. In deze dorpen wonen ook veel mensen 

die veel hebben gewerkt voor HT Wandelreizen uit Wapse. Omdat wij al onze trekkings door 

de Himalaya maakten met HT Wandelreizen kennen wij de meeste van deze mensen ook 

persoonlijk. Zij ondersteunden ons als gids, kok of drager. Charles Halberstadt van HT 

Wandelreizen wil deze mensen graag helpen. Hij heeft met HT meer dan 30 jaar met hen 

samengewerkt met deze mensen en hij wil ze ook nu graag helpen. Omdat een andere 

stichting waarmee hij verbonden was zich vooral wilde richten op de algemene 



voorzieningen heeft hij nu zijn steun toegezegd aan de stichting Helping Thulo Parsel om zo 

veel mogelijk huizen te bouwen voor “onze” Nepalezen. 

Helaas is in veel dorpen nog steeds niet voldoende hulp geboden en zijn huizen nog steeds 

niet gerepareerd of herbouwd. Juist de bergdorpen blijven moeilijk bereikbaar en moeten 

maar afwachten tot hulp wordt geboden. Veel van de inwoners van deze bergdorpen hebben 

nog steeds geen nieuw huis. 

We willen graag onze opgedane kennis en ervaring overdragen aan de mannen van andere 

dorpen. Het gaat om nog vijf dorpen. Wij kunnen starten in de drie in de beurt gelegen 

dorpen een voorbeeldhuis bouwen. We willen ook die mensen leren een beter huis te 

bouwen. Belangrijk is dan wel dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om na 

het eerste huis meer huizen te bouwen zodat zij het geleerde meteen in praktijk kunnen 

brengen. De kracht van learning on the job is dat je meteen het geleerde in de praktijk kan 

brengen. Onze mensen hebben de ervaring en expertise, we hebben de goede 

gereedschappen en onze mensen willen de inwoners van andere dorpen een beter huis leren 

bouwen. We kunnen ons materiaal en gereedschap beschikbaar stellen. We willen ook het 

eerste huis financieren. We verwachten wel dat onze mensen uit Thulo Parsel die de 

voorbeeldhuizen gaan bouwen en de kennis gaan overdragen een dagloon betaald krijgen 

voor de duur van de bouw tijdens het training on the job-traject. Dat dagloon kan worden 

betaald door diegenen voor wie een nieuw huis wordt betaald of collectief door het  dorp 

waar we gaan bouwen. Het vervolg van de bouw moet een kopie van de werkwijze worden 

zoals in Thulo Parsel is toegepast. 

We zoeken nu contacten met andere organisaties die wellicht wel de financiële middelen 

hebben maar niet de kennis en expertise om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Natuurlijk 

zijn wij bereid onze ervaring te gebruiken om Nepali in andere dorpen te helpen en hen te 

leren hoe beter moet worden gebouwd.  

We onderzoeken eerst hoe de dorpen in de buurt over de weg bereikbaar zijn voor het 

vervoer van materiaal en ons gereedschap. Dan zullen we inventariseren hoeveel huizen 

moeten worden gebouwd en een prioritering opstellen voor welke gezinnen eerst moet 

worden gebouwd. 

4. Watervoorziening in Thulo Parsel 

Tijdens de aardbeving in 2015 is de waterbron waarvan Thulo Parsel het water kreeg droog 

gevallen. In november 2015 hebben wij een nieuwe bron gevonden en een 800 meter lange 

waterpijp aangelegd. De bron werkt nog steeds. Thulo Parsel heeft boven het dorp twee 

betonnen waterreservoirs staan. Vanuit de reservoirs loopt een waterpijp naar het dorp. In 

de buurt van ieder huis zit een koppelstuk in de pijp. Wanneer iemand water nodig heeft 

wordt het koppelstuk even losgetrokken en wordt een emmer gevuld. Zodra men genoeg 

water heeft wordt het koppelstuk weer aan elkaar gemaakt. Het niet gebruikte water 

stroomt weg naar het dal. In de droge periode heeft het dorp een beperkte watervoorraad 

van twee containers.  

We willen graag de watervoorziening verbeteren. Het plan is om bij ieder huis een kraan te 

maken, zodat geen koppelstukken meer nodig zijn. Ook willen we de capaciteit van de 

watervoorraad voor de droge periode vergroten. Dat betekent bv. extra watercontainers 

naast de bestaande betonnen containers boven het dorp plaatsen. Dat geeft een extra 

capaciteit. We laten het water pas wegstromen als alle containers gevuld zijn. Door het 



watergebruik blijft het water in de containers altijd in beweging. Er komt een overloop boven 

de hoogste water container zodat altijd alle containers gevuld zijn. Onderzoek van de 

omgeving moet duidelijk maken of de hierboven beschreven optie mogelijk is. 

Een andere (duurdere) overweging is om bij elk huis een water container van 500ltr te 

plaatsen. Dan heeft iedere familie tijdens het regenseizoen de tijd om voldoende water op te 

slaan voor de droge periode. Besmetting van water is wel een groter risico. 

5. Bezoek dorp  

Ook in 2017 zullen we proberen het dorp te bezoeken. In februari gaat Koert Schouten voor 

twee weken naar Nepal en naar het dorp om te helpen met de bouw. We hopen dat Koert in 

die periode kan helpen met het plaatsen van de daken. Ook zal Hans Buijing dit jaar weer een 

keer naar Nepal afreizen en het dorp bezoeken. Beiden zullen weer reizen op eigen kosten. 

6. Overheadkosten 

Evenals afgelopen jaar zullen we dit jaar zorgvuldig toezien zo weinig mogelijk 

overheadkosten te maken om zo veel mogelijk geld ter beschikking te kunnen stellen aan de 

mensen in Nepal. Reis en verblijfkosten van vrijwilligers of bestuursleden worden evenals 

voorgaande jaren niet vergoed. 

7. Donaties 

Momenteel hebben we niet voldoende middelen om iedereen te helpen in de vijf dorpen 

waar veel mensen nog steeds geen goed huis hebben. We streven er naar om de komende 

tijd zo veel mogelijk mensen te helpen. En dan met de hulp en inspanningen van Charles 

Halberstadt van HT Wandelreizen. We hopen samen dat de blauwdruk die wij hanteren 

gekopieerd kan worden in de andere dorpen. Door mensen te verwijzen naar onze site 

proberen we kandidaat donateurs enthousiast te krijgen.  

We hebben afgelopen jaar keihard gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Daar zijn we dan ook 

met recht trots op. Het is allemaal mogelijk geweest door hulp van velen. We hebben echter 

nog genoeg energie en ons doel is bijgesteld en reikt verder. Met meer donaties kunnen we 

nog meer mensen helpen.  

 

 

 

 

 

 


