
Helping Thulo Parsel Helpt Bimkhori 
 

Nadat de twaalf huizen in Thulo Parsel klaar waren was onze ambitie gerealiseerd. De 

bouw is niet geheel onopgemerkt gebleven. Veel mensen uit andere dorpen keken 

geïnteresseerd, en soms ook een beetje 

jaloers, naar de vordering van de huizen. We 

ontdekten dat in andere bergdorpen de 

hulpverlening ook nog niet echt van de grond 

komt. Raby Dong, een van onze 

managementleden in Nepal, heeft voor ons 

een bezoek gebracht aan de bergdorpen 

Bimkhori en Dushini. Daar bleek dat de situatie 

nog steeds schrijnend is en dat veel van de 

gezinnen nog wonen in hun tijdelijk 

onderkomen van zeil en bamboe.  

 

Vanwege verschil van inzicht op cruciale punten in de samenwerking heeft het bestuur van 

de stichting op 3 augustus jl. besloten de samenwerking met HT Wandelreizen te stoppen. 

Omdat we het geduld van de mensen in Bimkhori niet nog langer op de proef willen stellen 

hebben we als stichting besloten zelf in november te starten met de bouw van de huizen. 

De stichting bouwt dan, net als in Thulo Parsel, de negen huizen in Bimkhori helemaal zelf. 

En daar zijn we trots op. Onder het tabblad Projecten kun je lezen over ons project voor 

2017.  

We starten in november met de bouw. Drie mannen 

uit Thulo Parsel, die nauw betrokken waren bij de 

bouw van de huizen in Thulo Parsel, gaan de bouw 

van de huizen in Bimkhori begeleiden. Voor deze drie 

mannen hebben we daarmee ook werkgelegenheid 

gecreëerd. Sanu Shivabakthi is onze technisch 

coördinator en zal de supervisie over de bouw van de 

huizen hebben. Afgesproken is dat de inwoners van 

Bimkhori het dagloon, van €9,00 per dag, voor de 

mannen uit Thulo Parsel gaan betalen.  

 

Nota Bene 

Via de nieuwsbrief van HT is inmiddels € 1.015,00 gedoneerd voor de bouw van huizen. Omdat we 

nu de samenwerking met HT Wandelreizen zijn gestopt zal met HT worden overlegd wat we met de 

donaties gaan doen. Zoals aangekondigd gebruiken we het geld om de huizen te bouwen in 

Bimkhori. Als HT nu een andere bestemming voor de donaties in gedachten heeft zullen we dit 

natuurlijk respecteren en zullen we dit overleggen met de donateurs van HT. 

 

 


