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HELP THULO PRSEL IN NEPAL 

NIEUWSBRIEF NR.11            26 SEPTEMBER 2017 

 

NA DE 12 HUIZEN IN THULO PARSEL GAAN WE VERDER MET BOUWEN VAN HUIZEN IN EEN ANDER 

BERGDORP. DE BOUW VAN TIEN HUIZEN START IN NOVEMBER IN BIMKHORI. DRIE VAN DE 

MANNEN UIT THULO PARSEL GAAN DE INWONERS VAN BIMKHORI OPLEIDEN.  

DE SAMENWERKING MET HT WANDELREIZEN IS HELAAS VERBROKEN. WAAROM LEEST U 

VERDEROP IN DEZE NIEUWSBRIEF. WE KRIJGEN NOG STEEDS MOOIE EN BIJZONDERE DONATIES 

BINNEN. 

 

HELPING THULO PARSEL BOUWT HUIZEN IN BIMKHORI  

Nadat in Thulo Parsel ons doel van 12 huizen was gerealiseerd wilden we ons richten op verbetering van 

de watervoorziening in Thulo Parsel. Toen hoorden we dat de situatie in verschillende andere 

bergdorpen twee jaar na de aardbeving nog steeds heel schrijnend is. De mensen wonen daar nog 

steeds in hun tijdelijke huisvesting van bamboe, zeil en golfplaten, die meteen na de aardbeving snel is 

gebouwd. Onze visie dat een dak boven je 

hoofd hoort bij de eerste levensbehoeften 

heeft ons doen besluiten om het bouwen van 

huizen in een ander bergdorp prioriteit te 

geven. Daarom hebben we onderzoek gedaan 

naar de omstandigheden in twee dorpen, te 

weten: Bimkhori en Dushini. In deze dorpen 

wonen dragers en gidsen die Hans en Fabienne 

ook kennen van hun vele trekkings in Nepal. 

We wilden weten waar de situatie het slechtst 

is en wat de bouwmogelijkheden zijn. Raby 

Dong, onze financieel coördinator in Nepal, 

heeft de dorpen voor ons bezocht.  

SAMENWERKING MET HT WANDELREIZEN VERBROKEN 

Het bestuur van de stichting heeft op 3 augustus 2017 tijdens een bestuursvergadering besloten om de 

samenwerking met HT Wandelreizen te verbreken. Nadat HT Wandelreizen ons een paar maanden 

geleden verzocht of wij huizen wilden bouwen in andere dorpen, hebben we afspraken gemaakt hoe we 

dat zouden gaan doen. HT Wandelreizen zou via een nieuwsbrief hun klanten vragen geld te doneren 

zodat wij huizen konden bouwen voor medewerkers van HT. Dat zijn gidsen, dragers en koks die 

meegaan met de wandelreizen van HT De stichting zou de expertise, de ervaring en de gereedschappen 

leveren. Ook zou de stichting het eerste (voorbeeld)huis financieren. En niet onbelangrijk, wij zouden 

uiteraard met onze kennis en ervaring de huizen bouwen. De start van de bouw was voorzien, eind dit 

jaar, zodra via HT voor vier huizen donaties was ontvangen (€20.000). Helaas bleek tijdens de 

voorbereidingen dat we van mening verschilden op cruciale punten over verantwoordelijkheden en 

samenwerking. Omdat we niet tot elkaar konden komen, hebben we als bestuur de samenwerking 

gestopt en meteen besloten de huizen in Bimkhori helemaal zelf en onder eigen verantwoordelijkheid 

te gaan bouwen. We wilden de mensen in Bimkhori namelijk niet nog langer in onzekerheid laten. De 
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donaties die via HT Wandelreizen zijn binnengekomen gebruiken we voor de bouw van huizen in 

Bimkhori, zoals de bedoeling was. Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, hebben we vanaf 

juli via HT Wandelreizen € 1.015 opgehaald.  

KEUZE VOOR BIMKHORI  

Raby Dong heeft voor ons de dorpen Bimkhori en Dushini bezocht. Nu blijkt dat de hulpverlening in veel 

bergdorpen nog steeds niet van de grond is gekomen. Het is schrijnend te zien dat hele gezinnen nog 

steeds in hutjes van zeil of golfplaten wonen. In 

Dushini is zelfs geen stromend water en moeten 

de mensen een half uur heen en een uur terug 

lopen om water te halen. Hoewel de situatie van 

de inwoners in Dushini slechter is, adviseert 

Raby Dong eerst te bouwen in Bimkhori. De 

reden is heel basaal: de aanvoer van materiaal 

naar Dushini is heel moeilijk én er is op dit 

moment geen water beschikbaar. Om onze 

huizen te kunnen bouwen hebben we zeker 

water nodig. In Bimkhori is de aanvoerroute 

redelijk tot goed en is voldoende water 

beschikbaar. Daarnaast is de situatie in Bimkhori 

voor ons te overzien omdat het voorlopig gaat 

om tien huizen. De Nederlandse stichting Sathikosath gaat binnenkort een waterleiding aanleggen in 

Dushini en bouwt daar een medische hulppost. Zij richten zich vooral op steun van algemene middelen 

voor de gehele bevolking, zoals school, waterpomp, medisch health center, enz. Wij informeren elkaar 

over de voortgang van elkaar werkzaamheden.  

WE STARTEN MET DE BOUW IN NOVEMBER  

We zijn inmiddels gestart met de voorbereiding om in november te kunnen beginnen met de bouw. 

Raby Dong gaat samen met Jit Lama, onze algemene manager op korte termijn naar Bimkhori om de 

mensen te informeren dat de stichting tien huizen 

gaat bouwen in november dit jaar. Ook Sanu, 

onze technische man, gaat mee naar Bimkhori om 

de eerste drie of vier bouwplaatsen aan te 

wijzen. Deze mensen moeten dan zelf hun half 

ingestorte huis helemaal afbreken en de stenen 

verzamelen, zodat we in november een bouwrijpe 

plek hebben waar we kunnen starten met de 

fundering voor de huizen. Alle coördinerende 

taken voor het gehele project worden door Raby 

Dong uitgevoerd. Hij is ook verantwoordelijk voor 

de algehele logistiek. Hij ontvangt voor de 

gewerkte uren een vergoeding van de stichting.  

 

ONZE MANNEN GEVEN TRAINING  

Na de twaalf huizen in Thulo Parsel hebben onze mensen veel ervaring opgedaan. Ze hebben, nadat wij 

één huis hebben voorgedaan, de overige elf huizen helemaal zelf gebouwd. En onze bouwkundig 
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Ingenieur Koert Schouten heeft later tijdens een bezoek geconstateerd dat de huizen er piekfijn 

uitzien. Ook zijn de huizen door twee Nepalese controleurs van de Nepalese overheid gecontroleerd. 

Volgens de controleurs zijn de huizen kwalitatief de beste huizen die de ingenieurs tot dat moment 

hadden beoordeeld. Volgens de controleurs voldoen de huizen aan de voorwaarden die de overheid 

heeft gesteld. De huizen in Bimkhori laten we 

bouwen door drie mannen uit Thulo Parsel die al ons 

gereedschap meenemen naar Bimkhori. Onze 

mannen ontvangen ieder een salaris van € 9,00 per 

dag van de inwoners van Bimkhori voor wie we een 

huis gaan bouwen. Dat zijn dan de enige kosten voor 

de mensen in Bimkhori. Voor onze mensen uit Thulo 

Parsel creëren we daarmee een baan en hebben ze 

werk en verdienen ze geld. Onze drie mannen 

blijven de gehele periode in Bimkhori om de bouw 

te begeleiden en te zorgen voor ons gereedschap. 

Zij verblijven in een tent die wij voor hen zullen 

regelen. Het eten voor de drie mensen uit Thulo 

Parsel wordt door de inwoners van Bimkhori 

verzorgd. Raby zal nog samen met Sanu beoordelen welk gereedschap moet worden aangevuld en welk 

gereedschap moet worden vervangen. Het meeste gereedschap zal in Nepal worden gekocht. Het is 

bewonderenswaardig dat we in Nederland nog steeds sponsors hebben die ons van gereedschap en 

materiaal voorzien. Zo is Bosman Watermanagement nog steeds een hele belangrijke sponsor van ons 

door het leveren van materialen die in Nepal van veel mindere kwaliteit zijn. Ook onze aannemer van 

het eerste uur Vermaas en Apon uit Zuid Beijerland  steunt ons nog steeds door materiaal te leveren. 

Ook Makita Nederland uit Eindhoven willen we bedanken. Van Makita hebben we voor de tweede keer 

dit jaar een mooie donatie ontvangen. Zij sponseren nu een grote tafel afkapzaag. Daar zijn we 

geweldig blij mee omdat daardoor het werken voor de mensen veiligerma wordt. 

WEER MOOIE DONATIES ONTVANGEN  

Ook de afgelopen maanden ontvingen we weer mooie donaties van mensen die ons blijven steunen, 

waardoor we het werk kunnen blijven doen wat we doen. Het geeft vertrouwen en energie om door zo 

veel mensen gesteund te worden. Voor ons is het een bevestiging dat we een goede aanpak hebben 

gekozen in de projecten die we tot nu toe hebben gerealiseerd. En ook dat we de juiste keuze hebben 

gemaakt om zelf en onder eigen verantwoordelijkheid ons project te vervolgen en de aansturing van 

het project zo strak mogelijk te houden. We vinden het nog steeds belangrijk om het geld zo efficiënt 

mogelijk te besteden waardoor bijna al het geld daadwerkelijk wordt besteed aan het bouwen van 

huizen. We ervaren het dat mensen het waarderen dat onze overhead kosten extreem laag zijn. Van de 

goede doelenwinkel De Paardestal uit Berkel en Rodenrijs ontvingen we afgelopen maand een mooie 

donatie van € 5.000,00. Alle vrijwilligers die bij de Paardestal hier aan hebben bijgedragen; Bedankt! 

We zullen jullie donatie goed besteden en kunnen daarmee weer een huis bouwen voor een gezin. Ook 

hebben we weer een mooie donatie ontvangen van € 5.000,00 van een niet nader te noemen 

particulier. Ook deze donateur geweldig bedankt. Het geeft ons heel veel vertrouwen dat er mensen 

zijn die ons bij herhaling blijven steunen.  

Heb je onze facebookpagina Helping Thulo Parsel nog niet hebt geliket, dan …..  

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING 

HELPING THULO PARSEL.  
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