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HELP THULO PRSEL IN NEPAL 

NIEUWSBRIEF NR.12            6 DECEMBER 2017 

 

VAN 23 NOVEMBER TOT 3 DECEMBER ZIJN HANS EN FABIENNE NAAR NEPAL GEWEEST.  

DOEL VAN HET BEZOEK WAS DE OFFICIËLE START VAN HET PROJECT IN BHIMKHORI VOOR DE 

BOUW VAN 9 HUIZEN. OOK IS EEN BEZOEK GEBRACHT AAN THULO PARSEL OM DE LAATSTE 

HUIZEN TE INSPECTEREN. DE ONTVANGST IN BHIMKHORI WAS HARTVERWARMEND, NET ALS HET 

WEERZIEN MET DE INWONERS VAN THULO PARSEL. GOEDE AFSPRAKEN ZIJN GEMAAKT MET DE 

FAMILIES IN BHIMKHORI EN CONTRACTEN MET DE MENSEN VOOR DE HUIZEN ZIJN GETEKEND. 

 

Wij (Hans en Fabienne) gaan elk jaar naar Nepal 
voor een trekking met dragers en gidsen uit de 
bergdorpen en combineren dan onze vakantie 
meteen met werkzaamheden voor de stichting. 
Door omstandigheden hebben wij dit jaar geen 
trekking gedaan. Omdat we het met name voor 
de start van het nieuwe project in Bhimkhori 
wel heel belangrijk vonden om daar zelf bij 
aanwezig te zijn en goede afspraken te maken, 
hebben wij op eigen kosten een korte reis naar 
Nepal geboekt. Een van de voorwaarden van het 
stichtingsbestuur is dat vliegtickets en 
verblijfskosten in Nepal altijd voor eigen 
rekening gaan en niet ten laste komen van de 
stichting komen. Ons bezoek aan Nepal was deze keer dus alleen een korte werkvakantie. We 
hebben het project in Bhimkhori gestart en hebben de huizen bezocht in Thulo Parsel. 

 

VOORBEREIDING NIEUW PROJECT  

 
In Nederland skypen we eens per twee weken met Raby Dong. Hij is onze man in Nepal die 
verantwoordelijk is voor de financiën en voor het bestellen van alle materialen. De afgelopen 
maanden hebben we veel overlegd over het nieuwe project en hebben op afstand het nieuwe 
project goed kunnen voorbereiden. Zo houden we ook streng toezicht op de voortgang van het 
project en de financiën. Vooraf hadden we afgesproken voor welke families we het eerst een 
huis zouden gaan bouwen. In juli was er een inventarisatie gemaakt door Raby Dong en Jan 
Midde van HT Wandelreizen. Op basis van hun advies hadden we onze voorlopige keuze 
gemaakt. Het betrof allemaal huizen voor gidsen en dragers van HT Wandelreizen. Nu we niet 
meer samenwerken met HT (zie onze vorige nieuwsbrief en de laatste alinea van deze 
nieuwsbrief) kijken we natuurlijk ook of anderen in het dorp een huis nodig hebben en 
beoordelen we nog eens kritisch de eerdere adviezen.  
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Sanu Shivabhakthi, onze technische 
projectleider heeft twee mannen uit 
Thulo Parsel uitgekozen die met hem mee 
gaan naar Bhimkhori. Deze mannen 
werken hard en hebben inmiddels veel 
ervaring door de bouw van de twaalf 
huizen in Thulo Parsel. We zijn superblij 
met deze mannen. Deze mannen blijven 
tijdens de gehele bouw in Bhimkhori. Vier 
families hebben vóór onze komst al hun 
oude huis afgebroken en de grond 
bouwrijp gemaakt. Sommigen willen graag 
op een ander stuk van hun eigen land 
bouwen en laten dan het oude 
onbewoonbare huis staan. Ze breken dat 

huis half af en gebruiken het als opslagplaats voor hun gewassen of als een stal voor de 
dieren. Wel zo praktisch. 

 

ZAAGMACHINE VAN MAKITA 

 
Ook deze keer hebben we weer veel spullen uit 
Nederland meegenomen als ruimbagage. We vinden 
het heel bijzonder dat Makita Nederland ons voor 
de tweede keer gereedschap heeft geschonken.  
Deze keer kregen we een nieuwe tafelzaagmachine. 
Het meenemen in onze ruimbagage was  
wel even een puntje, maar is gelukt. Van Bosman 
Watermanagement kregen we de benodigde 
koppelmoeren om de draadeinden in de muren aan 
elkaar te koppelen.  Essentieel omdat deze niet in 
Nepal te koop zijn. In Nepal bleek dat torrix-
schroeven van 100 en 120mm niet te koop zijn. 
Deze schroeven zijn onontbeerlijk voor de montage 
van de houten kozijnen en voor de houten balken in 
de dakconstructie. Remco Apon van Vermaas & 
Apon zorgde al voordat we weer in Nederland 
waren geland dat er een bestelling onderweg was. 
De schroeven worden begin december opgestuurd 
naar Nepal. En natuurlijk nemen we ook altijd nog 
kinderkleren mee om weg te geven in de dorpen. 
Dat kwam dit keer extra goed uit omdat daardoor 
de zaagmachine goed kon worden beschermd. Het is altijd fantastisch om te zien hoe blij 
kinderen zijn met een goed tweedehands T-shirt en dat dan net zo lang dragen totdat het op 
de draad is versleten of echt niet meer past.  

mailto:helpingthuloparsel@gmail.com
http://www.helpingthuloparsel.nl/
http://www.facebook.com/helpingthuloparsel


 
STICHTING HELPING THULO PARSEL, TEL: 06-34656548, EMAIL: HELPINGTHULOPARSEL@GMAIL.COM 

WWW.HELPINGTHULOPARSEL.NL  WWW.FACEBOOK.COM/HELPINGTHULOPARSEL  

 
START NIEUW PROJECT IN BHIMKHORI  

 
Samen met Raby Dong zijn we op 29 november op bezoek geweest in Bhimkhori. We 
vertrokken een uur later uit Kathmandu dan gepland omdat de accu van de jeep er even geen 
zin in had en er dus eerst een andere jeep moest komen. Zo gaat dat vaak in Nepal. Het gaat 
niet altijd zoals je plant. Na vijf uur rijden kwamen we in Bhimkhori aan. Alleen de laatste 
vijf km naar het dorp zijn onverhard, maar die weg is dan ook heel slecht en heel steil. De 

bouwploeg uit Thulo Parsel van 
drie man onder leiding van Sanu 
was al zes dagen eerder 
aangekomen. Zij hadden al ons 
gereedschap bij zich en ze 
hadden al nieuwe bekisting voor 
de funderingen gemaakt. Toen 
wij aankwamen was de bouw 
voor het eerste huis al in volle 
gang. Ook de mannen uit 
Bhimkhori werkten hard mee.  
De fundering was al gestort en 
de muren waren al tot veertig 
cm hoog gemetseld. Na het 
gebruikelijke hartelijk welkom 
met geluksjaaltjes en 
bloemenkransen, hebben we de 
middag gebruikt om alle families 

die op de lijst stonden te bezoeken. Afgelopen zomer was al geïnventariseerd wie voor een 
huis in aanmerking zou komen. Het bleek goed om ook zelf te beoordelen voor wie we willen 
bouwen en welke mensen het hardst een nieuw huis nodig hebben. We hebben de eerder 
opgestelde lijst aangepast en besloten voor 9 families te gaan bouwen. Sommigen leven al 
ruim twee jaar in tijdelijke shelters en anderen zijn toch weer uit nood in hun beschadigde en 
onveilige huizen getrokken of wonen bij iemand anders. In de gesprekken vertelden de 
mensen dolgelukkig hoe blij ze waren dat er nu een stichting kwam die ook echt ging bouwen. 
Ze vertelden wel dat ze het pas echt geloofden toen de eerste vrachtwagen met materiaal en 
gereedschap Bhimkhori was binnengereden. 
  
BOUWPLOEG  

 
Sanu is onze projectleider en hij is met twee ervaren mannen uit Thulo Parsel in Bhimkhori 
aan het werk. De afspraak is dat van alle families die een huis krijgen de mannen helpen bij 
de bouw van alle huizen en zo ook leren hoe een beter huis gebouwd moet worden. Er was 
dus een flinke bouwploeg hard aan het werk toen wij kwamen. Sanu was tevreden over hun 
inzet en er werd ook goed en met respect naar hem geluisterd. ‘s Avonds hebben we iedereen 
bij elkaar geroepen op de bouwplaats en verteld wat onze regels zijn, hoe we bouwen en 
onder welke voorwaarden de mensen een huis krijgen. Een van de voorwaarden is dat de 
stichting het hele huis betaalt, maar dat de inwoners zelf het loon van de drie mannen uit 
Thulo Parsel betalen. Dat is per dag €8 per persoon. Uiteraard zouden we dat ook als stichting 
kunnen betalen, maar wij zijn van mening dat de bewoners zelf ook een bijdrage moeten 
leveren aan hun eigen huis. Op deze manier zijn ze ook nog eens extra gemotiveerd om hard 
te werken, omdat ze dan minder loon aan de drie mannen hoeven te betalen. Hoe eerder het 
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huis klaar is des te minder hoeven ze te betalen. Uiteraard als er mensen zijn die dat echt 
niet kunnen betalen neemt de stichting deze kosten voor haar rekening. 
 

Om de afspraken officieel te maken, maar ook om de mensen te overtuigen dat als wij 
toezeggen een huis te bouwen we dat ook daadwerkelijk doen, hebben we een contract 
opgemaakt en dat door iedereen laten ondertekenen. Het is dan weer wel sneu om te zien 
dat niet iedereen kan schrijven en niet zelf zijn handtekening kan zetten. Maar men helpt 
elkaar dan weer om een handtekening te zetten. Het is aandoenlijk te zien dat de ene 
Nepalees de hand van een ander vasthoudt om zo samen zijn naam te schrijven. 

 

BEZOEK AAN THULO PARSEL  

 
Na het bezoek aan Bhimkhori zijn we naar Thulo Parsel gereden. Je moet dan het ene bergdal 
uitrijden en vervolgens een ander bergdal weer inrijden. Als je zou gaan lopen is het ruim 
twee uur lopen, met de auto is het drie uur. Ook dit is alleen maar een onverharde weg, soms 

met steile afgronden. Af en toe komt er een 
tegenligger en dan is het passen en meten en soms 
een stukje terugsteken om elkaar te passeren.  
De weg naar Thulo Parsel is dit jaar verder 
doorgetrokken en daardoor hoeven we het laatste 
stuk naar het dorp niet te lopen. We komen langs 
een gemetseld bassin waar het water in wordt 
verzameld van onze waterbron, die we twee jaar 
geleden hebben aangelegd. Onze general manager 
Jit Lama heeft een goed netwerk in het dorp en kent 
de belangrijkste mensen uit het district. Nepal is 
verdeeld in districten. Bij een districtskantoor van 
de overheid kun je als dorp een verzoek indienen als 
er iets moet gebeuren. Jit heeft twee dingen voor 
het dorp weten te realiseren. Een groot waterbassin 
waar het water vanuit onze waterbron in wordt 
verzameld, en ook de weg die nu helemaal naar het 
dorp doorloopt. 
‘s Middags hebben we een bezoek gebracht aan alle 
twaalf families die een huis hebben gekregen van de 
stichting. Toen we hier vorig jaar waren, waren er 7 
huizen klaar. Nu zijn alle 12 huizen klaar. Bij drie 
huizen moeten de deuren en de luiken voor de 
ramen nog worden gemaakt. De stichting heeft het 
hout hiervoor beschikbaar gesteld, maar de inwoners 
moeten zelf een timmerman inhuren om het voor 
hen te maken. Het probleem van het afgelopen half 
jaar was echter dat alle goede timmermannen 

genoeg werk hebben sinds de aardbeving en er dus bijna geen timmerman beschikbaar was.  
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Tijdens ons bezoek was er een 
timmerman aan het werk. Hij gaat de 
komende twee weken alle luiken en 
deuren maken voor de laatste drie 
huizen. Nu hebben deze families de 
ramen en deuren wat provisorisch 
dichtgemaakt met plastic en oude 
golfplaten.  
Tijdens ons bezoek slapen we in een 
tentje in de tuin van het huis van Jit. 
Zijn vrouw Seti maakt voor ons het 
eten en heeft een heerlijke dal baht 
(een linzensaus met rijst en groente) 
voor ons gemaakt. De andere ochtend 
krijgen we van alle bewoners zoals 
altijd een warm afscheid en krijgen we 
weer geluksjaaltjes en zelf gemaakte bloemenkransen omgehangen. Het voelt bijna 
ongemakkelijk om zo op handen gedragen te worden door de inwoners van Thulo Parsel. 

 

SAMENWERKING MET HT WANDELREIZEN VERBROKEN  
 

Zoals in onze vorige nieuwsbrief al uitgelegd, hebben we de samenwerking met HT 
Wandelreizen in augustus verbroken, wegens een verschil van inzicht. HT had ons een jaar 
geleden gevraagd of wij huizen wilden bouwen in andere dorpen. Dorpen waar vooral mensen 
woonden die voor HT werken. HT zou voor het geld zorgen en wij zouden bouwen. Daarvoor 
had HT al haar klanten in een nieuwsbrief gevraagd om geld te storten op onze rekening. 
Helaas was deze actie niet succesvol en is er totaal maar 1015 euro via HT binnengekomen. 
Omdat we van mening verschilden over cruciale punten in de samenwerking bouwen wij de 
huizen in Bhimkhori nu zelf en geheel op kosten van de stichting Helping Thulo Parsel. Wij 
willen de mensen in Nepal niet de dupe laten worden van een meningsverschil in Nederland. 
Jammer genoeg gaan in Nepal en wellicht ook in Nederland soms andere verhalen rond. 
Daarom leggen we het hier nog maar een keer uit, zonder verder in details te treden. Van de 
klanten van HT is 1015 euro op onze rekening gestort. Wij hebben deze mensen persoonlijk 
gevraagd of zij dit geld teruggestort willen hebben, nu wij niet meer met HT samenwerken. 
Dat was niet het geval. De stichting Helping Thulo Parsel bouwt dus nu zelf 9 huizen in 
Bhimkhori voor mensen die werken voor HT en ook voor anderen in het dorp. 

 

Als je ons wilt steunen kan je een donatie stort op onderstaand bankrekeningnummer. We vinden het 

ook heel fijn als je onze facebookpagina Helping Thulo Parsel wilt liken ….. . Bedankt!  

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING 

HELPING THULO PARSEL.  
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