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HELP THULO PRSEL IN NEPAL 

NIEUWSBRIEF NR.13            18 MAART 2018 

 

DE BOUW VAN DE NEGEN HUIZEN IN BHIMKHORI VERLOOPT VOORSPOEDIG. DE INWONERS VAN 

BHIMKHORI ZIJN HARD AAN HET WERK. WE ZIJN NU AL OVER DE HELFT VAN HET PROJECT, VIJF 

HUIZEN ZIJN INMIDDELS KLAAR. DE AFSPRAKEN DIE ZIJN GEMAAKT MET DE FAMILIES IN 

BHIMKHORI WORDEN NAGEKOMEN. PROJECTLEIDER SANU HEEFT DE LEIDING IN HET DORP EN IS 

TEVREDEN OVER DE INZET VAN DE INWONERS.  

 
 
Op 29 november 2017 hebben Hans en Fabienne tijdens hun bezoek aan het bergdorp 
Bhimkhori het officiële startsein gegeven voor de bouw van huizen in Bhimkhori. Daarvoor 
hebben zij persoonlijk met families die mogelijk voor een huis in aanmerking kwamen 
gesprekken gevoerd en de woonsituatie beoordeeld. Na deze inventarisatie is besloten dat 
negen families in aanmerking komen voor een huis van de stichting. Sommige families 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. Na uitleg over het project en de 
voorwaarden zijn met de families voor wie we bouwen contracten getekend. Het 
ondertekenen van het contract gaf een officieel tintje aan het bezoek en geeft de inwoners 
ook echt het vertrouwen dat de stichting haar afspraken nakomt.  
 

CONTRACT MET FAMILIES 

Een van de voorwaarden van het contract is dat de stichting het hele huis betaalt, maar dat 
de inwoners zelf het loon betalen van de drie mannen van het bouwteam uit Thulo Parsel.  
Dat is € 8 per persoon per gewerkte dag.  
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 uiteindelijk minder loon 
aan de drie mannen hoeven te betalen. Hoe eerder het huis klaar is des te minder hoeven ze 
te betalen. Als er mensen zijn die het dagloon echt niet kunnen betalen neemt de stichting 
uiteraard deze kosten voor haar rekening. 
 

BOUWTEAM  

Sanu Shivabhakthi, onze technisch 
projectleider, heeft twee mannen 
uit Thulo Parsel uitgekozen die met 
hem mee zijn gegaan naar 
Bhimkhori. Deze mannen hebben 
met hem gewerkt aan de twaalf 
huizen in Thulo Parsel en zijn dus 
heel bekwaam en ervaren. Met dit 
kleine bouwteam onder leiding van 
Sanu kan er snel worden gebouwd 
en hebben we ook voor deze 
mannen tijdelijk werkgelegenheid 
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gecreëerd. Ook vinden we het belangrijk dat juist deze mannen werken met het gereedschap 
van de stichting en erop toezien dat het gereedschap goed wordt gebruikt, na gebruik wordt 
opgeborgen in de gereedschapstent en de cementmolen goed wordt schoongemaakt. Dit 
kleine bouwteam werkt samen met de negen mannen uit Bhimkhori. Onze visie ‘learning on 
the job’ voeren we ook hier uit. De Nepalezen leren het nu andere Nepalezen. De inwoners 
van Bhimkhori werken uitstekend samen met onze mannen uit Thulo Parsel. Ze zijn heel 
gemotiveerd, leergierig en werken hard.  
 
 

CONTACT OVER DE VOORTGANG 

Sanu (technisch projectleider) en Raby (financieel manager) hebben samen veel contact via 
de telefoon over de voortgang van het project. Ook gaat Raby eens in de paar weken zelf van 
Kathmandu naar Bhimkhori om Sanu en de inwoners te zien en te spreken. Sanu heeft 
inmiddels veel aanzien in het dorp en ook Raby wordt daar nu gezien als de belangrijkste man 
van de stichting in Nepal. Wij vinden het belangrijk dat zij beiden serieus worden genomen in 
het dorp zodat wij vanuit Nederland het project goed kunnen aansturen. 
Wij hebben ook nu weer veel contact met Raby via Messenger en via Skype. Via Messenger 
krijgen we de foto’s te zien van de bouw van de huizen. Ook stuurt Raby regelmatig een 
overzicht van zijn boekhouding en foto’s van de rekeningen naar ons toe, zodat wij vanuit 
Nederland goed kunnen monitoren hoe het financieel gaat met het project. Raby heeft 
inmiddels zoveel kennis opgedaan over de inkoop van de materialen dat hij steeds betere 
prijzen weet te bedingen bij de leveranciers. 
Belangrijk voor de stichting is dat Sanu en de mannen uit Thulo Parsel continu in Bhimkhori 
aanwezig zijn. Deze mannen zijn hierdoor al die tijd van huis. Af en toe gaan ze even een 
paar dagen naar hun families. De waarde van deze mannen voor het resultaat van het project 
is enorm, evenals Raby als centrale spil in Kathmandu en contactpersoon tussen Nederland en 
Nepal.   
 

VIJF HUIZEN KLAAR 

Door de ervaring met de bouw van de twaalf huizen in Thulo Parsel en 
omdat de inwoners van Bhimkhori goed samenwerken met onze 
mannen gaat de bouw heel voortvarend. Nadat al het gereedschap 
was getransporteerd van Thulo Parsel naar Bhimkhori en het 
bouwmateriaal in november was geleverd kon de bouw eind november 
beginnen. Nu drieënhalve maand later zijn er al vijf huizen klaar en 
zijn we over de helft van het project Bhimkhori.  
We hebben nu al vijf families heel gelukkig kunnen maken. Het gaat 
om arme boeren-
families die maar 
net in hun eigen 
levensonderhoud 
kunnen voorzien.  
Ze verbouwen wat 
groente en houden 

soms wat vee: een buffel, wat geiten en 
wat kippen. De mannen verdienen soms wat 
extra geld als drager, gids of keukenhulp bij 
een trekking. 
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BOUWMATERIAAL UIT NEDERLAND  

Alhoewel Hans en Fabienne in november ook al heel veel materialen hebben meegenomen 
naar Nepal, konden zij niet alles meenemen. Eind december zijn daarom nog twee pakketten 
opgestuurd van ieder 20 kg. Het eerste pakket met 1400 torrix-schroeven van 100 en 120mm 
kwam na twee weken aan. Deze schroeven zijn in Nepal niet te koop en zijn onontbeerlijk 
voor de montage van de houten kozijnen en voor de houten balken in de dakconstructie. 
Remco Apon van Vermaas & Apon heeft zijn leverancier Conteq benaderd en ook nu weer 
heeft Conteq 1400 schroeven gesponsord. Het tweede pakket met daarin een 
reserveonderdeel voor de cementmolen, een paar dozen koppelmoeren, wat kinderkleding en 
een grote pluche beer voor de zoon van Sanu, kwam niet aan. In Nepal en in Nederland is 
diverse keren nagegaan waar het pakket kan zijn. Ondanks het moderne ‘track en trace’ was 

het pakket niet traceerbaar en hadden we de 
hoop na 2 maanden al opgegeven dat het nog 
terecht zou komen. Toen kwam er na 
tweeënhalve maand toch ineens een bericht 
van Raby dat het pakket was aangekomen. Het 
was echter wel opengemaakt en onderzocht. 
Voor zover we kunnen nagaan is alleen de beer 
voor de zoon van Sanu eruit gehaald. Maar 
gelukkig zijn de materialen wel aangekomen.   
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WIJZIGING AAN HET DAK  

Sanu is zo ervaren en initiatiefrijk dat hij zelf met voorstellen komt ter verbetering van het 
huis of suggesties doet die kostenbesparend kunnen werken. Koert Schouten, bouwkundig 
ingenieur, had vorig jaar een aantal voorstellen voor verbetering van de huizen gedaan. Die 
zijn inmiddels bijna allemaal doorgevoerd. Hij had ook geconstateerd dat de twee  
buitenmuren van de zolder nog een risico kunnen vormen bij een aardbeving. De twee kopse 
kanten voor de zolder kunnen beter van 
lichter materiaal worden gemaakt en niet 
van gemetselde stenen. Sanu stelde voor 
om dit van zinken dakplaten te maken. Dat 
is minder gevaarlijk bij een mogelijke 
instorting, sneller om te bouwen en ook 
goedkoper. Inmiddels heeft Sanu dit bij 
alle huizen in Bhimkhori doorgevoerd. Het 
is niet alleen veiliger en goedkoper, het 
ziet er ook nog eens heel mooi uit, omdat 
de platen dezelfde blauwe kleur hebben als 
het dak. 

 

HUIZEN IN THULO PARSEL 

Vanuit Thulo Parsel hebben we gehoord dat daar nu ook de ramen en deuren klaar zijn van de 
laatste huizen. Bij drie huizen moesten de deuren en de luiken voor de ramen nog worden 
gemaakt. De stichting had het hout hiervoor beschikbaar gesteld, maar de inwoners moesten 
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. Uiteindelijk is er toch een goede timmerman 
gevonden die de laatste luiken en ramen heeft gemaakt. 
 
 

PLANNING  

De bouw van de huizen in Bhimkhori gaat zo voortvarend dat we verwachten voor de zomer 
klaar te zijn. Dan hebben we in een half jaar negen huizen in Bhimkhori gebouwd. Onze 
resultaten blijven niet onopgemerkt, waardoor de stichting van verschillende kanten 
verzoeken krijgt voor de bouw van nog meer huizen. Natuurlijk nemen we ieder verzoek 
serieus en beoordelen we alle verzoeken kritisch of ze passen binnen de filosofie van de 
stichting. Zo hebben we de aanvragen vanuit Bhimkhori en Thulo Parsel  beoordeeld. Eén 
aanvraag uit Thulo Parsel gaan we in ieder geval honoreren, dat is namelijk een huis voor de 
lama van het dorp. Een lama is een boeddhistische geestelijke en is een belangrijke man in de 
Nepalese gemeenschap. Hij heeft geen inkomsten en leeft van giften van de inwoners. Ook 
het huis van de lama is onbewoonbaar. De inwoners van het bergdorp zullen met elkaar het 
huis voor de lama, die al behoorlijk op leeftijd is, gaan bouwen. Daarna zal de stichting de 
zolders nog financieren van zowel de huizen in Thulo Parsel als in Bhimkhori. Vorig jaar had 
de stichting besloten dat het belangrijker is om eerst huizen te bouwen voor anderen, dan 
zolders te financieren. Ook was het onze mening dat de inwoners na een eventuele subsidie 
van de regering van 5000 roepie (450 euro) zelf het hout konden kopen. Nu, ruim twee jaar na 
de aardbeving, hebben de inwoners nog steeds geen subsidie ontvangen van de regering. Het 
is nog steeds onduidelijk wie nu wel of niet in aanmerking komt voor een subsidie van de 
overheid en is er geen enkele informatie te vinden over de regels hiervoor. De stichting heeft 
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daarom besloten om ook de zolders te gaan financieren en Sanu het te laten aanbrengen, 
zodat we er ook zeker van zijn dat dit goed en vakkundig gebeurd. De zolders zijn namelijk 
belangrijk voor de stevigheid van het huis en het geeft de families wat extra (berg)ruimte.  
 
 

KOSTENVERHOGEND  

In Nepal worden eens in de zes jaar verkiezingen voor de regering gehouden. In december 
2017 zijn er verkiezingen geweest. Alle partijen voeren campagne wat veel geld kost. Na de 
verkiezingen is het dan gewoon in Nepal dat de gekozen partijen de prijzen van 
gebruiksartikelen verhogen om zodoende de hele bevolking mee te laten betalen aan de 
kosten van het nieuwe parlement. Dat betekende voor ons dat de kosten voor de 
bouwartikelen duurder zijn geworden. Maar omdat Raby inmiddels goede contacten heeft 
opgebouwd met onze leveranciers is de kostenverhoging voor ons nog binnen de perken 
gebleven.  

 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 

De financiële verantwoording wordt in april vastgesteld en gepubliceerd. Dat is dan 
ruimschoots binnen de termijn van zes maanden die de Belastingdienst daarvoor hanteert. 
Zoals onze donateurs van ons gewend zijn geven wij in de financiële verantwoording volledige 
inzage in onze inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar. Het jaarverslag en financiële 
verantwoording wordt via onze site in april gepubliceerd.  
 

 
 
Als je ons wilt steunen kan je een donatie storten op onderstaand bankrekeningnummer.  

We vinden het ook 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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