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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.15            2 DECEMBER 2018 

 

IN NOVEMBER HEBBEN WE BHIMKHORI EN THULO PARSEL BEZOCHT EN DE LAATSTE TIEN HUIZEN 

BEKEKEN EN BEOORDEELD. ALLE HUIZEN ZIEN ER GOED UIT. EEN HALVE KUIP VAN DE 

BETONMOLEN IS MEEGENOMEN IN HET VLIEGTUIG EN DE BETONMOLEN WERKT WEER. IN THULO 

PARSEL HEBBEN WE NIEUWE AFSPRAKEN GEMAAKT VOOR DRIE HUIZEN. OOK GAAN WE IN 

THULO PARSEL NOG EEN EXTRA WATERVOORZIENING AANLEGGEN.  

DE LAATSTE TIJD WEER MOOIE DONATIES ONTVANGEN ZODAT WE WEER VERDER KUNNEN MET  

ONS PROJECT IN THULO PARSEL. 

BEZOEK AAN BHIMKHORI EN THULO PARSEL 

In november zijn Hans & Fabienne en Paul Grooteman op bezoek geweest in Bhimkhori en 
Thulo Parsel om de huizen te bekijken en de families in hun nieuwe huis te bezoeken. De 
negen huizen in Bhimkhori zijn in 2018 gebouwd en hadden we nog niet gezien. Sanu heeft de 

gehele bouw begeleid en gecoördineerd. 
Omdat de reisafstand tussen Bhimkhori en 
Thulo Parsel te lang is om dagelijks heen en 
weer te reizen hebben Sanu en Bhumsang 
zeven maanden in Bhimkhori in een tent 
geslapen. Sanu wilde ook bij zijn 
gereedschap in de buurt blijven om te 
voorkomen dat het verkeerd gebruikt zou 
worden, maar ook om ongelukken te 
voorkomen bij verkeerd gebruik.   
We zien dat veel van de bewoners heel trots 
zijn op hun huis en het nog mooier maken als 
het af is. Sommigen strijken de buitenkant 

helemaal af met een mooie strakke laag 
cement. 
Het is ook goed om te zien dat de getekende 
contracten met de bewoners ook zijn effect 
heeft gehad. Bij ons bezoek een jaar 
geleden, was men nog wat twijfelachtig of 
we onze beloftes wel na konden komen, 
maar het ondertekenen van een contract 
met iedere bewoner gaf hen zekerheid dat er 
iets zou gaan gebeuren. Maar ook zij 
moesten zich aan de afspraken houden. Dat 
is gebeurd. Sanu en Bhumsang zijn na ieder 
huis betaald en er is voor hen de gehele 
periode gekookt. 
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NIEUWE HUIZEN IN THULO PARSEL 

Ons bezoek aan Thulo Parsel was er een met tegenstrijdigheden. Enerzijds werden we verrast 
door de huizen die inmiddels worden bewoond, waarbij sommigen hun huis mooi hebben 
verfraaid. Ook het laatste huis voor de lama van Thulo Parsel is er een dat gezien mag  
worden. Ook dit huis is aan de buitenkant mooi afgewerkt.  
Tijdens ons bezoek aan Thulo Parsel bezochten we dit jaar ook een van de andere wards van 
Thulo Parsel. Thulo Parsel bestaat uit 9 kleine woonkernen die wards worden genoemd. Deze 
wards liggen niet heel dicht bij elkaar. We werden ook hier weer geconfronteerd met 
gezinnen in huizen waar sinds de aardbeving nog niets is gedaan. Het is triest te zien dat deze 
mensen ons vol verwachting verwelkomen als we aankomen. We zien ze hopen dat ook zij nu 
een keer worden geholpen. We hebben drie gezinnen, die nog steeds onder erbarmelijke 
omstandigheden wonen, de garantie kunnen geven dat we voor hun een nieuw huis gaan 
bouwen. 

GEEN KOOKSTOOF 

Tijdens ons bezoek aan zowel Thulo Parsel als aan Bhimkhori hebben we gezien dat de 
mensen niet binnen koken. We hebben bij de bewoners goed doorgevraagd waarom men niet 
binnen kookt. Er is tenslotte een schouw gemaakt voor de rookafvoer. Het koken blijkt toch 
een sociaal gebeuren waarbij door omwonenden rondom het vuur graag de laatste nieuwtjes 
met elkaar worden gedeeld. Zodra in huis wordt gekookt komt niet iedereen zo maar naar 
binnen. Ook merkten we dat de trekgaten die we hadden gemaakt voor de afvoer van de rook 
waren verdwenen. De mensen vinden een betonnen rand rondom het huis heel belangrijk om 
op te zitten. En hebben daardoor per ongeluk de trekgaten dicht gemaakt. Omdat de 
trekgaten nu dicht zijn trekt de rook ook niet goed uit het huis. We willen zeker niet 
interveniëren in de Nepalese cultuur waar het buiten koken een belangrijk onderdeel blijkt in 
het sociaal dagelijks leven. Als de mensen heel nadrukkelijk de voorkeur geven buiten te 
koken dan willen wij dat zeker niet doorbreken. Wel informeren we hen voortdurend dat het 
inademen van de rook van het houtvuur niet gezond is. We gaan ons sterk maken om de 
buiten-kookplaatsen van een afdak te voorzien zodat de mensen droog zitten en de rook goed 
wordt afgevoerd. 

BETONMOLEN GEREPAREERD 

Tijdens de bouw van de huizen is onze betonmolen intensief gebruikt en is ernstig gesleten. 
Een paar maanden geleden kregen we het bericht dat de betonmolen niet meer werkte. Voor 

de Nepali niet een heel groot probleem 
omdat men vroeger altijd al cement met 
de hand ‘omschepte’, maar een 
betonmolen maakt het werk wel een heel 
stuk eenvoudiger.   Het probleem was dat 
de lagers in de onderste helft van de kuip 
waren versleten. Bosman 
Watermanagement uit Piershil, die ons al 
vaker hielp stond meteen garant om dit 
onderdeel te bestellen en te betalen. We 
hebben de halve kuip voor de betonmolen 
tijdens onze vlucht naar Nepal 
meegenomen. De betonmolen is door Paul 
Grooteman ter plekke gerepareerd.  
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ONDERDEEL BETONMOLEN MEE IN VLIEGTUIG NAAR NEPAL 

Omdat we de betonmolen op het laatste moment kregen aangeleverd, moesten we 
halsoverkop het onderdeel inpakken. Met twee fietsdozen vouwden we een nieuwe doos voor 
de kuip van de betonmolen. Het gewicht was exact 23kg. Precies het toelaatbare gewicht 

voor een extra vracht. De maat van de doos was in 
omtrek helaas 36cm te veel. De volgende dag op Schiphol 
werden we geconfronteerd met de onverbiddelijkheid 
van een KLM-medewerker die vooral regeltjes toepast.  
Ondanks onze toelichting waar de halve betonmolen voor 
diende, moesten we in plaats van de reguliere €100,00 nu 
€400,00 betalen. Voor een pakket voor een goed doel dat 
omtrek 36cm in te groot is (een normale schoenendoos 
34x30x20 is kleiner) moet €300,00  extra voor worden 
betaald.  
Vanzelfsprekend hebben we een klacht ingediend bij de 
KLM. Gelukkig kreeg ook de KLM na het lezen van het 
incident een ongemakkelijk gevoel. Het siert de KLM dan 
weer dat ze snel hebben gereageerd en ontvankelijk 
bleken voor onze klacht. Ze hebben het sportief opgevat 
en de extra kosten voor de helft voor hun rekening 
genomen. Het bedrag van €150,00 is inmiddels op de 
rekening van de stichting gestort. 

 

NIEUWE HUIZEN 

Hans & Fabienne en Paul zijn in oktober voor een trekking met 16 deelnemers naar Mustang in 
Nepal geweest. Een handige combinatie, om dan meteen aansluitend voor de stichting de 
dorpen te bezoeken. We willen altijd zelf beoordelen welke activiteiten we wel en welke we 
niet willen financieren. We hebben 
verschillende families in de nog steeds 
beschadigde en niet herstelde huizen 
bezocht. Het doet ons geweldig goed dat 
we voor de allerarmsten de mogelijkheid 
kunnen bieden een nieuw huis te bouwen. 
De gezinnen die we bezochten wonen, of 
nog in een levensgevaarlijk huis, of in een 
tijdelijk huisje van golfplaten. Voor drie 
gezinnen hebben we definitief afspraken 
gemaakt een nieuw huis te bouwen. Voor 
een vierde huis wordt later beslist 
wanneer de financiële middelen 
toereikend zijn.  
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DONATIES 

De kringloopwinkel De Paardestal uit Berkel en 
Rodenrijs heeft ons vorig jaar geweldig geholpen met 
een mooie donatie van €5.000,00. Het overtrof onze 
verwachtingen dat we ook dit jaar weer tijdens de 
receptie in verband met het 35-jarig bestaan van De 
Paardestal een donatie in ontvangst mochten komen 
nemen. Helaas waren Hans en Fabienne zelf op het 
moment van de receptie in Nepal voor een bezoek aan 
de dorpen waar de stichting huizen heeft gebouwd. 
Twee van onze vrijwilligers die een heel belangrijke rol 
hebben vervuld bij de bouw van de eerste huizen Johan 
Konijnendijk en Remco Apon hebben onze honneurs 
waargenomen en het mooie bedrag van weer €5.000,00 
in ontvangst genomen. Terwijl we in Thulo Parsel de 
soms nog erbarmelijke woonomstandigheden 
beoordeelden kregen we het bericht van de donatie. 
Voor zo ver het mogelijk was sprongen we een gat in de 
lucht en konden we meteen een toezegging doen aan 
een oud echtpaar.  
 
Aanvulling: In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat we weer een mooie donatie 
hebben ontvangen van gereformeerde kerk in Strijen. De collectes van de maand mei zijn 
weer aan onze stichting geschonken. Per abuis hebben we niet vermeld hoeveel de 
gereformeerde kerk heeft gedoneerd. Dat was natuurlijk wel de bedoeling en daar doen we 
de gereformeerde kerk en alle mensen die een bijdrage hebben gegeven mee te kort. We 
hebben het mooie bedrag van € 500,00 ontvangen. Geweldig bedankt daarvoor. 

SPONTANE MOOIE INDIVIDUELE ACTIE  

Stefan Eij leerden wij drie jaar geleden kennen tijdens de voorbereidingen van een van onze 
trekkings. Hij was meteen heel enthousiast over het werk van onze stichting. Hij is ons werk 
altijd blijven volgen en heeft nu het nobele initiatief opgepakt om geld te willen verzamelen 
voor een heel huis. Hij probeert via donaties van collega’s bij Bever waar hij werkt en de 
opbrengst van zijn nog goede trekkingspullen op zolder voldoende geld bij elkaar te krijgen 
zodat de stichting een huis kan bouwen voor een arme familie die nog steeds geen huis heeft. 
Belangrijke mooie aanvulling is dat Stefan al het geld dat hij krijgt of ophaalt verdubbelt. Los 
van het feit of Stefan een huis bij elkaar spaart is zijn actie hartverwarmend. Mooi initiatief!!  

NIEUWE WATERVOORZIENING  

We gaan in Thulo Parsel een nieuwe watervoorziening aanleggen. De oude bron die we drie 
jaar geleden hebben gevonden en hebben aangelegd geeft niet het hele jaar voldoende water 
voor het hele dorp. Het water neemt in de droge perioden behoorlijk af en de reserves zijn 
dan niet voldoende om iedereen van water te voorzien. Water is natuurlijk een belangrijke 
basisbehoefte en gewoon noodzakelijk. We hebben een nieuwe bron gevonden. Wel wat 
verder weg van het dorp maar met een meer dan voldoende hoogteverschil. Het verval zou 
genoeg moeten zijn om het water stromend te houden. 
De bron is inmiddels geregistreerd als voorziening voor Thulo Parsel. We gaan zo snel mogelijk 
een bassin maken en vervolgens gaan we ongeveer 900 meter waterpijp aanleggen om het 
water naar het dorp te krijgen. 
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HUIS VOOR DE LAMA IN THULO PARSEL 

Het huis voor de lama in Thulo Parsel is inmiddels klaar. Het huis van de lama in Thulo Parsel 
is tijdens de aardbeving ook fors beschadigd en onbewoonbaar geworden. Het huis ligt echter 
wat verder weg in een andere ward, net 
buiten Thulo Parsel en is in 2015 aan 
onze aandacht ontsnapt. Het is dan ook 
fijn dat we het afgelopen jaar voor de 
lama alsnog een huis hebben kunnen 
bouwen. Tijdens ons bezoek aan Thulo 
Parsel zijn we hartelijk verwelkomd 
door de lama die dolgelukkig is met zijn 
nieuwe huis. Deze man laat nadrukkelijk 
zien trots te zijn op zijn nieuwe huis en 
heeft het met beperkte middelen fraai 
afgewerkt. De mooi vormgegeven muren 
zijn een voorbeeld van lang noeste 
handarbeid. 
 

VEEL KINDERKLEDING MEE NAAR NEPAL 

Voordat we naar Nepal gaan krijgen we altijd van heel veel lieve vrienden hele mooie 
kinderkleding mee om weg te geven. Er is zelfs een oudere dame die zich het lot van deze 
mensen zo heeft aangetrokken dat ze ieder jaar trouw vier fleece dekentjes maakt om baby’s 
in te wikkelen. Ook krijgen we bijna ieder jaar splinternieuwe dames- en herenkleding mee 

van DB-mode, een dames- en 
heren modewinkel uit ons 
dorp. Echt hartverwarmend. 
De mensen in Thulo Parsel en 
Bhimkhori weten meestal al 
lang van tevoren dat we naar 
het dorp komen, en rekenen er 
al een beetje op dat we dan 
ook kleding bij ons hebben. 
Gelukkig krijgen we altijd 
mooie en zelfs nieuwe kleding 
mee om weg te geven. 
in de dorpen. Het doet ons 
plezier dat we zelfs na jaren 
kinderen nog in kleding zien 
lopen dat we jaren geleden al 
hebben meegenomen.   

 
 
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 ….. .  

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING 

HELPING THULO PARSEL.  


