Jaarplan 2019
Stichting Helping Thulo Parsel

Eerste huis in 2019 in Thulo Parsel wat we gaan herbouwen.
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1. Ons doel
In 2015 werd Nepal getroffen door twee aardbevingen. De eerste op 25 april 2015 en de
tweede op 12 mei 2015. In grote delen van Nepal was de schade enorm. Huizen stortten
geheel of gedeeltelijk in. Veel mensen waren van het een op andere moment alles wat ze
bezitten kwijt. De steun vanuit het buitenland kwam heel snel op gang. Vanuit alle landen
werden hulpgoederen gestuurd en werd geld opgehaald. Wij zijn na de oprichting van onze
stichting ‘Helping Thulo Parsel’ vanaf december 2015 gestart met de bouw van huizen in de
bergdorpen voor Nepalezen die dit zelf niet kunnen financieren. De Nepalese Overheid wilde
zelf controle houden op wederopbouw van hun eigen land. Helaas wordt binnen de Nepalese
Overheid veel overlegd voordat uiteindelijk besluiten kunnen worden genomen. Daardoor is
de afgelopen drie jaar de wederopbouw langzaam gegaan. Een ander nadeel is dat veel
bergdorpen ver verwijderd zijn van de hoofdstad Kathmandu en dus heel moeilijk bereikbaar.
Thulo Parsel is een klein bergdorpje ten oosten van Kathmandu. Wij, Fabienne en Hans
Buijing, hebben door onze trekkings in de Nepalese Himalaya een speciale band met Thulo
Parsel. Onze gidsen en dragers kwamen veelal uit dit dorp. Ook hier zijn veel huizen
onherstelbaar beschadigd. Inmiddels hebben we twaalf huizen gebouwd in Thulo Parsel. Ons
doel om 12 huizen in 2016-2017 te bouwen hebben we gerealiseerd. Nadat we de huizen in
Thulo Parsel hadden gebouwd was ons doel om in 2018 negen huizen te bouwen in
Bhimkhori en nog één huis voor de Lama in Thulo Parsel. Ook die huizen hebben we
afgelopen jaar gebouwd.
Onze financiën verklaren we zoals gebruikelijk als onderdeel van het jaarverslag dat in het
eerste kwartaal zal worden gepubliceerd op onze site. Doordat nog steeds heel veel mensen
ons hebben gesteund en dat nog steeds doen houden we onze ambitie en kunnen we onze
activiteiten verder uitbreiden en onze plannen realiseren. In dit plan wordt beschreven wat
de stichting in 2019 gaat doen.
2. Financiën
Voor 2019 beschikken we over voldoende financiële middelen om volgende projecten te
starten. Zoals we bij de start van onze stichting al hebben besloten, bepaalt het bestuur
telkens opnieuw wie we gaan helpen en welke ondersteuning belangrijk is voor de bevolking.
Ook voor dit jaar hebben we voldoende donaties mogen ontvangen om onze activiteiten te
continueren en zelfs uit te breiden. Onze besluiten tot acties zijn telkens wel afhankelijk van
onze financiële mogelijkheden. We zullen altijd zeer zorgvuldig omgaan met het geld en
geven geen geld uit aan projecten als we er niet volledig achter staan. Dat betekent dat we
altijd nader onderzoek doen of anderen raadplegen over achtergronden.
3. Meer huizen in Thulo Parsel
Thulo Parsel is onderverdeeld in kleinere dorpjes. In Nepal heet dat een “Ward”. Afgelopen
periode hebben we onze bouwactiviteiten beperkt tot Ward 9. De bouw van de huizen is niet
onopgemerkt gebleven. We krijgen veel verzoeken van mensen, maar ook van bewoners uit
andere Wards, of we voor hen huizen kunnen bouwen. Omdat we zo eerlijk en objectief
mogelijk willen besluiten voor wie we een huis bouwen en voor wie niet, willen we altijd zelf
beoordelen hoe de situatie van de familie is. Hoe de samenstelling van de familie is maar ook
hoe een huis er uit ziet en of het echt niet meer bewoonbaar is. Dat zijn altijd lastige
beoordelingen en lastige gesprekken met de getroffenen. In december 2018 hebben Hans &
Fabienne samen met een van de vrijwilligers andere gedeelten van Thulo Parsel bezocht. Het
is voor ons moeilijk om op afstand te beoordelen welk huis echt niet meer bewoonbaar is en

welke familie een nieuw huis echt niet kan betalen. Daarom proberen we altijd alle projecten
vooraf ter plekke zelf te beoordelen en intensief met de families praten voordat we besluiten
te bouwen. Raby Dong (onze financieel manager in Nepal) is dan onze tolk en heeft een
kritische en scherpe inbreng, omdat hij veelal de achtergronden en omstandigheden van de
families kent.
Onze aanpak bij de bouw van de huizen is vanaf het begin een goede keuze geweest. Ons
‘training on the job’ principe heeft zijn vruchten afgeworpen. De mannen in Thulo Parsel
hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en kunnen met de expertise nu geheel
zelfstandig huizen bouwen zoals de overheid het graag ziet en zoals wij dat hen hebben
voorgedaan. Onze huizen zijn door de Nepalese overheid geïnspecteerd en gewaardeerd als
beste huis in de bergdorpen. Ook weten onze mensen het gereedschap dat wij hebben
meegebracht goed te gebruiken. Een mooie ervaring is het dat de mannen hun gereedschap
nu verzorgen zoals we dat graag zien. Ze hebben zich gerealiseerd dat hun gereedschap van
grote waarde is en dat ze daar zuinig op moeten zijn. Ons recente bezoek heeft het bestuur
doen besluiten om twee verzoeken af te wijzen en drie verzoeken te honoreren. Raby heeft
een belangrijke rol heeft gespeeld om de plausibele redenen op juiste waarde te beoordelen.
Twee huizen waren weliswaar beschadigd maar zeker nog goed bewoonbaar. De muren
waren ook verstevigd zodat gevaar voor instorting tot een aanvaardbaar risico was beperkt.
Ook merkten we dat deze twee families er zelf voor hadden gekozen te berusten in de
situatie en zelf geen aanstalten maakten tot herbouw.
Drie andere families woonden daarentegen wel in erbarmelijke omstandigheden en hebben
niet de middelen om het huis te verstevigen of een nieuw huis te bouwen. Deze mensen
woonden in een tijdelijk onderkomen. In de derde week van januari beginnen we in Thulo
Parsel voor een arm oud echtpaar. Hun huis stond op instorten toen we hen bezochten. Ze
wonen nu ‘tijdelijk’ sinds de aardbeving in de stal waar de geiten waren ondergebracht. De
andere twee families wonen in een tijdelijk onderkomen van golfplaat.
Sanu zal begin 2019 de bouw van de huizen weer coördineren. Hij neemt mannen uit Thulo
Parsel mee om de huizen snel te bouwen. Het is een goed initiatief dat hij juist die mannen
uit Thulo Parsel inzet die normaal alleen inkomsten hebben uit de trekkings waar ze mee
meegaan. Ook deze mannen weten inmiddels hoe ze een huis moeten bouwen en weten het
gereedschap te gebruiken.
4. Huizen in Bhimkhori
Tijdens ons bezoek aan Bhimkhori waren we blij verrast. Ons plan van begin 2018 om negen
huizen te bouwen was gerealiseerd. Tijdens onze rondwandeling in Bhimkhori maakten we
kennis met een familie (vader moeder en twee kinderen) die in een heel klein vervallen hutje
woonde. Na onze kennismaking realiseerden we dat deze familie niet zo kon blijven wonen.
Met tranen in zijn ogen vroeg hij of we voor hem een huis konden bouwen. Hoewel het
logistiek voor ons weer een extra uitdaging zal zijn hebben we besloten om na de drie huizen
in Thulo Parsel hier een tiende huis te bouwen.
5. Nieuw waterpunt Thulo Parsel
In de regentijd van het afgelopen jaar is het waterpunt in Thulo Parsel door een
modderstroom tijdens een aardverschuiving gedeeltelijk verwoest. Er is veel grond in de
waterput terecht gekomen, waardoor het water is vervuild en de waterput is verschoven.
Hierdoor is de waterstroom verminderd, waardoor er te weinig water naar Thulo Parsel
stroomt. Afgelopen jaar is meteen intensief gezocht naar een nieuwe waterbron en is een

bron gevonden. De bron is meteen bij de overheid geregistreerd als waterbron van Thulo
Parsel. De waterbron is ruim een kilometer van Thulo Parsel verwijderd. Een belangrijk
voordeel is wel dat de nieuwe bron een stuk hoger is gelegen en door het hoogteverschil
waardoor het water eenvoudig naar Thulo Parsel zal stromen.
In 2019 gaan we een bij de bron een bassin metselen waarin het water wordt opgevangen
en leggen we een polyethyleen waterpijp aan vanaf de bron naar Thulo Parsel. Omdat het
een lange leiding wordt, overwegen we goede professionele koppelingen te gebruiken om de
duurzaamheid te vergroten. Nut en noodzaak van de aanschaf van deze koppelingen
overleggen we met Bosman Watermanagement uit Piershil die deze koppelingen wil
sponsoren.
6. Zolders in de huizen
Tijdens ons bezoek aan Bhimkhori bleek ook hier dat in een aantal huizen nog geen zolder
was aangebracht. Omdat een zolder een heel belangrijke toevoeging is voor de versteviging
van het huis hebben we vorig jaar al besloten om de zolders in de huizen van Thulo Parsel te
financieren. Ondanks onze afspraken dat de mensen zelf een zolder aanbrengen in hun huis
blijkt daar niet veel van terecht te komen. De praktijk is dat de mensen niet over voldoende
financiële middelen beschikken om de zolders zelf te betalen. En als men wat geld heeft
verdiend is het een lastige overweging waar dat aan te besteden. We begrijpen dat een
zolder dan wat lager op een prioriteitenlijstje komt dan voedsel of kleding. Ook zal men
ongetwijfeld de waarde en het belang niet voldoende onderkennen om daar geld aan te
besteden. Omdat wij een zolder van groot belang achten voor de stevigheid van de
constructie gaan wij als stichting de zolders aanbrengen. Als de bewoners het salaris betalen
van Sanu en zijn personeel zullen wij de kosten voor de zolders voor onze rekening nemen.
7. Geen kookstoof meer in de huizen
Tijdens ons laatste bezoek aan Nepal zijn we ook in de dorpen Bhimkhori en Thulo Parsel
geweest. We hebben in Nepal samen met onze Nederlandse bouwkundig ingenieur en een
bouwer van het eerste uur, samen met Nepali uit Thulo Parsel uitvoerig gesproken over het
gebruik van kookstoven. Maar ook over het kookgedrag van de Nepalese vrouwen in de
dorpen. Het koken gaat al jaar en dag op een houtvuur buiten het huis. Het is een sociale
aangelegenheid waar de lokale dorpsbewoners elkaar dagelijks ontmoeten. Er wordt zelfs
meegegeten als het uitkomt. Op onze vraag de afgelopen jaren of de mensen behoefte
hebben aan een kookstoof/fornuis in het huis, werd altijd bevestigend geantwoord. Men
wilde ons niet voor het hoofd stoten en wilde niet ondankbaar zijn. Achteraf zijn we tot de
conclusie gekomen dat de kookpunten die we in de eerste huizen hebben gemaakt niet
worden gebruikt. Men geeft er toch de voorkeur aan om buiten, in aanwezigheid van de
dorpsbewoners en inzicht van de passanten, hun maaltijden te bereiden. We willen ook niet
geforceerd interveniëren in de cultuur en dagelijkse gebruiken omdat wij denken het veel
beter te weten. In de gesprekken die we nu hebben gehad gaf men eerlijk toe geen
kookstoof te ambiëren en die niet te zullen gebruiken. Daarom zullen we geen kookstoven
meer in de huizen bouwen.
8. Overheadkosten en andere uitgaven
Evenals afgelopen jaren geven we weinig geld uit aan overhead. We streven er nog steeds
ieder jaar naar om alle donatiegelden zo veel als mogelijk direct aan hulp voor de Nepali te
besteden. We kopen de meeste materialen in Nepal. Raby is onze financieel coördinator in
Nepal die over geld kan beschikken. Hij voert de boekhouding en overlegt de facturen aan

het bestuur in Nederland. In Nederland worden zo weinig mogelijk kosten gemaakt. Voor
kwalitatief materiaal kunnen we nog steeds op steun rekenen van Bosman
Watermanagement uit Piershil, Apon en Vermaas Aannemingsbedrijf uit Nieuw Beijerland en
Makita uit Eindhoven.

9. Ontwikkelingen en nieuwe plannen
Hugo van der Sluis, een van de vrijwilligers en werkzaam bij Bosman Watermanagement uit
Piershil heeft aangeboden om aan het eind van het jaar met Hans naar Nepal af te reizen. Ze
zullen dan de dorpen Thulo Parsel en Bhimkhori bezoeken om te beoordelen wat het
volgende project kan zijn. Dat kunnen huizen zijn maar wellicht ook een verbetering van de
watervoorziening. Zoals gebruikelijk voor onze stichting zullen zij dan reizen op eigen kosten.
Het is een mooi aanbod van Hugo wat we dankbaar hebben geaccepteerd. We zullen kijken
in welke periode we dit het best kunnen inpassen. We moeten afstemmen met Raby Dong en
Sanu Shivabakthi wanneer zij beschikbaar zijn. Het is wel een voorwaarde dat zij mee kunnen
als we de nieuwe projecten gaan beoordelen.
10. De coördinatoren in Nepal
Inmiddels is gebleken dat Sanu Shivabakthi en Raby Dong van onschatbare waarde zijn voor
onze organisatie in Nepal. Sanu coördineert alle bouwactiviteiten en begeleidt de mensen die
de huizen bouwen. Hij heeft inmiddels goed inzicht in de bouw om ook veranderingen en
verbeteringen aan te brengen. Raby coördineert alle financiën en is de ‘linking pin’ met
Nederland. Hij onderhandelt en koopt alle materialen in die noodzakelijk zijn voor de bouw.
Inmiddels is hij logistiek zo goed dat alle materialen tijdig op de bouwplaatsen aanwezig is en
de bouw niet onnodig stilvalt. In de eerste twee jaar hebben deze mannen kosteloos hun
werk gedaan en hebben daar heel veel tijd ingestoken. Ze hebben inmiddels veel ervaring en
zijn nu een waardevolle aanwinst voor onze stichting. We zouden niet meer zonder hen
kunnen. Als het resultaat er naar is zullen we hen aan het eind van het jaar op gepaste wijze
waarderen.
11. Donaties
Ook het afgelopen jaar zijn we weer vaak verrast door prachtige donaties van trouwe
donateurs. Door alle donaties kunnen we weer meer en andere mensen in Nepal helpen. In
de bergdorpen merken we dat nog steeds heel veel mensen na de aardbeving op hulp
wachten. Men woont nog in de tijdelijk huisvesting die na de aardbeving is gebouwd van
hulpmaterialen die door heel veel hulporganisaties zijn geschonken. De tijdelijke huisvesting
is voor veel mensen noodgedwongen permanente huisvesting geworden. Het is
onvoorstelbaar dat deze mensen nu al weer voor de vierde winter in een hutje van golfplaten
moeten overleven.
Onze financiële situatie is nog steeds voldoende om hulp te kunnen bieden op plaatsen waar
dat hard nodig is. Ook onze besluiten zullen we weer verantwoorden en uitleggen aan onze
donateurs via onze nieuwsbrieven.
12. Financiële verantwoording
Zoals ieder jaar zal de stichting in het eerste kwartaal een financiële verantwoording over
afgelopen jaar publiceren.

