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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.17            5 DECEMBER 2019 

 

HET BEZOEK IN HET DORP WAS NUTTIG EN HARTVERWARMEND. DE DRIE GEBOUWDE 

HUIZEN IN 2019 ZIJN PRACHTIG EN DE MENSEN ZIJN BLIJ MET HUN HUIS. ER ZIJN VEEL 

VERZOEKEN VOOR EEN NIEUW HUIS. IN 2020 GAAN WE BEGINNEN MET DE BOUW VAN 

WEER VIJF HUIZEN. HET PLAN VOOR DE AANLEG VAN DE WATERLEIDING IS HELAAS NIET 

HAALBAAR, MAAR WE ZOEKEN NAAR EEN GOEDE OPLOSSING. 

  

WERKBEZOEK THULO PARSEL 

Hans vertrok 19 november voor een werkbezoek naar Nepal. We zijn blij dat we nog steeds de 
mogelijkheid hebben mensen in Nepal te helpen. Tijdens ons bezoek hebben we plannen 
gemaakt voor de bouw van nieuwe huizen. Om de plannen concreet te maken wilden we de 
huizen die dit jaar zijn gebouwd eerst even zien en de mensen ontmoeten. Vervolgens wilde 
Hans alle huizen zien en families spreken die in aanmerking willen komen voor een nieuw 
huis. De stichting wil zelf bepalen wie in aanmerking komt voor een nieuw huis.  
Ook wilde Hans de huidige watervoorziening zelf beoordelen. Dat zou met alle vooraf 
ontvangen adviezen en ondersteuning van Hugo van der Sluis van Bosman Watermanagement 
uit Piershil zeker moeten lukken. 
 

HUIZEN WORDEN BETER EN MOOIER 

Alle huizen die we dit jaar hebben gebouwd zien er mooi uit. Hans wilde vooral de oude man 
van het oude echtpaar ontmoeten voor wie we dit jaar het laatste huis hebben gebouwd. Dit 
oude echtpaar is heel arm.  

 
Zij hadden geen geld om hun huis te herbouwen. Onze stichting heeft hen geholpen. Helaas 
heeft de vrouw maar heel kort kunnen genieten van het nieuwe huis. Ze is heel onverwacht 
overleden. De oude man, die zich speciaal voor zijn ontmoeting met Hans netjes had 
aangekleed, begroette Hem met tranen in zijn ogen. Hij is heel blij met zijn huis maar ook 
nog heel verdrietig om het onverwachte verlies van zijn vrouw, nog maar een paar maanden 
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geleden. Ze hadden samen het huis mooi afgewerkt en vooral de vrouw was blij en gelukkig 
dat ze ‘zo maar’ een huis hadden gehad. Helaas heeft ze er maar kort van kunnen genieten. 

NIEUWE HUIZEN 

Ook de situatie van het gezin waarvan de zoon nog steeds in het ziekenhuis ligt is 
aandoenlijk. De zoon met een ernstige longziekte ligt nu in een kamer ergens in Kathmandu 
omdat de ouders permanent ziekenhuisverblijf niet kunnen betalen. De ouders werken 

keihard om de injectie van NPR 40.000 (€300) 
die de zoon iedere zes maanden moet krijgen 
te kunnen betalen. Deze mensen hebben hun 
huis wel prachtig afgewerkt. Niet met de 
gebruikelijke kleuren, maar in kleuren die in 
ieder geval opvallen. Zij zijn ook heel trots op 
hun huis en stralen dat ook uit. 
Het derde gezin had ook nooit verwacht nog 
eens in zo’n mooi nieuw huis te wonen. 
Mensen kunnen hun geluk niet op en zijn 
gelukkig met zaken die wij hier zo gewoon en 
vanzelfsprekend zijn. 

 
 
 
 

BEOORDELING VAN VERZOEKEN 

Dat de bouw van onze huizen in Thulo Parsel en omgeving niet geheel onopgemerkt is 
gebleven, merken we aan de vele vragen en verzoeken van mensen aan Jit en Raby. Jit en 
Raby kunnen daar geen enkele toezegging in doen en vertellen telkens dat ze het aan het 
bestuur in Nederland zullen doorgeven.  
Nu heeft Hans negen families gesproken 
en de huizen bezocht. Samen met Raby 
en Jit heeft hij de huizen bekeken en de 
situaties beoordeeld. Aan de gezinnen 
werd gevraagd naar gezinssamenstelling, 
hun financiële situatie en persoonlijke 
omstandigheden. Raby en Jit dienden 
voor Hans als tolk maar vroegen ook 
door wanneer de situatie niet duidelijk 
was. Na terugkomst in Nederland heeft 
het bestuur met alle gegevens en 
informatie een keuze gemaakt voor wie 
we een huis gaan bouwen.  
Het is triest om te zien dat nog steeds veel mensen in een half ingestort huis wonen. Huizen 
waarvan de scheuren met wat klei zijn dichtgesmeerd en weer overgeverfd zodat het er van 
buiten weer redelijk uitziet. Zo'n huis blijft levensgevaarlijk om in te wonen omdat de 
constructies en verbanden beschadigd blijven. Die herstel je niet door de scheuren 
provisorisch dicht te smeren. Maar wat moeten we anders, zie je de mensen denken als Hans 
er fronsend naar staat te kijken. Als hij de dicht gesmeerde scheuren probeert te 
fotograferen wordt hij naar binnen uitgenodigd om aan de binnenkant de scheuren in volle 
omvang te zien. 
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Uiteraard kon Hans bij het beoordelen van de huizen nog geen toezeggingen doen, maar de 
mensen waren al dolgelukkig dat er iemand serieus kwam kijken naar hun huis. Het is dan ook 
triest dat telkens weer toegezegde hulp, o.a. ook door de overheid niet altijd wordt 
nagekomen.  
De veerkracht van deze mensen houdt ook 
een keer op. Er zijn nog steeds veel huizen 
in erbarmelijk staat. Veel mensen blijven 
geduldig wachten op hulp van de overheid, 
maar van hun gezichten is af te lezen dat ze 
daar al lang geen vertrouwen meer in 
hebben. Er is ook niemand die het beleid 
van de overheid kan doorgronden. Waarom 
het ene gezin financiële hulp van de 
overheid ontvangt en een gezin twee huizen 
verder niet zal wel altijd een onopgelost 
raadsel blijven. 
 

WE GAAN WEER BOUWEN 

Na terugkomst heeft Hans met het bestuur alle objectieve argumenten afgewogen en besloten 
voor wie we gaan bouwen. Op basis van onze financiële mogelijkheden kunnen we zeker weer 
vijf huizen bouwen en moeten we voor één gezin even een voorbehoud maken. Het is nu niet 
duidelijk of we na vijf huizen nog wel voldoende financiële middelen hebben om ook nog dit 

zesde huis te bouwen. Wij willen de mensen 
geen toezeggingen doen als we niet zeker 
weten of we onze beloftes waar kunnen 
maken. Van drie gesprekken en bezoeken 
hebben we gezegd dat we voor hen niet 
bouwen. In één situatie beschikt de familie 
ook over een woonruimte in Kathmandu. Van 
een ander huis vonden we de beschadigingen 
relatief beperkt. Van een derde familie 
weten we dat de man een baan heeft en dat 
de financiële situatie beter is dan 
gemiddeld, en ook over een kleine 
woonruimte in Kathmandu beschikt.  

Dat betekent dat Sanu in januari begint met de bouw van het eerste huis. We kunnen dan de 
komende periode de materialen bestellen en naar het dorp laten vervoeren. Ook kan Sanu 
eerst zijn huidige werkzaamheden afronden. De volgorde van de bouw van de huizen hebben 
we vastgesteld op basis van noodzaak en op basis van logistieke uitvoerbaarheid. Meteen 
zodra we met bestuursleden het besluit hadden genomen is de eerste familie geïnformeerd, 
zodat die meteen is begonnen met het egaliseren van de grond.   
 

GEEN BEZOEK AAN BHIMKHORI 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over de spannende situatie voor onze 
bouwers in Bhimkhori. Daar zijn de mensen, voor wie we niet bouwen omdat we van mening 
zijn dat ze over voldoende middelen beschikken of dat we weten dat ze nog een huis hebben 
in Kathmandu, het niet altijd eens met onze keuzes. Omdat toentertijd onze mensen last 



4 

 

hadden van de emoties van de mensen in het dorp hebben we moeten besluiten dat laatste 
huis niet te bouwen. 
We hebben in Bhimkhori negen huizen gebouwd en de mensen zijn daar heel blij mee. Helaas 
is ook onze financiële ruimte beperkt en kunnen we niet voor iedereen een huis bouwen. 
Helaas leidt dat soms tot onbegrip bij anderen. Hans wilde graag de gezinnen in de nieuwe 
huizen in Bhimkhori bezoeken om hen weer te zien en te vragen hoe het hen vergaat. Maar 
omdat te tijd beperkt was en Hans alles alleen moest beoordelen hebben we besloten dat 
niet te doen. 
 

WERKAFSPRAKEN MET SANU 

Vervolgens heeft Hans werkafspraken 
gemaakt met Sanu. Sanu is onze 
belangrijkste man voor de coördinatie van 
de bouwactiviteiten. Hij heeft de leiding en 
weet de mensen goed aan te sturen. Het is 
mooi om te zien dat Sanu zijn werk in 
Kathmandu heeft kunnen opzeggen en nu 
door zijn ervaring genoeg werkt heeft in 
Thulo Parsel en omgeving. Iedereen weet en 
heeft gezien wat hij kan en hij heeft 
eigenlijk meer en beter werk dan in 
Kathmandu. Wat ook fijn is dat hij 
samenwerkt met een vast team van mensen 
die allemaal in Thulo Parsel wonen. Deze 
mensen hebben nu dus naast hun werk als 
drager tijdens een trekking ook af en toe werk door Sanu te helpen bij bouwklussen.  
 

GEREEDSCHAP 

Het gereedschap dat wordt gebruikt heeft wel te lijden van het zware werk en de 
omstandigheden in Nepal. De machines worden intensief gebruikt. Hans heeft daar met Sanu 
naar het gereedschap gekeken. We moeten eigenlijk een nieuwe slijptol en een nieuwe 
boormachine hebben. Dit zijn twee apparaten die zeer intensief worden gebruikt en nu op het 
punt van omvallen staan. Ze haperen en werken niet meer naar behoren. Omdat deze 
apparaten essentieel zijn voor de bouw  gaan we op korte termijn kijken hoe we dit voor onze 
jongens kunnen faciliteren. Vanuit Nepal heeft Hans meteen allerlei mailtjes uitgezet. Hugo, 
een van onze eerste vrijwilligers, heeft dit meteen bespreekbaar gemaakt bij zijn werkgever. 
We realiseren ons als bestuur heel goed dat ook sponsoring zijn grenzen kent. Bosman 
Watermanagement heeft al zo veel gesponsord. Daarom heeft Hans ook nogmaals de hulp 
ingeroepen van Makita in Eindhoven. Ook Makita heeft ons al eerder geweldig geholpen. Hun 
policy om telkens andere nieuwe goede organisaties te steunen begrijpen we heel goed. Maar 
vanuit de bekende ‘je weet het maar nooit-gedachte’ heeft Hans toch een mail gestuurd. 
Makita reageerde heel snel met een wel heel verassend bericht. Ze hadden ons verzoek met 
de directie besproken en besloten dat ze onze stichting nóg een keer willen helpen. Wat een 
geweldig nieuws. We kunnen twee machines die we nodig hebben tegemoet zien. TOP! Ook 
Bosman Watermanagement heeft aangegeven ons weer te willen helpen met materiaal en 
gereedschap. 
Ook ons aggregaat vertoont kuren maar daarvan hopen we dat het kan worden gerepareerd in 
Kathmandu. Ook moeten we een nieuwe tent aanschaffen voor onze mannen en hun 
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materiaal. Sanu en zijn mannen slapen altijd in een tent naast het te bouwen huis gedurende 
de bouw. Ze willen graag in de buurt van hun gereedschap en materiaal blijven. De tent is 
door het werk en door de opslag van het materiaal hier en daar gescheurd. We willen er zeker 
van zijn dat onze jongens goed kunnen slapen en hun gereedschap goed kunnen opruimen, 
dus kopen we een nieuwe tent.  

WATERVOORZIENING 

Ook de watervoorziening is nu goed beoordeeld. Als eerste heeft Hans de oude bron bezocht 
om zelf te zien hoe die er bij ligt. Dat was meteen een forse domper. De bron is helemaal 
weggevaagd door de laatste modderstroom als gevolg van de heftige regenbuien in het 
regenseizoen. Zelfs de stenen muren die de bron moesten beschermen zijn verdwenen. Ook 
hier regent het ieder jaar meer en 
heftiger. Er is niets meer te zien van 
de bron. Iedereen moet gissen waar 
de bron ongeveer begraven zou 
kunnen zijn. Ondanks de misère is 
het wel weer grappig te zien dat 
iedereen een iets andere plek 
aanwijst waar de bron zou hebben 
gestaan. Prettige bijkomstigheid is 
nog wel dat de waterleiding samen 
met de bron onder het puin 
begraven ligt en dat die in het dorp 
nog steeds water geeft. Weliswaar 
veel minder dan voorheen, maar 
toch nog een behoorlijke stroom 
water. 
Daarna is Hans naar de nieuwe bron gaan kijken die de mannen in Thulo Parsel vorig jaar 
hebben gevonden. De nieuwe bron geeft minder water, maar wel het hele jaar door. De 
ligging is echter onpraktisch. Het hoogteverschil met de huizen in Thulo Parsel is te klein om 
een leiding langs alle huizen te leggen. Er is nu een leiding gelegd naar het hoogst mogelijke 
punt en het dichtst bij het dorp. Dat betekent dus wel een waterpunt  onder in het dorp, 
waar iedereen water moet halen. Het is voor ons in een welvarend land moeilijk voor te 
stellen om voor iedere liter water, wat voor ons zo gewoon is dat het uit de kraan komt,  

tussen de 30 of 60 meter te moeten 
afdalen en weer omhoog te moeten 
klimmen. We gaan deze voorziening, 
hoe beperkt dan ook, wel zo goed 
mogelijk faciliteren zodat er altijd 
voldoende watervoorraad is.  
We gaan proberen een 5.000 of 10.000 
liter watertank gedeeltelijk in te graven 
daar waar het water uitkomt. Met een 
pomp kunnen de mensen dan water uit 
de tank pompen als ze dat nodig 
hebben. De pomp wordt dan alleen 
aangezet als iemand water nodig heeft. 
Er is dan altijd een voorraad is van 5000 
of 10.000 liter water.  
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BONUS RABY EN SANU 

Tijdens het overleg met Sanu en Raby heeft Hans de twee mannen die heel veel betekenen 
voor de stichting en heel veel werk hebben verricht het afgelopen jaar een bonus uitgereikt 
van 30.000 NPR. Omgerekend is dan ongeveer €238. Dit hebben deze twee mannen zeker 
verdiend. Sanu coördineert alle werkzaamheden en houdt een strakke planning aan, terwijl 
Raby op een professionele manier de logistiek van alle materialen regelt. Beiden zijn dan 
weer dankbaar voor de waardering die wij voor hun werk hebben. Daarbij mag zeker worden 
opgemerkt dat wij Raby en Sanu vanuit de stichting geen loon betalen. De afspraak die we 
maken is dat Sanu een dagloon ontvangt van de mensen voor wie we een huis bouwen. Raby 
ontvangt geen enkele vergoeding voor zijn werk. Wel betaalt de stichting alle kosten die hij 
moet maken.  

DONATIE  

De Protestantse gemeente Nieuwland heeft bij het vaststellen van de nieuwe ‘collectedoelen 
Diaconie buitenland’ besloten om de komende drie jaar te collecteren voor onze stichting 
Helping Thulo Parsel. We zullen jaarlijks een donatie mogen ontvangen. Uiteraard zijn we 
hier blij mee en kunnen we nog meer mensen in Nepal helpen om er weer bovenop te komen 
na de aardbeving in 2015. 
 
 
 
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.  


