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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. De Nepalese Overheid wilde wel 

zelf controle houden op wederopbouw van hun eigen land. Helaas moet de Nepalese 

Overheid veel overleggen voordat besluiten kunnen worden genomen. Ook een 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 dit  dorp 

gekregen. Onze gidsen en dragers kwamen veelal uit dit dorp. Ook hier zijn veel huizen 

onherstelbaar beschadigd. In augustus 2015 hebben we de stichting Helping Thulo Parsel 

opgericht. In 2015 zijn we gestart met bouwen. Inmiddels hebben we twaalf huizen gebouwd 

in Thulo Parsel. Ons doel om 12 huizen te bouwen hebben we gerealiseerd. Onze financiële 

situatie verklaren we zoals gebruikelijk in een financieel jaarverslag dat in het eerste kwartaal 

zal worden gepubliceerd. Doordat  heel veel mensen ons hebben gesteund en dat nog steeds 

doen hebben we onze ambitie kunnen uitbreiden en onze plannen kunnen aanpassen In dit 

plan wordt beschreven wat de stichting in 2018 gaat doen. 

 

2. Huizen in Thulo Parsel 

Thulo Parsel is onderverdeeld in kleinere dorpjes. In Nepal heet dat een “Ward”. Het 

gedeelte waar wij de afgelopen twee jaar hebben gebouwd is ward 9. In ward 9 waren 12 

huizen geheel of gedeeltelijk ingestort. In ieder geval onbewoonbaar. In 2017 hebben we alle 

huizen kunnen afmaken. Ons project in Thulo Parsel om de 12 huizen te bouwen is hiermee 

gerealiseerd. Ook de manier waarop we het wilden bouwen is geslaagd. Ons ‘training on the 

job’ principe heeft zijn vruchten afgeworpen. De mannen in Thulo Parsel kunnen nu geheel 

zelfstandig het huis 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 kunnen ze het gereedschap wat wij hebben meegebracht 

goed 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. 

Via de hulp van Makita Nederland bv is een grote zaagmachine afgelopen jaar weer 

gerepareerd. Ook hebben zij ons meer gereedschap ter beschikking gesteld, waar we hen 

zeer dankbaar voor zijn. Ook vanuit de Hoeksche Waard worden we nog steeds door een 

paar bedrijven geweldig geholpen. Bosman Watermanagement uit Sluiskil en 

Aannemingsbedrijf Vermaas en Apon uit Zuid-Beijerland verdienen daarin een aparte 

vermelding. Zij hebben ons het afgelopen jaar telkens weer geholpen als we materiaal of 

gereedschap nodig hadden.  

3. Huizen in Bhimkhori 

Nadat we de bouw in Thulo Parsel hadden afgerond konden we onze activiteiten verleggen 

naar andere dorpen. HT Wandelreizen had ons gevraagd of we voor hun personeel huizen 

wilden bouwen in Bhimkhori, Dushini en Barbare. Omdat in Bhimkhori de omstandigheden 



voor het bouwen beter waren hebben we gekozen in Bhimkhori te beginnen. Helaas is een 

samenwerking met HT Wandelreizen al binnen twee maanden samenwerking geen werkbare 

optie voor ons gebleken. Wij hebben de samenwerking eenzijdig opgezegd omdat we op 

cruciale punten verschilden over de werkwijze. Gelukkig hebben we dit besluit in een vroeg 

stadium genomen waardoor we het traject in Bhimkhori geheel zelf en onder eigen 

verantwoordelijkheid konden starten. Van de klanten va HT is 1015 euro binnengekomen. De 

mooie donaties die we als stichting hebben ontvangen na ons besluit bevestigt ons dat we 

een goede keuze hebben gemaakt en dat onze donateurs vertrouwen hebben in de manier 

waarop wij werken. We zijn blij dat we het nu kunnen doen op de manier zoals wij die 

voorstaan. Bhimkhori is een bergdorp waar mensen wonen die werken voor HT en die we 

kennen van onze trekkings in de Himalaya. We hebben ervaren dat de mensen in Bhimkhori 

heel gelukkig zijn dat na alle bezoeken ook zij nu uiteindelijk worden geholpen.  

In december zijn Hans en Fabienne op eigen kosten naar Nepal afgereisd om zelf bij de start 

van de bouw in Bhimkhori aanwezig te kunnen zijn. Zij hebben zelf de situatie kunnen 

beoordelen en hebben vervolgens de lijst, zoals die eerder door een medewerker van HT 

samen met Raby was opgesteld, aangepast. Gezinnen waarbij de noodzaak minder urgent 

was zijn van de lijst verwijderd en een gezinnen waarbij de noodzaak veel urgenter was is 

toegevoegd. We zijn er van overtuigd dat we nu de families helpen die leven onder de meest 

schrijnende situaties in Bhimkhori. 

We hebben met alle gezinnen gesproken en uitgelegd onder welke voorwaarden we gaan 

bouwen. Met alle gezinnen is een contract getekend. Totaal bouwen we voor 9 gezinnen een 

huis. De afspraak is dat iedereen elkaar helpt bij de bouw van alle huizen.  

Drie mannen uit Thulo Parsel bouwen voor ons in Bhimkhori. Met deze aanpak hebben we 

voor deze mannen een baan gecreëerd. De stichting betaalt het vervoer en alle materialen 

voor het huis en stelt gereedschap ter beschikking. Alle mensen voor wie we bouwen helpen 

elkaar bij de bouw van de negen huizen en betalen de salarissen voor de drie werklui uit 

Thulo Parsel. 

4. Huis voor de Lama in Thulo Parsel 

De boeddhistisch geestelijke uit Thulo Parsel (Lama) heeft ons een verzoek gedaan ook voor 

hem een huis te bouwen. Zijn huis is ernstig beschadigd en onbewoonbaar. Zijn huis staat 

verderop in het dorp in Thulo Parsel en is aan onze aandacht ontsnapt bij de eerste 

inventarisatie eind 2015. We willen hier aan tegemoet komen wanneer onze financiële 

situatie dat toelaat. 

5. Bouw in Bhimkhori 

De bouw in Bhimkhori is begin december gestart. Ons plan om negen huizen te bouwen is 

een vervolg op ons eerste project in Thulo Parsel. Omdat de huizen wat meer verspreid 

liggen dan in Thulo Parsel hebben we besloten om hier huis voor huis te bouwen en niet aan 

drie of vier huizen tegelijk. Dat is lastig omdat dan veel moet worden gelopen met 

gereedschap. Nu slaan we gereedschap telkens bij het huis in aanbouw op in een 

gereedschapstent. Materiaal om de dakspanten te monteren is niet in Nepal te verkrijgen. 

Ook koppelmoeren zijn niet verkrijgbaar. Materiaal dat niet in Nepal verkrijgbaar is wordt 

vanuit Nederland verstuurd. 



6. Zolders in de huizen 

Ons plan in Thulo Parsel was dat de zolders in de huizen door de mensen zelf zou worden 

aangebracht nadat ze de subsidie van de overheid hadden ontvangen. De subsidieregeling 

blijkt een ondoorgrondelijke regeling. Een toezegging blijkt in Nepal niet veel waard te zijn. 

Tot op heden is geen subsidie ontvangen. Omdat een zolder wel heel belangrijk is voor de 

constructie van de huizen heeft de stichting besloten om ook de zolders voor haar rekening 

te nemen. Omdat timmerlieden momenteel moeilijk in te huren zijn zal na de bouw van de 

huizen in Bhimkhori Sanu de zolders in de huizen gaan aanbrengen. Te beginnen in Thulo 

Parsel. De stichting betaalt het hout en het loon voor Sanu.   

7. Bezoek dorp  

Ons managementteam in Nepal, Jit, Raby en Sanu hebben gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid voor de bouw van de negen huizen in Bhimkhori. Jit is algemeen 

coördinator en neemt de beslissingen in geval dat nodig is. Jit is ook de toezichthouder op 

het nakomen van de afspraken zoals we die hebben gemaakt. Jit heeft als algemeen manager 

veel overwicht en zal controleren of de bouw voldoende vordert en of men zich aan de 

afspraken houdt. Vooral de betaling van onze mannen uit Thulo Parsel is een afspraak die 

controle behoeft. 

Sanu is tijdens de bouw de gehele periode in Bhimkhori aanwezig. Hij stuurt de mensen aan 

bij de bouw. Hij coördineert de bouw en overlegt met Raby over de bevoorrading van 

materiaal. Raby bezoekt regelmatig de bouw in Bhimkhori. Hij controleert of de bestelde 

goederen inderdaad zijn geleverd. Hij beoordeelt ook welke materialen besteld moeten 

worden. Tevens is het goed om de bouw regelmatig te controleren en te kijken of iedereen 

nog steeds helpt bij de bouw van de huizen. Raby is verantwoordelijk voor de financiën en 

heeft tweewekelijks werkoverleg met Hans en Fabienne via Skype.  

8. Overheadkosten 

Evenals afgelopen jaar zullen we dit jaar zorgvuldig toezien zo weinig mogelijk 

overheadkosten te maken om zo veel mogelijk geld ter beschikking te kunnen stellen aan de 

mensen in Nepal. Reis- en verblijfskosten van vrijwilligers of bestuursleden worden evenals 

voorgaande jaren niet vergoed. We zullen alleen de hoogstnoodzakelijke kosten als 

overheadkosten wegboeken (o.a. bankkosten en kosten voor communicatie).  

9. Donaties 

We hebben heel veel trouwe donateurs die ons nog steeds regelmatig steunen. Hierdoor is 

onze financiële situatie zodanig dat we een vervolgproject kunnen opstarten. Met de 

financiële middelen die ons door donateurs ter beschikking wordt gesteld zullen we als 

stichting telkens een gedegen besluit nemen hoe het geld te besteden. Onze besluiten zullen 

we altijd weer verantwoorden en toelichten aan onze donateurs.  

10. Financiële verantwoording 

Zoals ieder jaar zal de stichting in het eerste kwartaal een financiële verantwoording over 

afgelopen jaar publiceren. 

 

 

 



 

 

 


