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De start van de bouw van het eerste van de vijf huizen die we in 2020 gaan bouwen.  
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1. Ons doel 

Nu, bijna vijf jaar na de twee allesverwoestende aardbevingen in 2015 zouden we hier 

kunnen schrijven dat we ons doel hebben bereikt en onze doelstellingen hebben 

gerealiseerd. Maar dat doen we niet. We moeten onze doelen ieder jaar weer bijstellen. En 

daar zijn we uitermate blij mee en dat doen we graag. Natuurlijk zijn we als bestuur trots dat 

we in ons jaarverslag hebben kunnen melden dat we al 25 huizen hebben gebouwd. Dat is 

veel meer dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden en ook veel meer dan we ons als doel 

durfden te stellen bij de start van de stichting in 2015. We gaan gewoon door met bouwen 

en mensen gelukkig en blij maken in Nepal. 

Nadat Nepal in 2015 werd getroffen door twee aardbevingen was de schade enorm. Veel 

huizen stortten geheel of gedeeltelijk in en in het land waren 10.000 overledenen te 

betreuren. Heel veel mensen waren van het een op andere moment alles kwijt. Nepal 

ontving veel steun uit de hele wereld. Ook wij wilden helpen. Na de oprichting van onze 

stichting ‘Helping Thulo Parsel’ zijn we in december 2015 gestart met de bouw van huizen in 

een bergdorp voor die mensen die dit zelf niet kunnen financieren. De hulp voor de mensen 

in de bergdorpen kwam langzaam op gang door de stroperigheid van de Nepalese Overheid. 

Omdat de bergdorpen moeilijk bereikbaar zijn en ver van de hoofdstad zijn verwijderd was 

de hulp voor deze mensen een lagere prioriteit. 

Thulo Parsel is een klein bergdorpje ten oosten van Kathmandu. Wij, Fabienne en Hans 

Buijing, helpen deze mensen omdat wij veel van deze mensen hebben leren kennen door 

onze trekkings in de Nepalese Himalaya. Onze gidsen en dragers kwamen veelal uit dit dorp. 

Ook hier zijn veel huizen onherstelbaar beschadigd. We hebben in het begin nooit de illusie 

gehad dat we veel huizen zouden kunnen bouwen. We maakten voorzichtige plannen voor 4 

huizen. Het zijn er nu 25 en we gaan in 2020 voor totaal 30 huizen. 

In onze plannen voor het komend jaar houden we vast aan onze vier eerste uitgangspunten. 

We houden onze overhead laag, we bouwen één model huis, veruit het meeste geld gaat 

naar de bouw van huizen en we willen onze kennis en deskundigheid zo veel mogelijk 

overdragen aan de Nepalezen.  

Over de besteding van onze financiën zijn we heel transparant. We verklaren de uitgaven in 

ons financieel jaarverslag. Doordat nog steeds heel veel mensen ons blijven steunen kunnen 

we onze ambitie ieder jaar weer bijstellen. 

In dit plan wordt beschreven wat de stichting in 2020 gaat doen. 

2. Financiën  

Ook voor het jaar 2020 beschikken we over voldoende financiële middelen om nieuwe 

projecten te starten. We bepalen ieder jaar opnieuw zorgvuldig wat we binnen onze 

mogelijkheden kunnen realiseren. We zijn trots dat we niet eerder toezeggingen hebben 

gedaan die we niet konden nakomen, en willen dat ook in de toekomst niet doen. 

 

 

 

 

 



Ook voor dit jaar hebben we voldoende donaties mogen ontvangen om onze activiteiten te 

continueren en zelfs uit te breiden. Zoals we bij de start van onze stichting hebben besloten, 

bepaalt het bestuur telkens zelf wie we gaan helpen en welke ondersteuning belangrijk is 

voor de bevolking. Hans Buijing, onze voorzitter, is eind vorig jaar weer naar Nepal geweest 

om zelf te beoordelen en te inventariseren wie in aanmerking kan komen voor een huis van 

de stichting Helping Thulo  Parsel. Zoals gebruikelijk willen we zelf eerst zien wat de 

noodzaak is en hoe de situatie daadwerkelijk is. We willen de garantie hebben dat het geld 

van de stichting goed wordt besteed. Hans heeft zijn bevindingen voorgelegd aan het bestuur 

die uiteindelijk unaniem heeft voor wie we gaan bouwen. Onze besluiten zijn telkens weer 

gebaseerd op 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 ter plekke nader onderzoek doen of anderen raadplegen over situaties 

en achtergronden. 

3. Weer vijf huizen in Thulo Parsel 

Het dorp Thulo Parsel is onderverdeeld in meerdere “Wards”. Onze huizen staan in de 

belangstelling van veel buurtbewoners die met jaloerse blikken de huizen komen bekijken. 

Sommigen hebben daar een wandeling van twee uur of meer voor over. Jit en Rabi krijgen 

van buurtbewoners veel verzoeken of de stichting ook niet een huis voor hun kan bouwen. Zij 

houden toezeggingen dan wijselijk af door te stellen dat het bestuur in Nederland over de 

toewijzing van nieuwe huizen gaat. Zij doen niet meer dan een eerste intake en 

inventariseren alle verzoeken. Hans heeft afgelopen december alle families bezocht die een 

verzoek hebben gedaan. Samen met Jit , Raby en Sanu beoordelen ze de huizen en 

informeren bij de familie naar de omstandigheden. Vaak natuurlijk schrijnende gesprekken 

als duidelijk wordt hoe de mensen nog steeds wonen. Tijdens het bezoek aan alle huizen 

komt er een vrouw met dochter naar Hans om te vragen of hij ook bij hun huis wil komen 

kijken. Ze kende Jit en Rabi niet goed en heeft dus ook geen verzoek gedaan. De situatie is 

echter vreselijk. Het huisje is klein en staat op instorten. De vrouwen hebben ook geen vast 

inkomen. Hans neemt alle informatie mee en zegt toe haar situatie mee te nemen met de 

andere verzoeken.  

Na inventarisatie en overleg heeft het bestuur besloten vijf huizen te bouwen. Tegen twee 

gezinnen hebben we gezegd dat ze niet in aanmerking komen voor een huis van de stichting 

omdat andere situaties veel schrijnender zijn. Ook voor de moeder en haar dochter bouwen 

we een huis. 

Dat we vanuit Nederland de situaties zelf komen beoordelen en we na overleg in het bestuur 

in Nederland pas besluiten nemen, geeft onze mensen in Nepal de vrijheid onbevangen met 

iedereen te spreken zonder dat daar een waardeoordeel aan verbonden is. Het is voor heel 

veel mensen een heel belangrijk besluit als wij een gezin een huis toewijzen. Omdat we niet 

iedereen kunnen helpen proberen we altijd zo objectief mogelijk een keuze te maken en alle 

aspecten bij de afweging mee te nemen. 

4. Training on the job werpt zijn vruchten af 

Vanaf het begin hebben we ons ingezet om de manier van bouwen over te dragen aan de 

Nepalezen. Door het gereedschap en de materialen die wij vanaf het begin hebben gebruikt 

moesten de Nepali leren op een andere manier te bouwen. We wilden niet alleen maar 

helpen maar we hebben ook het leer-element aan ons project toegevoegd. Onze insteek 

heeft ertoe geleid dat de mannen in Thulo Parsel zelfstandig kunnen bouwen, maar dat hun 



expertise en ervaring is opgevallen in de omgeving. Zij worden nu gevraagd voor 

bouwactiviteiten waardoor we de werkgelegenheid hebben gecreëerd die we in onze 

doelstellingen hebben opgenomen. Sanu, onze projectleider, wordt regelmatig gevraagd 

voor bouwactiviteiten. Groot voordeel voor hem is dat hij nu over professioneel gereedschap 

beschikt en het goed kan gebruiken. Voor de start van de bouw van de vijf huizen die we dit 

jaar gaan bouwen hebben we afspraken gemaakt met Sanu dat hij daar prioriteit aan geeft. 

We zullen het komend jaar Sanu steunen daar waar mogelijk. Het zou mooi zijn als nog meer 

werkgelegenheid kunnen creëren voor Sanu en anderen in het dorp. 

5. Watervoorziening in Thulo Parsel blijft probleem 

Omdat vorig jaar het waterpunt van Thulo Parsel in de regentijd door een modderstroom 

gedeeltelijk is verwoest is een nieuwe bron gezocht en gevonden. In 2019 hebben we bij een 

nieuwe bron een bassin gemetseld waarin het water wordt opgevangen en hebben we een 

polyethyleen waterpijp aangelegd vanaf de bron naar Thulo Parsel. Omdat ook in Nepal het 

klimaat verandert en de regenbuien extremer worden is dit waterpunt afgelopen jaar door 

een modderstroom verdwenen.  

In ons bezoek in december 2019 hebben we onderzocht of een nieuwe kleinere bron de 

voldoende is voor de watervoorziening voor het hele dorp. Het hoogteverschil is te gering om 

voldoende waterdruk op te bouwen voor alle huizen in het dorp. We realiseren ons dat we 

telkens weer creatief en flexibel moeten zijn om de watervoorziening te verzorgen voor de 

mensen in het dorp. We hebben nu het waterplan weer bijgesteld. Het plan is nu om het 

water van de kleine bron via een polyethyleen pijp naar een grote watertank te leiden om 

zodoende een constante watervoorraad te creëren. Een constante watervoorraad van 5000 

liter moet voldoende zijn voor het dagelijks gebruik van de bewoners. Onze mensen in Thulo  

Parsel gaan de watertank half ingraven in de grond. Via een elektrische pomp kunnen alle 

inwoners dan water tappen wanneer zij dat nodig hebben. Omdat er constant water wordt 

gebruikt zal het water ook constant stromen wat de kans op vervuiling van het water ook zal 

beperken. 

We zijn in gesprek  met een medewerker van Bosman Watermanagement in Piershil over de 

mogelijkheden en hoe we een en ander kunnen realiseren. 

6. Huizen steeds beter 

Omdat we vanaf het begin met een zelfde bouwploeg bouwen en we blijven vasthouden aan 

ons eerste model van een Nepalese architect krijgen onze mensen steeds meer ervaring met 

het bouwen. De deskundigheid die wordt opgedaan durven onze mensen gelukkig ook om te 

zetten in nieuwe initiatieven zonder het originele concept geweld aan te doen. Zo zijn de 

laatste jaren de kopgevels verbeterd en versterkt. Ook hebben we vier balken extra in de 

zolderconstructie gelegd om het huis steviger te maken maar ook om de zolder beter 

toegankelijk te maken. Door deze verbeteringen wordt de kwaliteit van de huizen 

voortdurend beter. Gelukkig is iedereen tegenwoordig overtuigd van het belang van een 

zolder in het huis en wordt daar niet op bezuinigd.  

7. Gemiddelde prijs van de huizen iets duurder 

Doordat de locaties van de vijf huizen niet bij elkaar in de buurt liggen zullen de 

vervoerskosten wat hoger uitvallen. Al het materiaal moet telkens met kleine vrachtwagens 

afzonderlijk worden vervoerd van Benapa naar Thulo Parsel. In de afgelopen jaren is al vaker 

gebleken dat de vervoerskosten van materialen onze grootste kostenpost is. Het vervoer van 



het materiaal is ons grootste probleem, omdat de wegen slecht zijn en niet altijd goed 

begaanbaar. Dat is jammer maar ook meteen de voornaamste reden dat de hulp vanuit 

Kathmandu voor bewoners in bergdorpen nooit goed op gang is gekomen.  

8. Overheadkosten en andere uitgaven 

Onze financiële situatie ziet er voor het komend jaar gezond uit en we kunnen onze ambitie 

voor het komende jaar weer verwezenlijken. Ieder jaar opnieuw besluiten we aan het begin 

van het jaar welke mogelijkheden we hebben voor de komende periode. We plannen 

realistisch op basis van behoefte maar vooral op basis van onze financiële mogelijkheden. We 

willen voorkomen activiteiten te starten die lopende het proces moeten stoppen omdat ze 

niet meer zouden passen binnen het financiële mogelijkheden. 

Ook het komend jaar beperken we de overheadkosten tot een minimum. Wel hebben we dit 

jaar wat onderhoudskosten aan onze apparatuur en gereedschappen. Zo zijn in het begin van 

het jaar een trekstarter voor het aggregaat besteld en hebben we een nieuw zaagblad nodig 

voor onze zaagmachine. In het begin van het jaar is nieuw gereedschap naar Nepal verstuurd. 

9. Ontwikkelingen en nieuwe plannen 

Sanu Shivabhakthi is in februari begonnen met de bouw van het eerste huis. De vijf huizen 

voor dit jaar zullen voor het eind van het jaar klaar zijn. In het eerste half jaar hopen we ook 

de 5000-liter watertank te kunnen ingraven. We proberen dan ook de waterpomp en de 

elektrische voorziening in Nepal te krijgen. Via Bosman Watermanagement wordt de 

waterpomp geleverd. Voor de elektriciteit moeten we terugvallen op de elektrische 

voorziening in het dorp.  

Voor kwalitatief materiaal  en gereedschap kunnen we nog steeds op steun rekenen van 

Bosman Watermanagement uit Piershil, Apon en Vermaas Aannemingsbedrijf uit Nieuw 

Beijerland en Makita uit Eindhoven die ons dit jaar al weer hebben gesteund.   

10. De coördinatoren in Nepal 

Sanu Shivabakthi, onze technisch coördinator, is van onschatbare waarde voor onze stichting. 

Hij heeft de afgelopen jaren zo veel ervaring opgedaan dat hij nu veel wordt gevraagd voor 

andere kleine projecten. In ieder geval voldoende projecten om daar genoeg inkomen voor 

het gezin uit te genereren. 

Ook Raby Dong heeft zijn waarde voor de stichting al meerdere keren bewezen. Hij regelt en 

organiseert nog steeds alle aankopen in Nepal. Ook is hij verantwoordelijk voor de logistiek 

en regelt dat perfect. 

11. Donaties 

Onze huidige financiële positie is heel gezond. Doordat we afgelopen jaar weer zijn verrast 

door prachtige donaties van trouwe donateurs en van nieuwe gulle gevers, hebben 

voldoende liquide om bouwafspraken te maken voor nieuwe huizen en de plaatsing van een 

watertank. 

Door alle donaties kunnen we mensen in Nepal blijven helpen. Hans heeft tijdens zijn bezoek 

in december afgelopen jaar ervaren dat nog steeds heel veel mensen wonen in de tijdelijke 

huisvesting die na de aardbeving even snel is gebouwd. Mensen die wachtten en 

vertrouwden op de hulp, die nog steeds niet is gekomen. Hierdoor is een tijdelijk huis voor 

veel mensen een permanente huisvesting geworden. Mensen die Hans argwanend aankeken 



toen hij in december langs kwam en het vertrouwen in hulp al lang zijn kwijt geraakt, kon hij 

gelukkig toezeggen dat ze nu worden geholpen. Onze financiële situatie is zo goed dat we 

weer vijf gezinnen gelukkig hebben kunnen maken met een toezegging van een huis. 

12. Financiële verantwoording 

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

afgelopen jaar gepubliceerd. Op de site van Helping Thulo Parsel kunt u ons jaarverslag 

nalezen. 

 

 

 


