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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.18            28 APRIL 2020 

 

HET CORONA VIRUS RAAKT IEDEREEN. OOK NEPAL IS IN EEN LOCKDOWN. DE BOUW VAN 

DE VOLGENDE VIJF HUIZEN IN THULO PARSEL GAAT NOG GEWOON DOOR. MATERIAAL 

KAN NIET MEER WORDEN VERVOERD NAAR THULO PARSEL. GEREEDSCHAP IS 

OPGESTUURD NAAR NEPAL EN STAAT OP HET POSTKANTOOR, MAAR KAN NIET WORDEN 

OPGEHAALD. HET EERSTE HUIS IS KLAAR EN WE ZIJN BEGONNEN MET HET TWEEDE EN 

DERDE HUIS. DE WATERTANK IS NOG NIET GEKOCHT, MAAR HET GAT VOOR DE TANK IS 

GEGRAVEN. 

 

CORONA VIRUS 

Het zijn wereldwijd bizarre en angstige tijden. Doordat het Coronavirus zich wereldwijd heeft 
verspreid, lijkt de wereld tot stilstand gekomen. Ook Nepal is door dit verschrikkelijke virus 
niet ontzien. Het aantal besmettingen is volgens de informatie van de overheid in Nepal nog 
beperkt tot 52 besmettingen (27 april 2020) en er zijn gelukkig nog geen mensen overleden 
(20 april 2020). De regering heeft de lockdown, die al bijna vier weken van kracht is, verlengd 
tot 10 mei. Ook de grenzen met India zijn gesloten. Het vliegverkeer is wereldwijd bijna 
helemaal gestopt, waardoor ook onze spullen niet of moeizaam aankomen in Nepal.  
 

 
Aantal Coronabesmettingen in Nepal 
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Gelukkig kan de bouw van onze huizen nog doorgaan. Binnenkort moet Raby Dong (financieel 
coördinator), voor het vervolg van de bouw van onze huizen in Thulo Parsel, nieuw materiaal 
bestellen. Door de lockdown kan en mag hij niet naar Banepa, waar de spullen gekocht 
moeten worden. In Nepal moet materiaal ter 
plekke worden besteld en betaald. Het gaat in 
Nepal niet zoals bij ons even met een 
telefoontje. Zodra Raby de spullen in de winkel 
heeft betaald, moet hij buiten op zoek naar 
iemand met een vrachtwagen die het naar Thulo 
Parsel wil vervoeren. Gelukkig heeft hij de 
laatste jaren een goed netwerk opgebouwd en 
kan hij meestal snel vervoer regelen.  
Vanuit Thulo Parsel hebben wij nog niet gehoord 
dat mensen zijn besmet of erger, al zijn 
overleden door het Coronavirus. Vanuit de 
bergdorpen komt de informatie mondjesmaat. In 
deze gebieden zijn geen ziekenhuizen en zijn er alleen wat medische posten waar niet getest 
kan worden op Corona. De informatie over het virus wordt vooral verstrekt door de 
ziekenhuizen in Pokhara en Kathmandu. De lockdown heeft grote gevolgen voor Nepal. 
Mensen in de grotere steden, moeten binnen blijven en mogen niet meer reizen. Alleen voor 
de dagelijkse boodschappen mogen ze naar buiten. Ook de grens met India is gesloten. Dat 
betekent dat veel materiaal niet meer wordt ingevoerd.    

DE GEVOLGEN VAN DE CRISIS EN DE LOCKDOWN 

Een belangrijk gevolg van de lockdown is dat er ook niet meer wordt gevlogen van en naar 
Nepal. De grenzen met India zijn dicht. Dus behalve dat er nog maar weinig goederen naar 

Nepal worden vervoerd 
komen er ook geen 
toeristen meer. De 
gesloten grenzen met 
India kennen we nog 
van de periode in 2015 
toen de grens met India 
ook voor een paar 
maanden was 
geblokkeerd. Het land 
zat zonder benzine en 
alles werd al maar 
duurder.  
 

Lege straten in Kathmandu 

 
Net nu het trekking seizoen in april weer begint is het desastreus voor Nepal als er geen 
toeristen kunnen komen. Geen toeristen betekent geen inkomen voor heel veel Nepalezen. 
Ook voor onze mensen in Thulo Parsel, die hun jaarinkomen tijdens een paar trekkings als gids 
of drager in voor- en najaar moeten verdienen, is het een drama. Zij kunnen nu geen geld 
verdienen en ze hebben geen reserve. Veel mensen zullen vervallen in armoede en niet 
voldoende te eten hebben. Laten we hopen dat het niet te lang gaat duren en dat het land 
snel weer veilig kan worden opengesteld voor toerisme. 
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In Nepal is bij aanvang van het Coronavirus een ware volksverhuizing op gang gekomen. Toen 
bekend werd dat de Nepalese overheid een lockdown zou gaan invoeren, wilden veel 
Nepalezen bij hun familie zijn. Heel veel Nepalezen reisden naar hun familie in de 
bergdorpen. Ook kwamen bijna alle Nepalezen die in het buitenland aan het werk waren zoals 
in China, Verenigde Arabische Emiraten en Qatar terug naar eigen land. Ook voor hen stopten 
hun inkomsten en ook zij zijn vaak meteen doorgereisd naar hun bergdorp.  

SERIE VAN VIJF HUIZEN IN THULO PARSEL 

In februari is ons team begonnen met de start van weer vijf huizen in Thulo Parsel. Nadat 
Hans in december de families die een verzoek voor een huis hadden ingediend had bezocht, 

heeft het bestuur in Nederland besloten 
welke vijf families in aanmerking komen.  
Omdat Sanu, onze technisch projectleider, 
in januari nog bezig was met een andere 
opdracht konden we in februari starten.  
Zoals we gewend zijn vordert de bouw 
goed en wordt er hard doorgewerkt. Raby 
heeft meteen aan het begin van het jaar 
hardhouten balken voor alle huizen laten 
bezorgen. Waarschijnlijk hebben we 
binnenkort niet meer voldoende cement, 
zand en grind om cement te maken. 
Cement kunnen we helaas niet in grote 
hoeveelheden bestellen omdat we het 
buiten moet opslaan. Door de 

luchtvochtigheid en de kans op regen zou ons cement al heel snel niet meer bruikbaar zijn. 
Zodra de lockdown is opgeheven kunnen we materiaal bestellen en weer verder met de bouw 
van de volgende huizen.  

DE BOUW OP LOCATIE 

Sanu is met zijn team weer neergestreken op de bouwplaats van het eerste huis. Hij slaapt 
met het team naast de locatie van het te bouwen huis. Zoals we ook bij de bouw van de 
andere huizen hebben afgesproken blijft Sanu tijdens de bouw met zijn mannen op de plaats 
waar wordt gebouwd. We hebben een nieuwe tent gekocht om Sanu een goede en veilige 
slaapruimte te bieden. In de tent moet hij 
goed kunnen slapen en er moet voldoende 
ruimte zijn voor het materiaal en het 
gereedschap. Met nieuwe bewoners maken we 
nog steeds de afspraak dat zij voor het eten en 
drinken zorgen voor onze mensen tijdens de 
bouw. Om daar geen misverstand over te 
krijgen, stelt Raby voordat we gaan bouwen 
een contract op en laat dat tekenen door de 
nieuwe bewoners. Daarin staat ook de 
verplichting dat ze Sanu en zijn mannen voor 
alle dagen tijdens de bouw een dag salaris 
moeten betalen. Dus hoe meer vrijwilligers en 
familieleden de familie zelf regelt om te 
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helpen bij de bouw, hoe sneller de bouw gaat en hoe minder ze Sanu en zijn mannen hoeven 
te betalen. Dit is inmiddels een beproefd win-win concept dat heel goed werkt. Er wordt hard 
door de familie en vrijwilligers gewerkt waardoor ze niet zo veel hoeven te betalen.  

WATERTANK 

In december heeft Hans, tijdens zijn bezoek aan Thulo Parsel, ook de watervoorziening goed 
kunnen beoordelen. In de vorige nieuwsbrief is daar verslag van gedaan. Het waterbassin 
waarin het water van de bron werd opgevangen is tijdens de regentijd door een 
modderstroom weggevaagd en niet meer bruikbaar. Het water stroomt ondergronds echter 
nog steeds door de polyethyleen pijp. Hierdoor stroomt het water nog steeds naar het dorp.   
Als we voldoende water zouden kunnen opvangen hebben we een watervoorraad voor het hele 
dorp. Jit Lama (algemeen coördinator in Thulo Parsel) heeft met alle bewoners uitvoerig 
overleg gehad en besproken waar de watertank het best geplaatst kan worden. Iedereen was 
het snel eens over een plek aan de weg onder het dorp. Omdat de waterbron niet veel hoger 
ligt dan het dorp en de bron op een aanzienlijke afstand van het dorp ligt, moest de tank laag 
in het dorp worden geplaatst om zo toch voldoende verval (hoogteverschil) te realiseren. 
 
Zoals we in het jaarplan hebben gemeld, willen we dit jaar een 5000-liter tank bij het dorp 
plaatsen. De watertank wordt naast de weg onderaan het dorp geplaatst en voor een groot 
gedeelte ingegraven. Een watervoorraad van 5000 liter moet voldoende water zijn voor alle 

bewoners in het dorp. Het water moet 
door bewoners worden opgepompt door 
een pomp die in overleg met Bosman 
Watermanagement uit Piershil kan worden 
geleverd. Omdat de pomp alleen zal 
aanslaan als water wordt getapt, wordt er 
geen stroom en water verspild. Omdat er 
een overloop op de tank komt, zal het 
water ook altijd blijven stromen. De 
mannen in Thulo Parsel zijn al begonnen 
met het graven van het gat waar de 
watertank moet komen. Dat betekent wel 
dat iedere bewoner straks zijn of haar 
dagelijkse water onder in het dorp haalt en 
naar huis moet sjouwen. (Dan realiseren 

we ons weer wat een luxe het is om gewoon onze kraan te gebruiken). Alle bewoners hebben 
bij hun huis dan wel wat waterkannen staan voor een kleine watervoorraad. Maar feit blijft 
dat iedere liter water van beneden naar boven moet worden gesjouwd.  
 
Zodra Raby, na de lockdown, weer materiaal kan bestellen en dit kan laten bezorgen kan ook 
de watertank worden gekocht. Als het gat voor de tank dan voldoende diep is, kan de tank op 
de bodem van zand worden geplaatst. Door het wereldwijde Coronavirus is transport 
momenteel een groot probleem. Levering van een waterpomp zal even op zich laten wachten. 
We hopen dat Bosman Watermanagement uit Piershil ons nog dit jaar kan adviseren welke 
pomp voldoende capaciteit levert en ons een pomp kan leveren. Dat weerhoudt ons er niet 
van de voorbereidingen zo veel mogelijk gereed te hebben. Zodra een pomp kan worden 
geleverd wordt die zo snel mogelijk naar Nepal verstuurd. Omdat we waarschijnlijk voorlopig 
zelf niet naar Nepal kunnen afreizen, maken we een duidelijke handleiding en instructie voor 
de plaatsing van de tank en de aansluiting van de pomp.  
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MATERIAAL EN GEREEDSCHAP 

Begin dit jaar bleek na inventarisatie dat ons gereedschap behoorlijk intensief is gebruikt de 
afgelopen vijf jaar. Ons aggregaat was dringend aan onderhoud toe. Sanu en Raby hebben het 
aggregaat naar Kathmandu gebracht voor een grote onderhoudsbeurt. Ook de trekstarter 
moest worden vervangen. Vanuit Nederland 
is een trekstarter opgestuurd. Het zaagblad 
van de cirkelzaag was behoorlijk gesleten 
en was bot geworden. Vanuit Nederland 
hebben we een origineel zaagblad 
gestuurd. Omdat er nu geen mensen naar 
Nepal afreizen en Hans in december geen 
extra bagage kon meenemen,  hebben we 
in het eerste kwartaal veel gereedschap en 
materiaal opgestuurd. Een handcirkelzaag, 
een boormachine en twee slijptollen zijn 
inmiddels via PostNL opgestuurd. Ook 
hebben we het nieuwe zaagblad, de 
trekstarter voor het aggregaat en 
bouwmateriaal zoals koppelmoeren en torx 
schroeven opgestuurd. Tot nu toe zijn alle pakketten altijd keurig aangekomen. Door de 
lockdown zijn de postkantoren in Kathmandu gesloten en heeft Raby het laatste pakket nog 
niet kunnen ophalen. We gaan ervan uit dat ook het laatste pakket goed aankomt. 

DONATIES 

Van de diaconie PKN Nieuwland Westmaas hebben we een mooie donatie ontvangen. De 
diaconie heeft vorig jaar drie nieuwe projecten gekozen die gedurende drie jaar structureel 
worden gesteund met regelmatige bijdragen én de opbrengst van een aantal kerkcollecten. 
Met deze donaties kunnen we gelukkig blijven doen waar we vijf jaar geleden mee zijn 
begonnen en kunnen we nog steeds huizen bouwen.  
Ook heeft de diaconie in hun blad de Driewerf aandacht besteed aan ons project. In de editie 
van april 2020 staat een mooi artikel. Het artikel is via een link op onze website te lezen.  
 
 
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.  


