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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.19             23 JULI 2020 

 

HET CORONAVIRUS IS IN NEPAL NOG NIET ONDER CONTROLE. ER IS NOG STEEDS EEN 

LOCK DOWN. OOK NEPAL MAAKT EEN ECONOMISCHE CRISIS DOOR EN DAT MAAKT DE 

ARMOEDE EXTRA ZICHTBAAR. WE HEBBEN VOEDSELPAKKETTEN UITGEDEELD IN THULO 

PARSEL. DIT JAAR HEBBEN WE AL VIER HUIZEN GEBOUWD EN STARTEN WE MET HUIS 

NUMMER 30. DE WATERTANK IS GEKOCHT EN DE PUT VOOR WATERTANK IS GEGRAVEN.  

 

HET CORONAVIRUS 

Nu in heel Europa de versoepelingen van de Coronamaatregelen merkbaar zijn, grijpt het 

Coronavirus in Azië nog steeds flink om zich heen. Vooral in India neemt het aantal 

besmettingen fors toe. Dat is voor Nepal een slechte ontwikkeling omdat het land het niet 

voor elkaar krijgt de grenzen te sluiten. Formeel heeft de overheid de grenzen met India 

gesloten, maar er zijn te veel informele grensovergangen waar de bevolking dagelijks gebruik 

van maakt. Voor de handel en economie is Nepal sterk afhankelijk van India. Het sluiten van 

de grenzen is tegenstrijdig met de economische belangen, daarom wordt het grensverkeer op 

kleinere wegen oogluikend toegestaan. Ook zijn veel Nepalezen hun baan kwijtgeraakt in 

India, en keren terug naar huis. Dit is natuurlijk uiterst risicovol voor het besmettingsgevaar 

in Kathmandu en in de bergdorpen. In India neemt het aantal besmettingen dagelijks nog 

steeds fors toe. Het brengt een groot risico voor Nepal met zich mee als er mensen van en 

naar India reizen. 

Omdat we intensief contact hebben via Skype met Raby, onze financieel coördinator in Nepal, 

blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen in Nepal. Raby is de afgelopen maanden zo 

goed als hele dagen met zijn gezin binnen in zijn kamer gebleven. Afgelopen week, op 22 juli, 

heeft Nepal de lockdown formeel opgeheven en mogen mensen weer naar buiten. De 

inwoners van Kathmandu hebben ook weer behoefte om na een verblijf van maanden in huis 

weer naar buiten te gaan. De mensen zijn nog steeds voorzichtig maar ook vooral bang. De 

gezondheidszorg is in Nepal kwalitatief niet voldoende berekend om iedereen goed te helpen 

bij een nieuwe besmettingsgolf. De mensen beseffen dat natuurlijk zelf ook. Op dit moment 

(27-7-2020) zijn 18.613 mensen positief getest op het coronavirus (covid-19). Er zijn 45 

mensen overleden. Niet bekend is hoeveel mensen zijn opgenomen met ernstige klachten. 

Veel mensen hebben ook geen geld om naar een dokter of ziekenhuis te gaan en worden dan 

ook niet getest. Of de door de overheid gepubliceerde cijfers een realistisch beeld geven van 

de daadwerkelijke besmettingen in heel Nepal blijft de vraag. De curve van besmettingen 

loopt in Nepal in ieder geval nog steeds op. Mede ook veroorzaakt omdat onlangs veel 

Nepalezen zijn teruggekeerd vanuit andere landen bv. Qatar en Verenigde Arabische 

Emiraten, waar zij werkten. Deze mensen wilden ook allemaal naar huis naar hun familie. Dit 

is voor iedereen begrijpelijk, maar het veroorzaakte wel een reisgedrag met heel veel risico. 
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Het Coronavirus beperkt zich vooralsnog tot de grote steden en het grensgebied met India. 

Naast de grote economische gevolgen veroorzaakt het virus helaas ook individueel leed. Veel 

van de mensen in de bergdorpen zijn afhankelijk van het toerisme. De mannen gaan drie of 

vier keer per jaar mee op trekking als gids of als drager. Dat doen ze in maart/april en 

oktober/november. Ze verdienen dan een salaris om een paar maanden hun gezin van te 

onderhouden. Daarom doen ze tijdens een trekking altijd meer dan hun best om reizigers te 

helpen en zorgen ze dat het de deelnemers aan niets ontbreekt. Ze hopen namelijk op een 

fooi aan het eind van de trekking. Deze fooi is een onderdeel van hun salaris. Omdat het 

toerisme sinds de uitbraak van het Coronavirus in Nepal vanaf eind maart niet meer mogelijk 

is, hebben deze mannen geen inkomen. Veel van de mannen uit de bergdorpen zijn 

ongeschoold en komen uit de lagere kasten. Hierdoor komen zij niet snel in aanmerking voor 

andere baantjes, die er sowieso al niet veel zijn. Dit heeft tot gevolg dat veel van de 

gezinnen geen geld meer hebben om voedsel te kopen. Hoe wrang kan het zijn: heb je een 

mooi nieuw huis maar heb je niet te eten. Daarom hebben we afgelopen maand voor 18 

gezinnen voedselpakketten laten bezorgen in Thulo Parsel. Ieder gezin ontving rijst, linzen, 

bonen, olie en suiker. 
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VOORBEREIDINGEN VOOR DE WATERTANK  

We zijn al heel lang bezig om de watervoorziening goed te regelen. 

Telkens moeten de mensen in Thulo Parsel na een aardverschuiving, als 

gevolg van de regentijd, weer nieuwe leidingen aanleggen of zelf op zoek 

naar een nieuwe bron. Ieder jaar weer worden nieuwe polyethyleen 

leidingen aangelegd en moet er een nieuw bassin worden gemetseld, van 

waaruit het water dan naar het dorp stroomt. Dit jaar maken we een 

duurzame voorziening. We graven een watertank in van 5.000 liter. Voor 

de locatie van de watertank hebben we gekozen voor het laagste punt 

van het dorp, zodat ook het water van in de toekomst nieuwe bronnen 

naar dit punt kan stromen.  

Een gat is gegraven waar de tank veilig in kan 

worden geplaatst. Het gat is ruim en de wanden 

zijn verstevigd zodat ze later altijd vanaf de 

buitenkant nog bij de tank kunnen. Ook de 

bodem is goed geëgaliseerd. De tank wordt 

gevuld met stromend water uit de bron. Omdat 

de tank continu vanuit de bron wordt aangevuld 

blijft het water stromen. Zodra de tank vol is 

zorgt een overloop voor afvoer van het water 

naar het dal. Van Bosman Watermanagement in 

Piershil hebben we een nieuwe waterpomp 

gekregen. Helaas verstuurt PostNL in verband 

met het Coronavirus momenteel geen pakketten naar Azië. Dus ook niet naar Nepal. Zodra 

het verbod voor het verzenden van postpakketten wordt opgeheven, sturen we de pomp zo 

snel mogelijk naar Nepal.  

LEVERINGSPROBLEMEN DOOR CORONA 

Na de eerste vier huizen van dit jaar stagneerde de bouw door het Coronavirus. Materialen 

konden niet meer worden gekocht en niet meer worden geleverd. Raby bestelt zijn materiaal 

altijd in Banepa, vanwaar het ook wordt vervoerd naar Thulo Parsel. Banepa is een grote 

handelsplaats tussen Kathmandu en Thulo Parsel in. Het is de gewoonte in Nepal dat 

materiaal bij een bedrijf wordt besteld, maar dan ook wel meteen contant wordt betaald. 

Door de lockdown in Kathmandu kon Raby niet naar buiten en kon hij niet naar Banepa om 

materiaal te bestellen. Omdat we toch door wilden bouwen, het betekent natuurlijk ook 

inkomen voor onze mannen die de huizen bouwen, heeft Raby contact gezocht met onze 

leveranciers. Bij hoge uitzondering wilden ze dit keer wel op rekening leveren. Ook de 

mannen met een vrachtwagen, die vaker voor ons naar Thulo Parsel rijden, wilden wel op 

goed vertrouwen de spullen leveren. Dat is dus het resultaat van de goede relatie van Raby 

met de leveranciers. Dat goed vertrouwen in Nepal ook zijn grenzen kent, merkte Raby toen 

de winkelier zelf na een paar dagen zijn geld bij hem thuis kwam halen. Prima geregeld zo.  
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DE BOUW OP LOCATIE 

In het tweede kwartaal van dit jaar was huis vier af. Van de zes huizen die we dit jaar op de 

planning hebben staan zijn de eerste vier af. Nadat het 

vierde huis was opgeleverd moesten we de bouw 

stilleggen omdat we niet voldoende materiaal meer 

hadden. Gelukkig kon de bouw na een korte 

onderbreking als gevolg van het Coronavirus gelukkig 

weer verder. Nadat het materiaal weer was geleverd 

zijn we aan huis nummer vijf begonnen. De bouw ligt nu 

weer even stil vanwege de regentijd. Omdat de bouw 

dit jaar goed vordert gaan we een jubileum meemaken. 

Zoals het er nu naar uit ziet zal het vijfde huis dit jaar 

voor ons het 30ste huis worden dat we sinds de 

aardbeving in 2015 hebben gebouwd. We worden er zelf 

een beetje verlegen van als we ons realiseren dat we 

aan het eind van dit jaar daadwerkelijk 30 huizen 

hebben gebouwd. Het laat ook zien dat, hoe klein je 

ook bent, je tot grote daden in staat kan zijn. Sanu 

heeft met het team nu zo veel ervaring dat het bouwen 

hen steeds beter afgaat.       Huis nummer 4 voor Bhim Bahadur Magar 

Dat de bouw van de huizen in de omgeving niet onopgemerkt is gebleven, hadden we tijdens 

onze bezoeken al wel gemerkt. De huizen zijn solide en zien er goed uit. Dat betekent dat 

Sanu en zijn mannen in de (weide) omgeving worden gevraagd voor bouwactiviteiten. Er zijn 

gelukkig ook mensen die zelf over wat financiële middelen beschikken om een huis te laten 

bouwen maar niet de kennis en ervaring hebben om het ook zelf te bouwen. Het is mooi te 

zien dat ons uitgangspunt aan het begin 

van ons project van ‘training on the 

job’ nu duidelijk zijn vruchten gaat 

afwerpen. We hebben de jongens 

opgeleid, we hebben ze de kans 

gegeven een vak te leren waardoor ze 

nu selfsupporting zijn geworden. Sanu 

heeft een soort ‘aannemingsbedrijfje’ 

en wordt om zijn kwaliteit en ervaring 

gevraagd. Dat hij weer mannen uit het 

dorp meeneemt voor de klus is ook 

weer goed voor de andere gezinnen in 

het dorp. 

Huis nummer 5 al weer vergevorderd 
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HOUTEN BALKEN GESTOLEN 

Nadat Raby het materiaal voor het vijfde huis heeft laten leveren kon hij er door de lockdown 

niet bijzijn. Hij was dus niet bij de aflevering in Thulo Parsel. De balken, het zand en cement 

zijn aan de weg afgeleverd. Het is in Nepal wel gewoon om materiaal aan de weg af te 

leveren. Tot nu toe waren we gewend om het materiaal meteen op de locatie van het te 

bouwen huis te brengen. Omdat het materiaal aan het eind van de middag werd geleverd en 

Raby niet bij de aflevering kon zijn, hebben we het materiaal langs de weg laten liggen tot de 

volgende ochtend. Het gaat hier om een onverharde weg die doodloopt 100 m onder het huis 

van Jit. De volgende ochtend bleek bij de telling dat er tien houten balken waren verdwenen. 

Rondvragen heeft niets anders dan verbaasde gezichten opgeleverd. We hebben nog 

overwogen aangifte van de diefstal te doen bij de politie, maar daarvan werd ons al snel 

duidelijk dat het heel tijdrovend zou zijn en dit echt niets zou opleveren. Jit en Raby hebben 

in het dorp intensief gezocht en rondgevraagd of iemand iets heeft gezien. We gaan er maar 

van uit dat onze balken vast een goede bestemming krijgen en iemand zal ze vast ook hard 

nodig hebben gehad en zal ze goed kunnen gebruiken. Voor ons wel weer een les voor de 

volgende keer. 

DONATIES 

Het is voor ons opvallend en we zijn daar heel blij mee, dat we in bijna iedere nieuwsbrief 

telkens weer een kopje Donaties kunnen vullen. Ook deze nieuwsbrief hebben we weer goed 

nieuws. Van het Parochieel Missiecentrum (PMC) uit Berkel en Rodenrijs ontvingen we ook dit 

jaar weer een mooie donatie van €5.000,00.  

Ook ontvingen we van een particuliere donateurs weer mooie donaties waardoor we de 

komende tijd onze idealen kunnen blijven nastreven. Dat Nepal zo kort na de aardbeving nu 

weer een forse klap te verwerken krijgt door het Coronavirus is uitermate triest. Dit 

Coronavirus is een volgende ramp voor veel Nepalezen van wie het inkomen is weggevallen. 

Het valt ons telkens weer op hoe veerkrachtig deze bevolking weer is en we vragen ons wel 

eens af hoe ze dit kunnen volhouden.  

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.  


