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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.21            17 DECEMBER 2020 

 

DIT JAAR BESTAAT DE STICHTING VIJF JAAR. IN VIJF JAAR HEBBEN WE 31 HUIZEN 

GEBOUWD. ONS TEAM IN NEPAL DOET UITSTEKEND WERK. VANWEGE DE CORONACRISIS 

HEBBEN WE VOEDSELPAKKETTEN UITGEDEELD IN THULO PARSEL. DE WATERPOMP IS 

AANGESLOTEN OP DE WATERTANK. NIEUWE AFSPRAKEN ZIJN GEMAAKT VOOR DE BOUW 

VAN HUIZEN IN 2021.   

 

VIJFJARIG BESTAAN 

In augustus 2020 bestond onze stichting vijf jaar. Ons vijfjarig bestaan had een feestelijke 

aangelegenheid moeten zijn. We zijn blij met de behaalde resultaten. Aan het eind van dit 

jaar wordt het 31ste huis afgebouwd en hebben we een watervoorziening in het dorp 

aangelegd. Onze mannen hebben hard gewerkt. Helaas waren we, ondanks het mooie 

resultaat, ook verdrietig door de gevolgen die de 

covid-19 pandemie in Nepal veroorzaakt. We 

hoorden dat het niet goed ging met veel 

gezinnen in Nepal en ook in Thulo Parsel. Nepal 

is een van de armste landen ter wereld en is 

voor steun en hulp afhankelijk van andere 

landen. Omdat door de pandemie sinds maart 

geen toerisme meer mogelijk is, valt de 

inkomstenbron voor heel veel Nepalezen weg. 

Door de covid-19 pandemie kunnen ook wij dit 

jaar zelf niet naar Nepal. Dat betekent dat we 

de gezinnen voor wie we een nieuw huis hebben 

gebouwd niet kunnen bezoeken. Ook voor het maken van nieuwe bouwafspraken vroeg dat 

van ons een andere aanpak. Met ons Nepalees coördinatieteam (Jit, Raby en Sanu) hebben we 

goed overleg gehad en goede afspraken gemaakt. Zij hebben deze keer de selectie met elkaar 

gemaakt en in een rapport aan het bestuur voorgelegd. 

Bij de oprichting in 2015 hebben we als stichting een aantal afspraken gemaakt die voor ons 

nog steeds belangrijk zijn. Belangrijke pijlers zijn: Onze core business is het bouwen van 

huizen, we streven naar lage overheadkosten en we leren de Nepalese bevolking hoe te 

bouwen zodat ze het zelf kunnen. Na vijf jaar kunnen we concluderen dat we zijn geslaagd in 

onze missie. We hebben eenvoudige maar solide en sterke huizen gebouwd, onze 

overheadkosten hebben we laag weten te houden en onze technisch coördinator (Sanu) bouwt 

samen met de mannen uit Thulo Parsel sinds 2015 geheel zelfstandig de huizen.  
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TOTAAL 31 HUIZEN GEBOUWD 

Ondanks dat het virus Covid-19 ook Nepal grotendeels plat legt, konden onze mensen in Thulo 

Parsel, afgelopen jaar gewoon doorbouwen. Het bestellen en leveren van materiaal was wel 

veel lastiger, maar omdat we al jaren klant zijn bij een aantal leveranciers kon Raby, onze 

financieel coördinator, het materiaal telefonisch bestellen. De levering werd gedaan op basis 

van vertrouwen en later kon worden afgerekend. Dit is in Nepal geen gebruikelijke 

handelswijze. Normaal wordt alleen geleverd als direct wordt betaald. Dit betekende gelukkig 

dat onze mensen de geplande en 

toegezegde huizen voor dit jaar hebben 

kunnen bouwen. Afgelopen jaar hebben 

we zes huizen gebouwd, waardoor de 

teller aan het eind van het jaar op 31 

huizen staat. Een resultaat dat onze 

stoutste verwachtingen overtreft.  

Onze huizen, vallen door de blauwe 

zinken daken, extra op in de omgeving. 

Dit blijft niet onopgemerkt waardoor 

Raby en Jit veel worden gebeld door 

mensen uit andere delen van Thulo 

Parsel. Mensen vragen dan of de 

stichting ook een huis voor hen kan bouwen. Raby en Jit kunnen en willen geen toezeggingen 

doen en verwijzen altijd voor besluitvorming naar het bestuur in Nederland. Raby heeft 

uiteindelijk de inventarisatie en rapportage van het coördinatieteam toegelicht aan het 

bestuur in Nederland. 

ONZE DRIE COÖRDINATOREN  

Ons coördinatieteam in Thulo Parsel heeft de afgelopen jaren prima werk geleverd. Sanu, 

onze technisch coördinator heeft alle huizen gebouwd samen met mensen uit het dorp. Hij 

heeft de bouw van de huizen voorbereid, gecoördineerd en de mensen begeleid. Hij houdt 

zich strikt aan de bouwafspraken die we in het begin hebben gemaakt. Hij had al gewerkt in 

de bouw maar heeft met de bouw van onze huizen nog meer bouwervaring opgedaan.  

De huizen zijn ieder jaar weer verbeterd door kleine aanpassingen en we kunnen stellen dat 

we stevige en robuuste huizen hebben gebouwd. Jit, onze algemeen coördinator, regelt 

allerhande zaken in en om Thulo Parsel. Hij heeft goede contacten met de verschillende 

bestuursorganen en heeft goed contact met de Rotary. In overleg met de Rotary, die voor de 

financiële middelen heeft gezorgd, heeft hij het voor elkaar gekregen dat de weg naar Thulo 

Parsel is aangelegd en onlangs is verbreed. Hij is ons belangrijke contact voor de 

communicatie van het bestuur in Nederland naar de inwoners van Thulo Parsel.  

Raby is in Nepal heel belangrijk voor de stichting. Hij is verantwoordelijk voor de voortgang 

van hele project. Hij is onze logistiek en financieel coördinator in Nepal. Hij heeft de 

afgelopen vijf  
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jaar alle financiën in Nepal beheerd. 

Ook heeft hij de logistiek prima 

georganiseerd in de afgelopen vijf 

jaar. Materiaal was altijd op tijd en op 

de juiste plaats geleverd. Ook weet 

Raby steeds betere financiële 

afspraken te maken, waardoor we 

goede prijzen betalen voor het 

materiaal. We hebben ons de 

afgelopen vijf jaar meer dan eens 

gerealiseerd hoe belangrijk deze 

mannen zijn voor het realiseren van 

de plannen van onze stichting. Het 

laatste huis dat we bouwen in 2020 is 

het huis voor Sanu en zijn gezin. Het is geweldig voor Sanu dat hij nu weer voldoende werk 

heeft in en rond Thulo Parsel en dus weer in zijn eigen dorp kan wonen.   

WATERPOMP IN THULO PARSEL 

Door de coronapandemie is er lang niet gevlogen op Nepal en konden we geen pakketten 

versturen. In september werd er voor het eerst weer gevlogen op Nepal en konden we de 

waterpomp met materiaal versturen. De waterpomp is in december aangesloten en kon 

meteen in gebruik worden 

genomen. Het was voor de 

mensen in Nepal nog niet zo 

eenvoudig om de pomp aan de 

praat te krijgen. Via een 

verbinding met Jit in Nepal en 

Hugo in Thailand, die daar 

voor Bosman 

Watermanagement aan het 

werk is, en Hans in Nederland 

hebben we uitgelegd hoe de 

pomp moet worden 

aangesloten. Ondanks de 

tekeningen van Hugo die de wereld over gingen, lukte het de mannen niet. In Kathmandu 

heeft een pompdeskundige de pomp aan de praat gekregen. Door de pomp onderin de tank te 

plaatsen en een overloop te construeren, maar ook door het intensieve gebruik, zal het water 

voortdurend blijven stromen en in beweging blijven. We zijn blij dat we een goede blijvende 

voorziening hebben kunnen bieden voor het watergebruik in Thulo Parsel. 

GEEN WERK, GEEN INKOMEN, GEEN ETEN 

Door het coronavirus is er vanaf maart dit jaar geen toerisme meer in Nepal. Bijna alle 

mannen in het dorp zijn afhankelijk van het toerisme in Nepal. Als gids, drager of als kok 

verdienen ze hun geld tijdens het trekkingseizoen tijdens trekkings in de Himalaya.  
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Nu er dit jaar geen trekkings mogelijk zijn verdienen de mannen ook geen geld. Dit betekent 

dat veel mensen al een jaar geen inkomen hebben. Nadat wij via Skype van Raby hoorden dat 

veel van de gezinnen in Thulo Parsel niet 

voldoende eten meer hadden, hebben wij als 

bestuur geen moment getwijfeld. We moeten 

deze mensen ook nu helpen. Wij vonden het 

na goed beraad verantwoord om in dit geval 

de donaties, die we hebben ontvangen voor 

de bouw van huizen, te gebruiken om 

voedselpakketten te bezorgen bij de 

gezinnen in Thulo Parsel. We hebben in het 

laatste kwartaal drie keer voedselpakketten 

laten bezorgen in Thulo Parsel. Het laatste 

pakket is op zaterdag 19 december jl. in het 

dorp afgeleverd. Raby heeft gezorgd dat de 

voedselpakketten precies op tijd zijn 

afgeleverd. Iedereen heeft rijst, olie, 

bonen, linzen, zout, kruiden en suiker 

gehad. Ook hebben we aan de 

voedselpakketten een grote kerstkaart 

gebonden, met alle namen van donateurs 

die dit mogelijk hebben gemaakt. Vooral ook 

om hen te laten weten dat we aan hen 

denken en we hen zeker niet zullen 

vergeten. Het voelt goed om in deze tijd 

mensen bij te staan die het minder hebben dan wij. De inwoners van Thulo Parsel waren heel 

blij met de voedselpakketten en wensen iedereen: “Merry Christmas and a happy New ear”  

DONATIES 

Ook afgelopen jaar zijn we verrast door de mooie donaties die we hebben ontvangen van heel 

veel mensen en bedrijven. We vinden het geweldig dat heel veel donateurs ons al jaren 

steunen en ons blijven steunen. Dit betekent dat we met heel veel vertrouwen het volgende 

jaar ingaan. We hebben goede afspraken kunnen maken om niet vijf maar zes nieuwe huizen 

te bouwen in 2021. Ook zijn we blij dat we door al deze donaties onze financiële situatie 

zodanig is dat we naast de bouw van huizen de mensen ook kunnen helpen met essentiële 

zaken zoals de watervoorziening en voedselpakketten. En uiteraard blijven we ons in de 

nieuwsbrieven en in de jaarverslagen verantwoorden voor de uitgaven.  

 

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING 

HELPING THULO PARSEL.  

We vinden het ook fijn als je onze facebookpagina Helping Thulo Parsel wilt liken ….. .  


