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Dit jaar bestaan we vijf jaar. Een jubileum om trots op te zijn. In 2020 hebben we ons 31ste huis 

gebouwd. Wat kort na de aardbeving in 2015 begon als individuele kleinschalige hulpverlening aan 

bewoners in een klein bergdorpje in Nepal, is uitgegroeid tot een stichting die huizen bouwt voor 

mensen in en rond het bergdorp Thulo Parsel die de financiële mogelijkheden niet hebben. 
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1. Terugblik na vijf jaar 

In 2015, kort na de aardbeving in Nepal hebben we op 7 augustus 2015, de stichting “Helping 

Thulo Parsel” bij notaris Van der Kuijp bij notariële akte in Strijen opgericht. De aanleiding 

voor het oprichten van de stichting ontstond door ons idee de getroffen mensen in de 

bergdorpen zo snel mogelijk te helpen. Ons kleinschalig initiatief, dat begon met medicijnen, 

en zeilen om onder te slapen, werd snel opgepikt door helpende ondernemers in de 

Hoeksche Waard. Daardoor konden we meer doen dan gedacht. Zo is de stichting Helping 

Thulo Parsel ontstaan. We werden snel door de Belastingdienst als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Nu terugkijkend na vijf jaar van hard en intensief 

werken kunnen we constateren dat we een mooi resultaat hebben behaald. In 2020 hebben 

we het 31ste huis gebouwd. Alles wat we hebben bereikt in de afgelopen vijf jaar was allemaal 

niet mogelijk geweest zonder de steun van heel veel bedrijven en lieve vrienden die ons op 

alle mogelijke manieren hebben geholpen en bijgestaan. Vrienden en donateurs hebben ons 

vanaf het begin gesteund en bleven ons gelukkig ook al die jaren trouw steunen. Daar zijn we 

iedereen heel dankbaar voor. 

 

Eerste huis in 2015 

In ons eerste jaar (2015), hebben we met vier vrijwilligers in 17 dagen een eerste huis 

gebouwd. Kort nadat we eerst zeilen en medicijnen hadden gestuurd konden we door de 

vele donaties al de eerste vier huizen plannen. Ondanks de problemen van gesloten grenzen 

met India waardoor een tekort aan materiaal dreigde hebben we ons werk toch af kunnen 

maken. We hebben de mannen in het dorp opgeleid en geleerd hoe ze een veel beter en 

steviger huis moesten bouwen. Ook het gereedschap dat we bij ons hadden leerden we ze 

gebruiken. Na twaalf huizen in Thulo Parsel zijn we gaan bouwen in Bhimkhori. Ook daar 

hebben we negen huizen gebouwd. Na de bouw van de huizen in Bhimkhori kregen we veel 

verzoeken van mensen uit de directe omgeving van Thulo Parsel die in aanmerking wilde 

komen voor een huis van de stichting. We hebben na Bhimkhori weer meer huizen gebouwd 

in de directe omgeving van Thulo Parsel. Onze mannen kregen snel veel ervaring en expertise 
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om geheel zelfstandig huizen te bouwen. Het gereedschap wordt intensief gebruikt. Onze 

vrijwilligers van ‘het eerste uur’ zijn nog steeds heel belangrijk omdat zij nu nog steeds voor 

materiaal zorgen. Ook Makita in Eindhoven heeft ons geweldig geholpen. Het materiaal 

wordt vooral gesponsord door Bosman Watermanagement in Piershil en aannemingsbedrijf 

Apon en Vermaas in Zuid Beijerland. We realiseren ons dat de huizen, zoals we ze nu 

bouwen, alleen mogelijk is met de professionele hulp en steun die we krijgen. Het was een 

waardering voor onze mannen dat onze huizen door inspecteurs van de Nepalese overheid 

tijdens een inspectie als zeer goed werden beoordeeld.  

Ook is door hulp en steun uit Nederland weer een goede watervoorziening gecreëerd in 

Thulo Parsel. De mensen kunnen nu gebruik maken van een 5000-liter watertank waaruit het 

water via een grote elektrische pomp, die is gesponsord door Bosman Watermanagement, 

omhoog kan worden gepompt. De 5000-litertank is voldoende voorraad voor alle gezinnen 

en door het intensieve gebruik is de doorstroom ook gegarandeerd. 

Het is, na vijf jaar, triest dat we nog steeds nieuwe verzoeken van families krijgen, die nog 

steeds geen veilig bewoonbaar huis hebben. Anderzijds begrijpen we ook heel goed dat een 

arm land als Nepal altijd een 

arm land zal blijven. Wij komen 

al zo lang in Nepal en helaas 

verandert er heel weinig en zijn 

mensen veelal van hulp 

afhankelijk. Het coronavirus 

heeft Nepal extra hard getroffen 

in 2020. Veel mensen in de 

bergdorpen zijn afhankelijk van 

het toerisme omdat zij hun geld 

verdienen als drager of als gids. 

Nu er geen toerisme mogelijk is 

in Nepal en er dus geen 

trekkings worden gelopen in de 

Himalaya, kan er door de mensen geen geld worden verdiend. Geld dat ze in drie of vier 

trekkings moeten verdienen om een heel jaar lang hun gezin te kunnen onderhouden. Door 

het Coronavirus is ook bijna al het andere werk weggevallen.  Veel Nepalezen die hun geld 

verdienen in het buitenland zoals in Dubai of Qatar zijn naar Nepal teruggekeerd. Armoede 

en hongersnood ligt op de loer. Nepal is voor hulp afhankelijk van de buurlanden China en 

India. 

2. We kijken vooruit 

Zolang we de mogelijkheden hebben blijven we ons toeleggen op de bouw van huizen voor 

mensen die zelf niet de mogelijkheden hebben een nieuw onderkomen te bouwen. Rekening 

houdend met de grote gevolgen van Covid-19 in Nepal zullen we daarnaast ook de inwoners 

van Thulo Parsel blijven ondersteunen met de eerste levensbehoefte wanneer dat 

noodzakelijk is. Wel hebben we ons gerealiseerd hoe verschrikkelijk afhankelijk deze mensen 

van hulp zijn bij een ramp van deze omvang en bij niet verwachtte gebeurtenissen zoals bv 

een aardbeving of pandemie. We willen ons de komende jaren verdiepen in de 

mogelijkheden om voor deze mensen een bestaan te helpen opbouwen waarbij de 

afhankelijkheid van anderen kan worden gereduceerd. Te denken valt aan kleine 

coöperatieve ondernemingsvormen waarin alle inwoners aandeel hebben en uiteindelijk ook 



4 
 

voordeel van kunnen hebben. Om een denkrichting te noemen kan bijvoorbeeld met beheer 

van een kippenfarm inkomen worden gegenereerd. Verkoop van de eieren en van de kippen 

kan inkomsten bieden voor meerdere gezinnen. Door het beheer, verzorging, onderhoud, 

verkoop, enz. kan er een gezamenlijk belang ontstaan. Uiteraard zullen we de 

omstandigheden, zoals temperatuur en hoogte moeten nagaan en onderzoeken of de 

haalbaarheid realistisch is. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk of de inwoners het zelf 

een aantrekkelijk idee vinden.  

3. Financiën  

We zijn als stichting financieel gezond. Onze boekhouding is helder en transparant en nog 

steeds zijn onze standpunten, zoals we die bij de oprichting hebben afgesproken, belangrijke 

uitgangspunten: geen onkostenvergoeding voor 

bestuursleden of vrijwilligers, ook geen reiskosten 

naar Nepal en verblijfskosten in Nepal en we maken 

geen kosten wanneer die niet direct noodzakelijk zijn 

voor de going concern van de hulpverlening.  

Donaties worden alleen via onze bankrekening 

ontvangen. Wanneer donateurs dat wensen 

ontvangen zij een factuur. Aan het begin van ieder 

kalenderjaar publiceren wij een jaarverslag over het 

afgelopen jaar, waarin het financieel jaarverslag een 

belangrijk onderdeel is. 

We plannen onze nieuwe activiteiten altijd aan het 

begin van elk jaar, vooral op basis van onze financiële 

middelen. We willen alleen toezeggingen doen aan 

mensen wanneer we die ook daadwerkelijk na 

kunnen komen. Doordat besluiten altijd alleen en unaniem door het bestuur in Nederland 

worden genomen beschermen we ons coördinatieteam tegen zichzelf en voor hun directe 

omgeving. Soms moeten er keuzes worden gemaakt wie we wel en wie we niet kunnen 

helpen. Het bestuur in Nederland is meer in staat een onafhankelijk besluit te nemen dan ons 

coördinatieteam.  

4. Concrete plannen voor 2021 

Het doet ons geweldig goed om in het nu al weer zesde jaar van ons bestaan een volgend 

jaarplan te kunnen schrijven. Voor het komend jaar kan onze stichting zich weer inzetten om 

gezinnen te ondersteunen die niet met eigen middelen een nieuw of goed huis kunnen 

bouwen. De afgelopen vijf jaar hebben wij ervaren dat de Nepalese overheid de Nepalezen in 

de bergdorpen niet die steun hebben kunnen geven om een nieuw huis te bouwen of een 

huis te herstellen. Het bleef veelal beperkt tot wat golfplaten. Wij willen daarom ook 

gezinnen helpen die ten tijde van de aardbeving al een slecht onderkomen hadden, dat 

weliswaar niet is ingestort maar dat erg slecht en bouwvallig was en nog is.  

4.1 Zes huizen in 2021 

Vanaf de start van onze stichting hebben we altijd alle besluiten voor wie we een huis 

bouwen zelf gemaakt. We hebben altijd de huizen ter plekke beoordeeld en met de mensen 

gesproken. Ook voor het komend jaar hadden we dat natuurlijk  willen doen. De covid-19 

pandemie maakt dat helaas dit jaar onmogelijk. Met Raby hebben we afgesproken dat hij 
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met Jit en Sanu alle verzoeken in en rond 

Thulo Parsel gaat beoordelen. Jit kent 

bijna iedereen in de omgeving, Sanu kan 

de technische situatie van de huizen 

beoordelen en Raby bespreekt met de 

mensen hun (financiële) situatie en hun 

gezinssituatie.  

Raby heeft van alle beoordelingen en 

gesprekken een verslag gemaakt en naar 

het bestuur in Nederland gestuurd. Het 

bestuur in Nederland heeft het voorstel 

beoordeeld en het uiteindelijke besluit 

genomen om zes huizen te bouwen. Raby heeft vervolgens de gezinnen geïnformeerd. Hij 

heeft de gezinnen bezocht en besproken onder welke  voorwaarden wij de huizen bouwen. 

Ook de salariëring van onze bouwvakkers en hun verzorging heeft hij besproken. Met ieder 

gezin heeft hij ons contract besproken 

en ondertekend. Omdat veel van de 

mensen niet kunnen lezen is het 

belangrijk dat hij de voorwaarden goed 

bespreekt voordat getekend wordt. 

Met Sanu maakt hij een planning zodat 

de mensen weten wanneer zij hun huis 

kunnen afbreken, omdat meestal het 

nieuwe huis op de zelfde plek moet 

worden gebouwd. Door een 

zorgvuldige logistiek voorkomen we 

dat mensen te lang zonder huis zitten.  

Zo lang we de financiële mogelijkheden hebben willen we als stichting ook in de toekomst 

ons blijven inzetten om huizen te blijven bouwen voor de Nepalese bevolking.  

4.2 voedselpakketten 

De corona pandemie heeft grote gevolgen voor heel veel mensen in Nepal. Bijna alle mannen 

in de bergdorpen zijn afhankelijk van werk tijdens de trekkings in de Himalaya. Door de 

lockdown die ook in Nepal door de overheid is ingesteld is toerisme niet meer mogelijk 

geweest heel 2020. Hierdoor hebben heel veel mensen geen inkomen meer, waardoor veel 

gezinnen geen voedsel meer konden kopen. Wij hebben in 2020 drie keer voedselpakketten 

verzorgd voor de gezinnen in Thulo Parsel. Wanneer het nog steeds noodzakelijk is zullen we 

ook het komend jaar zo veel als nodig de gezinnen blijven ondersteunen met 

voedselpakketten. De voedselpakketten bestaan uit rijst, linzen, bonen, olie, kruiden en 

suiker. We hebben in het laatste kwartaal van donateurs extra donaties ontvangen met het 

concrete verzoek om van deze extra donatie voedsel te kopen voor de inwoners van Thulo 

Parsel. Uiteraard respecteren we dergelijke verzoeken en doen we ons best om 

voedselpakketten zo snel mogelijk in Thulo Parsel te krijgen. Een donateur schonk ons een 

mooi bedrag en verzocht ons om wat klein veeteelt (geiten en kippen) te schenken aan de 

bewoners van Thulo Parsel. De beesten worden binnenkort aangeschaft en op Nepalees 

nieuwjaar aangeboden aan de bewoners. 
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5. Behoud van de ervaring en expertise 

Bij de start van ons project in 2015 was ons doel om huizen te bouwen volgens het principe 

“training on the job”. We wilden de mensen uit Thulo Parsel leren hoe ze later zelf, en zonder 

hulp, een beter huis konden bouwen. We lieten de Nepali onze werkzaamheden zien en 

leerden hen andere materialen en gereedschappen te gebruiken. Vervolgens lieten we het de 

Nepali zelf doen. Uiteindelijk hebben de zeer leergierige Nepali het werk zo goed onder de 

knie gekregen dat ze nu geheel zelfstandig de huizen kunnen bouwen. In onze aanpak zijn we 

meer dan geslaagd. De mannen zijn betere bouwvakkers geworden, ze hebben geleerd te 

werken met gereedschap en ze hebben bouwkundig inzicht gekregen. Dit betekende voor 

ons als stichting wel, ver weg in Nederland, dat we de expertise en hun inzet van deze 

mensen heel erg zijn gaan waarderen. 

Deze ervaring en expertise willen we ook graag de komende jaren nog blijven gebruiken. Ons 

coördinatieteam (Jit, Raby en Sanu) is van groot belang gebleken voor de stichting. Om onze 

vaklui te behouden voor de toekomst en te binden aan de stichting ontvangt Sanu aan het 

eind van het jaar voor ieder huis dat hij dat jaar 

heeft gebouwd een bonus van NPR 5.000 

(€34,00). Sanu heeft heel veel tijd besteed aan 

werkzaamheden voor de stichting. Sanu is onze 

belangrijkste technische man voor de bouw van 

de huizen. Nu en in de toekomst.  

Voor Jit beoordeelt het bestuur per jaar wat zijn 

bijdrage is geweest. Raby heeft vanaf 2015 alle 

financiën en logistiek geregeld. Hij is een 

belangrijk man in Thulo Parsel en heeft veel 

lobby werk gedaan in de afgelopen jaren. Hij 

moest afstemmen met lokale bestuurders in ander dorpen en moest veel, al dan niet, 

gevoelige zaken bespreken in dorpsraad, die hij leidt. 

Bij de start van onze stichting hebben we nooit kunnen vermoeden dat Raby vijf laar later zo 

veel werk moest verzetten. Vanaf het begin heeft Raby deze werkzaamheden uiterst series 

opgepakt. Dit werk is voor hem inmiddels bijna een dagtaak geworden. Voor de financiële 

zaken en de logistiek is Raby onmisbaar. Hij is goed opgeleid en spreekt uitstekend Engels. 

Bovendien woont hij in Kathmandu en is daardoor voor ons het meest toegankelijk via Skype 

en Messenger. Het bestuur overlegt via Skype regelmatig met Raby. Het bestuur heeft hem 

leren kennen als zeer betrouwbaar en integer. Gezien de belangrijke waarde van Raby en zijn 

grote verantwoordelijkheid heeft het bestuur besloten hem vanaf juli 2020 een maandelijkse 

vergoeding te geven van 12.500 per maand (€87,00). 

6. Gereedschap en materiaal 

Het gereedschap dat we vijf jaar geleden mee hebben genomen vanuit Nederland was goed 

en professioneel. Onze vrijwilligers die bij de start betrokken waren hebben voor veel 

gereedschap gezorgd en dat in Nepal achter gelaten. Ook Makita uit Eindhoven heeft veel 

gereedschap ter beschikking gesteld. 

Het is natuurlijk onmiskenbaar dat dit gereedschap slijt of kapot gaat. Zodra het nodig is 

repareren of vervangen we gereedschap. Ook hebben we afgelopen vijf jaar ieder jaar 

kwalitatief materiaal vanuit Nederland opgestuurd omdat dit niet te krijgen is in Nepal. Het 

gaat dan om koppelmoeren voor de koppeling van draadeinden en Torx schroeven. Dit 
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materiaal is de afgelopen jaren telkens gesponsord. We sturen het materiaal op via PostNL. 

Ook nieuw gereedschap sturen we op via PostNL. Uiteraard blijven we onze donateurs zeer 

dankbaar voor de steun van dit materiaal de afgelopen jaren en hopen ook de komende tijd 

nog van de gulheid gebruik te mogen maken. 

 
Het graven van het gat voor de waterput en het uiteindelijke resultaat 

We verwachten dat ons zware aggregaat dit jaar moet worden vervangen. Het aggregaat gaf 

eind 2020 al minder vermogen. Het aggregaat is voorlopig in Kathmandu gerepareerd. Na de 

reparatie is verteld dat de machine is versleten en het niet zo heel lang meer zal volhouden. 

Wanneer het aggregaat het definitief begeeft zal een nieuwe moeten worden aangeschaft.  

Dat is een kostbare vervanging, maar een aggregaat is onmisbaar voor de bouw. Alle 

apparaten, zoals cirkelzaagmachine, de slijptol, de cementmolen en de trilnaald voor het 

beton draaien op het aggregaat.  


