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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.23                            24 JULI 2021 

 

HET COVID-VIRUS WOEKERT HELAAS NOG STEEDS ROND IN NEPAL. DOOR DE TWEEDE 

LOCKDOWN MOEST DE BOUW VAN DE HUIZEN STOPPEN, MAAR IS WEER GESTART.  

2021 IS HELAAS WEER EEN VERLOREN TREKKINGSEIZOEN VOOR NEPAL. DAAROM NOG 

EEN KEER VOEDSEL VERSTREKT. GULLE GIFT ONTVANGEN VOOR KAPOTTE 

CEMENTMOLEN EN AGGREGAAT.  

 

Nepal moest in mei plotseling weer in een volledige lockdown. Omdat vanuit India een variant 

van het Covid-19 virus, de zogenaamde Deltavariant, de grens overstak verslechterde de 

situatie ineens heel snel. Veel Nepalezen in het 

zuiden werken in het noorden van India en 

hebben het virus het land ingebracht. Ook 

probeerden de rijkere Indiërs nog even snel via 

Kathmandu naar de rest van de wereld te 

vliegen, toen er vanuit Delhi niet meer 

gevlogen kon worden. Delhi ligt slechts een 

uurtje vliegen van Kathmandu of een lange dag 

reizen met de bus. In het nieuws en in de 

Nepalese kranten zagen we vergelijkbare 

beelden zoals de onmenselijke situaties in 

India: te weinig bedden in ziekenhuizen, 

wachtende mensen voor het ziekenhuis, onvoldoende zuurstof en geen vaccins meer. De 

meest schrijnende beelden zijn de rijen met wachtende mensen om hun naasten te kunnen 

verbranden. In Nepal is het gebruikelijk om de overledenen binnen een dag te verbranden. 

Dat gaat niet zoals bij ons in een crematorium, maar op een brandstapel van houtblokken 

langs de rivier.  

Na verbranding wordt de as in de Bagmati rivier in Kathmandu afgevoerd. Omdat de economie 

in Nepal zo goed als tot stilstand is gekomen, is alles ook duurder geworden. Zo ook  een 

tekort aan een speciaal soort hout, dat nodig is voor de brandstapels.  

DE BOUW LAG STIL  

In mei kondigde de overheid plots opnieuw een volledige lockdown aan. Binnen twee dagen 

lag in Nepal alles stil. Iedere vorm van verplaatsing van personen of materialen werd 

stopgezet om zo te proberen het virus in te dammen. Geen bus of ander vervoer mocht nog 

rijden. Dat betekende dat de bouw van onze huizen stil kwam te liggen en de mannen even 

niet konden werken. Gelukkig zijn geen van onze mensen besmet geraakt. Wel zijn andere 

inwoners in het dorp besmet geraakt, maar zij zijn niet ernstig ziek geweest. Na twee weken 

mocht de bouw weer worden hervat. 
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De bouw gaat dit jaar voortvarend en in juni 

konden we beginnen met het zesde huis voor dit 

jaar. Het totale aantal komt hiermee op 36. 

Omdat hardhouten balken altijd moeilijk 

verkrijgbaar zijn, heeft Raby deze begin dit jaar 

in één keer besteld voor zes huizen. Hij heeft ze 

ook meteen op de verschillende bouwplaatsen 

laten bezorgen. Dit blijkt nu een groot voordeel 

te zijn, omdat we nu bij de start van de 

verschillende huizen niet hoeven te wachten op 

de levering van de balken. Alleen zand, cement 

en grit moet nog geleverd worden, maar dat is 

geen probleem. Helaas zijn door de covid-19 pandemie, evenals in de rest van de wereld, de 

prijzen van bouwmaterialen sterk in prijs gestegen. Ook wij ondervinden helaas die 

problemen.   

GIFT VOOR HERSTEL GEREEDSCHAP 

In onze laatste nieuwsbrief schreven we dat ons aggregaat en onze cementmolen door het 

intensieve gebruik zwaar te lijden hebben gehad. De cementmolen is zes jaar geleden vanuit 

Nederland meegenomen naar Nepal. Na de bouw 

van 35 huizen begint de slijtage zichtbaar en 

merkbaar te worden. Zo hebben we drie jaar 

geleden de kuip moeten vervangen. Nu bleek 

begin dit jaar de aandrijving aan vervanging toe. 

Via overleg met Raby en aan de hand van 

detailfoto’s hebben we alle materialen in 

Nederland kunnen bestellen. De onderdelen voor 

de cementmolen zijn opgestuurd naar Kathmandu. 

Door de lockdown konden de spullen helaas niet 

meteen naar het dorp worden gebracht. Inmiddels 

zijn de onderdelen begin juni met iemand 

meegegeven naar Thulo Parsel en heeft Sanu, onze technisch coördinator, de cementmolen 

weer gerepareerd. Het gehele aandrijfsysteem is vernieuwd en de cementmolen draait weer 

als vanouds. 

Ook het aggregaat vertoont mankementen en levert niet meer het maximaal vermogen. Het 

maximale vermogen hebben we wel regelmatig nodig omdat vaak meerdere apparaten 

tegelijk worden gebruikt. Voor de bouw van de huizen zijn we afhankelijk van een goed 

aggregaat.  

Nadat we in onze laatste nieuwsbrief over deze problemen schreven, heeft kringloopwinkel 

‘de Paardestal’ uit Berkel en Rodenrijs ons een donatie geschonken van € 2.000 om een nieuw 

aggregaat in Kathmandu te kopen zodra deze het begeeft. Wij zijn daar ontzettend blij mee. 
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Het huidige aggregaat hebben we in 2015 ook in Kathmandu gekocht en heeft al zes jaar 

trouwe dienst bewezen. Het is een geruststelling te weten dat we snel een  nieuw aggregaat 

kunnen kopen als dit aggregaat niet meer kan worden gerepareerd.  

SNELHEID VAN DE BOUW 

Ons team is al zes jaar verantwoordelijk voor de bouw. Raby zorgt voor een strakke logistiek, 

goede afspraken met leveranciers en transporteurs en dat de financiën tot op de cent 

kloppen. Sanu stuurt de bouwploeg aan met een aantal vaste mannen. En Jit zorgt voor de 

samenhang in de gemeenschap, afspraken in het dorp en de contact met lokale autoriteiten.  

Dat alles bij elkaar gaat zich nu vertalen in kwaliteit en snelheid. Zo hadden we eind vorig 

jaar voor 2021 zes huizen gepland. In onze planning en logistiek hebben we altijd rekening 

gehouden met een productie van vijf à zes huizen per jaar. Dit paste ook binnen de maximale 

inzet van de mannen, maar ook binnen onze jaarlijkse financiële mogelijkheden. Nu de 

mannen geen werk hebben als gids of drager kunnen ze hun tijd volledig besteden aan de 

bouw van de huizen. Wij zijn het hele team natuurlijk ontzettend dankbaar om hun inzet en 

dat ze zo trouw en hard werken. Het doet ons goed dat we horen dat de afspraken die we 

met de nieuwe bewoners maken ook goed 

worden nagekomen. Wanneer de stichting 

heeft besloten voor iemand een huis te 

bouwen, moeten zij een dag salaris (€ 

10,00) betalen voor onze mannen uit Thulo 

Parsel voor iedere dag dat er wordt 

gebouwd. De nieuwe bewoner moet ook 

voor onze mensen voor het eten zorgen 

tijdens de bouw. In de praktijk betekent dit 

dat als de nieuwe bewoner veel familie 

mobiliseert om bij de bouw te helpen het 

huis sneller wordt gebouwd en minder 

salaris moet worden betaald.  

Nadat onze mannen huis nummer vijf hadden afgerond werd dat heel feestelijk gevierd met 

kleurenpoeder op het gezicht om uiting te geven van hun vreugde en dankbaarheid.  

ZEVENDE HUIS IN 2021 

Onze huizen blijven niet onopgemerkt. Door de strakke fundering, gemetselde muren, hard  

houten balken, houten kozijnen én de blauwe golfplaten daken bepalen onze huizen het 

omgevingsbeeld. Hierdoor krijgen we nog steeds regelmatig verzoeken van mensen die ook 

graag in aanmerking willen komen voor zo’n stevig huis. Raby ontving een verzoek van een 

moeder die met twee dochters nog steeds in een koud en tochtig tijdelijk huisje wonen van 

golflaten. Omdat we altijd alle situaties zelf eerst willen beoordelen voordat we toezeggingen 

doen heeft Raby de situatie beoordeeld en gesproken met de vrouw over hun positie.  
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De vrouw woont alleen met de twee dochters 

in een golfplaten huis. Omdat de situatie 

financieel onmogelijk werd, is haar man uit 

nood naar Maleisië vertrokken om daar te 

werken. Het salaris valt daar heel erg tegen. 

Hij verdient daar €180,00 per maand, wat net 

voldoende is voor eigen levensonderhoud. Het 

weinige geld dat hij kan opsturen is voor 

voedsel en drinken voor zijn familie.  

De situatie is heel triest en uit alles blijkt 

dat de familie niet over voldoende 

financiële middelen beschikt om een 

nieuw fatsoenlijk onderkomen te bouwen. 

De stichting zal voor deze mensen nog dit 

jaar een nieuw huis bouwen. Qua planning 

zal dat mogelijk zijn omdat de mensen van 

de bouwploeg dit jaar voor op de planning 

liggen en ze niet als drager voor toeristen 

zullen gaan werken. Het is hoogst 

onwaarschijnlijk dat er in oktober 

toeristen zullen komen om een trekking te lopen in de bergen. Zodra Raby ons een rapport en 

advies heeft uitgebracht beslissen we of het huis wordt gebouwd.  

REGENSEIZOEN 

Het klimaat is heel bepalend voor het leven in Nepal. De winters zijn droog en koud en de 

zomers warm en nat. Het klimaat in Nepal wordt vooral gedomineerd door moessons vanuit 

Zuid-Azië. Vanaf half mei wordt het warmer in Nepal en dit kenmerkt het begin van de 

regentijd. Van juni tot en met september is het moessontijd. De zuidoost moesson zorgt in 

deze periode voor hevige stortregens. In deze periode zorgt de regenval voor spekgladde 

wegen en veel aardverschuivingen die de wegen tijdelijk gevaarlijk en onbegaanbaar maken. 

Door de regen staan in veel gebieden de bloedzuigers in gelid om hun naam eer aan te doen. 

Wij griezelen bij de gedachte alleen al van al die plakkende beestjes op je lijf. De Nepali 

beschouwen de bloedzuigers als tijdelijk ongemak en slaan de beestjes heel nonchalant van 

armen en  benen. De bouw van onze huizen komt door de weersomstandigheden dan ook in 

deze periode veelal tijdelijk stil te liggen. Bij zware regenval is het te gevaarlijk voor onze 

mannen om te werken, maar ook is het vervoer van materialen niet mogelijk. Natuurlijk is de 

moessonperiode een vast gegeven voor alle Nepali, maar het blijft triest dat weersom-

standigheden ieder jaar zo’n grote impact hebben op de leefomstandigheden van de Nepali. 

Ook deze zomer waren er in het Annapurnagebied weer grote overstromingen. Gelukkig is dat 

Thulo Parsel tot nu toe bespaard gebleven. Thulo Parsel ligt hoog ten opzichte van de wilde 

rivier die diep in het dal stroomt. 
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DE WATERTANK  

De watertank van 5000 liter die we hebben ingegraven bewijst zijn nut. Alle inwoners van 

Thulo Parsel maken gebruik van het water uit de watertank. Dit betekent dat iedereen bij de 

watertank het water moet komen halen in 

kleinere jerrycans of in flessen. Het water wordt 

uit de watertank gepompt en met geduld worden 

de jerrycans en flessen afgevuld en meegenomen 

naar huis. Het is ontzettend belangrijk dat het 

dorp nu een goede watervoorziening heeft. Het 

is dit jaar afwachten of de waterbron, waar het 

water voor de watertank vandaan komt, in tact 

blijft. De afgelopen jaren verdwenen regelmatig 

de waterbronnen na forse aardverschuivingen. 

We hopen dat deze ongemakken het dorp dit jaar 

bespaard blijven. Het is iedere keer weer een opgave om na de aardverschuivingen die 

bronnen laten verdwijnen, nieuwe waterbronnen te vinden.  

VERLOREN TREKKINGSEIZOEN 

In Nepal is nu voor het tweede achtereenvolgende jaar geen toerisme mogelijk. Het toerisme 

is de grootste inkomstenbron voor het land. De Nepalese overheid heeft dit jaar het 

onverstandige besluit genomen meer 

trekkingpermits uit te geven voor de beklimming 

van de Mount Everest in het voorjaar. Zelfs meer 

permits dan in de jaren ervoor. Dit leidde meteen 

tot een besmettingsgolf in het Basecamp van de 

Everest en op de Mount Everest zelf.  

Veel mensen zijn 

ziek van de berg 

gehaald. De 

overheid heeft 

geprobeerd om de 

werkelijke besmettingscijfers uit het nieuws te houden. Veel 

Nepali die hun geld verdienen in de toeristenbranche hebben 

al bijna twee jaar geen inkomen. De mensen uit de 

bergdorpen, die afhankelijk zijn van werk tijdens trekkings, 

komen moeilijk aan ander werk. De werkloosheid is groot in 

Nepal en vooral in de bergdorpen.  

We hebben daarom in juni nogmaals besloten nog een keer 

voedselpakketten te verstrekken aan de mensen in Thulo 

Parsel. Raby is zelf half juli de voedselpakketten gaan bezorgen tijdens een Nepalese 

feestdag. De balen rijst, bonen, linzen, wat groente, kruiden en olie was dan ook voor de 

inwoners weer een grote verrassing.   
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DONATEUR MAAKT AFSPRAAK VOOR VIJF JAAR  

In de afgelopen maanden werden we verrast door een verzoek van een van onze donateurs die 

een verbintenis voor vijf jaar wilde afsluiten. Wanneer een donateur namelijk een 

verplichting voor vijf jaar aangaat met een stichting is het jaarlijkse bedrag dat wordt 

gedoneerd in zijn geheel aftrekbaar voor de Belastingdienst. Uiteraard moet hiervoor wel aan 

een aantal voorwaarden worden voldaan. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de 

donatie aan een stichting is die door de Belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut  

Beogende Instelling (ANBI). Onze stichting is bij de oprichting als zodanig aangewezen en 

opgenomen in het ANBI-register van de Belastingdienst. Deze donateur vroeg ons zelfs om 

deze mogelijkheid bekend te maken omdat veel mensen niet van de mogelijkheid op de 

hoogte zijn. Zo’n verbintenis kan worden geformaliseerd door een formulier dat op de site 

van de Belastingdienst beschikbaar is.  

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING 

HELPING THULO PARSEL OF VIA ONDERSTAANDE QR-CODE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


