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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.24                        1 OKTOBER 2021 

 

DOOR FEESTDAGEN IN NEPAL EN DE REGENTIJD LIGT DE BOUW EVEN STIL. HET 

ZEVENDE HUIS VAN 2021 WORDT IN HET NAJAAR GEBOUWD. COVID-19 IN NEPAL IS NOG 

NIET ONDER CONTROLE. TOCH LAAT NEPAL TOERISTEN TOE DIE ZIJN GEVACCINEERD. 

WE ZIJN TROTS OP ONS BOUWTEAM. THULO PARSEL DENKT NA OVER EIGEN 

ZELFREDZAAMHEID.  

 

COVID-19  

We hebben een periode achter de rug die niet eenvoudig is geweest voor onze mensen in 

Nepal. Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de Covid-besmettingen in veel landen 

in Azië. Nepal is een van de landen met een lage vaccinatiegraad. Helaas heeft Nepal niet de 

financiële middelen om de bevolking snel te vaccineren. De vaccins komen mondjesmaat 

vanuit China en India. Begin oktober 2021 is er in Nepal nog maar 21% inwoners van de totale 

bevolking gevaccineerd. Dat zijn vooral de mensen in Kathmandu. In de bergdorpen zijn nog 

weinig mensen gevaccineerd.  

 

NEPAL WEER OPEN VOOR TOERISME  

In de laatste week van september heeft Nepal de grenzen wel weer geopend voor het 

toerisme. Intercontinentale vluchten zijn weer mogelijk naar Kathmandu. Buitenlanders die in 

de afgelopen periode toch naar Nepal reisden, werden verplicht zeven dagen in quarantaine 

in het hotel te verblijven. Deze quarantaineverplichting is nu per 1 oktober opgeheven. Het is 

voor Nepal te hopen dat door deze versoepeling het toerisme weer wat aantrekt. Gelukkig is 

deze versoepeling wel precies vòòr het trekking seizoen. De verwachting is echter dat het 

toerisme slechts mondjesmaat op gang zal komen. 
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OVERLEG IN NEPAL   

We hebben ons werkoverleg in Nepal geprofessionaliseerd. Door de Covid-19 pandemie 

konden we de laatste twee jaar niet zelf naar Nepal. We gebruikten onze vakantiereizen naar 

Nepal ook altijd om aansluitend bezoeken af te leggen aan de dorpen en de gezinnen voor wie 

we een huis gingen bouwen. Zo hebben we altijd zelf kunnen beoordelen hoe er werd 

gebouwd en hebben we zelf kunnen beoordelen voor wie we gingen bouwen. Nu we door 

Covid zelf niet naar Nepal konden, hebben we ons werkoverleg in Nepal geprofessionaliseerd 

voor een betere communicatie met Nederland.  Raby gaat iedere twee maanden naar Thulo 

Parsel voor overleg met Sanu en Jit, ons coördinatieteam. Het eerste werkoverleg heeft 

inmiddels plaatsgevonden. Raby zit dit werkoverleg voor en bespreekt de lopende zaken. Het 

bestuur in Nederland levert enkele agendapunten aan en Raby zit het overleg voor. Hij maakt 

ook een verslag dat hij ter goedkeuring aan het bestuur in Nederland voorlegt. In augustus 

heeft hij het eerste werkoverleg gehad. Bij aanvang van het overleg is een notitie van Hans 

besproken waarin hij de werkstructuur en de posities van de teamleden nogmaals aangeeft. 

Het was gelukkig voor iedereen een duidelijke en heldere werkvorm. In het overleg is 

gevraagd om een overkapping te maken voor de watertank om zo het drinkwater te 

beschermen tegen vuil en dieren. Ook is de voortgang van de bouw van de huizen besproken. 

Huis zes is klaar, met huis zeven wordt binnenkort begonnen. Jit heeft weer enkele verzoeken 

ontvangen van gezinnen voor een nieuw huis. Raby zal dit gaan beoordelen. 

ONS BOUWTEAM GAAT DOOR  

We mogen ons gelukkig prijzen met de mannen die voor ons bouwen in Nepal. Vanaf het begin 

heeft onze projectleider Sanu ons laten zien over een scherp bouwkundig inzicht te 

beschikken. Tijdens de bouw van onze eerste huizen in 2015 stond voor ons vast dat hij onze 

coördinator voor de bouw van de volgende huizen moest worden. We hadden nog wel even 

een cultuurprobleem te overwinnen. Sanu behoorde tot de laagste kasten in Nepal. Het is 

‘not done’, om iemand van een lagere kaste een belangrijkere 

functie te geven met zeggenschap over mensen uit een hogere 

kaste. We hebben toen iedereen moeten overtuigen dat je 

functies krijgt en werk verricht op basis van vaardigheden en 

werk doet waar je goed in bent. Sanu Shivabhakti heeft zich 

ontwikkeld als een uitstekend coördinator die het bouwen van de 

huizen prima begeleidt en coördineert.  

Hij begeleidt de bouw vanaf het allereerste begin. Hij geeft aan 

wanneer het oude huis moet worden afgebroken en wanneer 

wordt begonnen met de bouw. Zodra het huis is afgebroken 

beginnen de mannen zo snel mogelijk met het graven voor de 

fundering. Sanu zorgt in overleg met Raby dat alle materialen en gereedschappen op tijd 

aanwezig zijn zodat snel kan worden begonnen. De desbetreffende familie heeft tenslotte 

vanaf dat moment geen huis.  
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Vanuit Thulo Parsel neemt Sanu telkens een paar werklui mee die met hem samenwerken. Hij 

heeft inmiddels vier mannen in zijn team met wie hij de huizen bouwt. Het team bestaat nu  

uit: Sanu Shivabhakti, MailaTamang, Fursang 

Tamang, Lila Bahadur Tamang and Dhan 

Bahadur Tamang. Tamang is de naam van de 

kaste waartoe de meeste inwoners behoren. 

Dhan Bahadur Tamang staat niet op de foto. 

Hij was op dat moment in Kathmandu. Sanu 

Shivabhakti behoort tot een lagere kaste dan 

de Tamang. Het is mooi om te zien dat de 

inwoners van Thulo Parsel nu naar Sanu 

opkijken en waardering hebben voor zijn 

kennis en kunde. Zoals we dat in het begin in 

gedachten hadden, hebben we voor ons 

bouwteam op deze manier een prima werkgelegenheid gecreëerd. Omdat onze mannen nu 

veel ervaring hebben met het bouwen van huizen en professioneel gereedschap hebben, 

worden ze zelfs voor andere bouwactiviteiten gevraagd, als ze voor de stichting even geen 

werk hebben 

  ZELFREDZAAMHEID 

De Covid-19 pandemie heeft grote gevolgen gehad voor de mensen in Nepal. Vooral voor de 

mannen die afhankelijk zijn van het toerisme heeft het grote impact omdat hun gehele 

inkomen wegvalt. Dat is ook onze belangrijkste overweging geweest waarom we vier keer 

voedselpakketten hebben gegeven aan de inwoners van Thulo Parsel. Wel zijn we er van 

overtuigd dat inwoners zo snel mogelijk hun zelfredzaamheid moeten willen verbeteren. Het 

is belangrijk dat een bevolking in tijden van tegenslag kan terugvallen op eigen 

voorzieningen, hoe minimaal ook. Nu wordt door de inwoners eigenlijk helemaal geen 

rekening gehouden met de dag van morgen. We hebben via Raby en Jit de inwoners van Thulo 

Parsel gestimuleerd na te denken hoe ze in de toekomst dergelijke situaties het hoofd kunnen 

bieden. Hoewel een vorm van samenwerking of coöperatie in Nepal niet vanzelfsprekend is, 

denken we met de inwoners na over een ondernemingsvorm waarin iedereen een aandeel 

heeft, en iedereen dan ook een evenredig aandeel in de opbrengst krijgt. Het is belangrijk de 

inwoners van Thulo Parsel ervan te overtuigen dat er niet altijd een stichting of 

hulporganisatie klaar kan staan om bij te springen. Het is de kunst om met de beperkte 

middelen maximaal rendement te genereren. Uiteraard wil onze stichting daar graag bij 

helpen, maar de ideeën en het initiatief moet in eerste instantie van henzelf komen. 

REGENTIJD 

Door de regentijd en tijdens belangrijke feestdagen ligt de bouw stil. De regentijd heeft ieder 

jaar weer ingrijpende grote gevolgen voor een land zoals Nepal. Ook in Nepal worden de 

regenbuien door de klimaatverandering intenser en heviger. Landverschuivingen veroorzaken 

ieder jaar weer versperringen op de doorgaande wegen waardoor soms hele dorpen een 

periode niet bereikbaar zijn. Voor de Nepali behoort dit ongemak bij het dagelijkse leven. Ze 

hebben geleerd hun dagelijks leven aan te passen aan de weersomstandigheden en de 
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ongemakken die daarbij horen. De regenperiode in Nepal begint meestal in juni en duurt tot 

eind september. De laatste jaren merken we ook dat de regenperiode langer in het jaar 

doorloopt tot soms wel half oktober. Het is meestal de periode dat er wordt geoogst op de 

kleine stukjes grond die de mensen rond hun huisje hebben. In normale tijden is dit ook de 

periode dat de mannen voorbereidingen treffen voor het trekkingseizoen. Ze hopen dan 

allemaal een of twee keer met een trekking mee te kunnen als drager, gids of kok. Nu er nog 

steeds geen trekkings worden georganiseerd, zoeken de mannen naar werk in de grotere 

plaatsen en vooral in Kathmandu. Voor de meesten is er nauwelijks werk te krijgen. 

DASHAIN EN TIHAR 

Dashain en Tihar zijn de twee belangrijkste feesten voor de Nepalezen. Dashain is het feest 

van de vruchtbaarheid en van de overwinning van goed over kwaad. Dashain geldt voor veel 

hindoes als het begin van een nieuwe 

periode. Vandaar dat ze hun eigen 

huizen versieren, samen eten en het 

gezellig proberen te maken. Voor 

kinderen worden er overal primitieve 

schommels met lange palen worden 

gebouwd. Rondom Dashain ligt het 

openbare leven door alle 

feestelijkheden zo goed als stil. Er 

wordt niet gewerkt en de bouw van 

onze huizen ligt dan ook stil in deze 

periode.  

 

Ook het Tihar festival is 

voor de bevolking in Nepal 

zeer belangrijk en wordt 

jaarlijks overal in het land 

uitgebreid gevierd. Dit 

hindoeïstische festival 

duurt in totaal 5 dagen. 

Elke dag heeft een eigen 

thema en kent speciale 

feestelijkheden en 

rituelen. De belangrijkste 

dagen zijn dag 3 waarbij 

het Festival of Light 

(Diwali) gevierd wordt en 

dag 5 met het ‘Bhay’ 

festival. Tijdens de derde dag ‘lichtjesdag’ worden met lampjes en kaarsen rondom het huis 

verschillende hindoegoden en godinnen in het huis verwelkomd. Tijdens het Tihar festival 

geven vrienden, familie en collega’s elkaar over en weer geschenken als een gebaar van 
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liefde en genegenheid. Heerlijke gerechten, waarbij verschillende soorten zoetigheid horen, 

worden samen gegeten. Vooral de laatste dag van het Tihar festival is bijzonder en staat in 

het teken van ‘Bhai. ‘Bhai’ betekent broer. De oudste zus geeft haar broer(s) een tika op het 

voorhoofd om hem een lange levensduur te garanderen en te danken voor de bescherming die 

hij haar biedt. De band tussen broer(s) en zus(sen) is uniek in Nepal. De gedachte daarbij is 

dat zij elkaars beste vrienden, beschermers en bewonderaars zijn en elkaar onvoorwaardelijk 

liefhebben. 

DE BOUW   

In 2021 bouwen we totaal zeven huizen. Zes zijn er al klaar. Daarmee komt het totaal op 37 

huizen. Telkens weer als we in een nieuwsbrief de voortgang melden van de gebouwde 

huizen, bekruipt ons een gevoel van trots. Maar ook een gevoel van dankbaarheid naar alle 

donateurs waardoor dit allemaal mogelijk is geworden. Wij realiseren ons terdege dat we dit 

alleen maar organiseren en 

regelen, maar dat we dit alleen 

kunnen doen door alle donaties die 

we ieder jaar krijgen van alle 

mensen die ons steunen. Hoewel 

we aan het begin van het jaar 

afspraken hadden gemaakt voor zes 

huizen konden we een verzoek van 

een vrouw met twee meisjes niet 

naast ons neerleggen. Haar situatie 

was voor ons voldoende aanleiding 

om ook voor haar nog dit jaar een 

huis te bouwen. De bouw voor dit 

huis begint binnenkort. 

Inmiddels hebben we weer vijf nieuwe verzoeken gekregen van mensen die heel graag een 

huis willen hebben. We gaan aan het eind van het jaar weer nieuwe afspraken maken voor 

deze vijf huizen in 2022. In beginsel zal Raby samen met Jit en Sanu alle verzoeken 

inventariseren en beoordelen. Vooral Raby zal met alle mensen praten en de situatie van de 

families ter plekke beoordelen en een inventarisatie maken voor het bestuur in Nederland. 

Onze financiën zijn toereikend om ook volgend jaar weer vijf huizen te bouwen. We kunnen 

gelukkig nog steeds gezinnen aan een huis helpen. Alle beschadigde of ingestorte huizen in de 

kern van Thulo Parsel zijn inmiddels hersteld of opnieuw gebouwd. Nu bouwen we in de 

overige delen (wards) van Thulo Parsel. We hebben tijdens de bouw van de huizen afgelopen 

jaren veel geïnteresseerde kijkers gehad. Inwoners uit andere delen van Thulo Parsel waar tot 

nog toe geen hulp is geboden bij de wederopbouw van hun huizen. Veel mensen moesten het 

doen met een schamele vergoeding waar net een paar nieuwe golfplaten van konden worden 

gekocht. We kunnen de bouwactiviteiten gelukkig uitbreiden naar deze andere delen van 

Thulo Parsel. Er zijn nog steeds veel mensen die nog in hun tijdelijke huisvesting wonen. 



6 

 

 

 

 

 

FINANCIEN  

In onze laatste nieuwsbrief hebben we op verzoek van een donateur gemeld dat zij zich via 

een overeenkomst had vastgelegd voor een periodieke donatie voor vijf jaar. Dit bericht was 

voor een andere donateur ook aanleiding van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het 

voordeel voor de donateurs is dat dan het gehele bedrag aan donatie aftrekbaar is voor de 

Belastingdienst. 

Van een van onze donateurs kregen we de melding dat de QR code niet meer werkte. 

Gelukkig konden we via de bank snel weer een nieuwe QR-code actief krijgen. De nieuwe QR-

code is hier naast in toegevoegd. Ook is de nieuwe QR-code op onze site aangepast. 

 

 

 

 

 

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 ….. .  
 
 


