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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.25                       13 DECEMBER 2021 

 

DEZE NIEUWSBRIEF, NUMMER 25, IS ONZE JUBILEUMUITGAVE. IN 2021 HEBBEN WE ZES 

HUIZEN GEBOUWD. HUIS NUMMER 37 IS NOG DIT JAAR KLAAR. COVIDBESMETTINGEN 

ZIJN NU LAAG, MAAR DE TOERISTEN BLIJVEN NOG WEG. HET DORP ROUWT OM HET 

OVERLIJDEN VAN DE MOEDER VAN FURSANG. NIEUW AGGREGAAT AANGESCHAFT.  

IN 2022 BOUWEN WE VIJF OF ZES HUIZEN EN EEN OVERKAPPING VAN DE WATERTANK.  

NIEUWSBRIEF NUMMER 25! EEN JUBILEUM  

U heeft zojuist onze 25ste nieuwsbrief ontvangen. Dit 

jubileum is voor ons een mooi en speciaal moment om 

toch even terug te kijken. Onze eerste nieuwsbrief 

verscheen op 31 mei 2015. Een maand na de eerste 

aardbeving op 25 april 2015. We waren net geïnfor-

meerd dat ‘onze familie’ en de mensen die wij kenden 

in Thulo Parsel allemaal ongedeerd waren. Wel 

beseften we meteen dat er veel materiële schade was 

geleden en dat veel families al hun bezittingen kwijt 

waren. Mensen om ons heen vroegen spontaan hoe ze 

konden helpen. We hebben meteen gezorgd voor zeilen 

en andere hulpgoederen voor de gezinnen in Thulo Parsel. Nadat een spinningmarathon van 

onze sportschool in Strijen aandacht kreeg in het Algemeen Dagblad kregen we hulp van 

verschillende kanten. De donaties waren ook toen al hartverwarmend en daardoor konden we 

in oktober/november 2015 voor drie weken naar Nepal afreizen om de eerste huizen te 

bouwen. En het vervolg van onze inspanningen is inmiddels bekend. Huis 37 is bijna klaar. Op 

de foto ons team waarmee het in oktober/november 2015 allemaal is begonnen, van links 

naar rechts: Johan Konijnendijk, Hans Buijing, Paul Grooteman, Hugo van der Sluis, Remco 

Apon en Fabienne Buijing.    

EEN BEWOGEN JAAR  

Het afgelopen jaar hebben de gevolgen van de Covid-19 pandemie ook veel consequenties 

gehad voor het dagelijks leven in Nepal. De belangrijkste bron van inkomsten, het toerisme, 

is in de afgelopen twee jaar helemaal weggevallen. Nepal is lang in lockdown geweest, 

waardoor geen intercontinentaal vliegverkeer mogelijk was. In 2021 werden weer voorzichtig 

toeristen toegelaten, maar de massale stroom toeristen bleef vooralsnog weg. Veel Nepalezen 

zijn de afgelopen periode besmet geraakt met het virus. Aangezien er een groot tekort is aan 

artsen en ziekenhuisbedden kreeg niet iedereen de zorg die noodzakelijk was. Omdat de 

voorzieningen in de ziekenhuizen beperkt zijn, waren de ziekenhuizen overvol. Nepal heeft 

zelf niet de beschikking over voldoende vaccins om iedereen te vaccineren. Ondanks de 

medische beperkingen lijkt het momenteel in Nepal voorlopig de goede kant op te gaan met 
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het aantal besmettingen. Nepal krijgt vaccins uit zowel India als China. Begin december was 

ruim 29% van de bevolking volledig gevaccineerd. Dit zijn 8,5 miljoen inwoners. Begin 

december was er een weekgemiddelde van 244 besmettingen. In het dorp Thulo Parsel zijn 

ons geen besmettingen bekend. Wel hebben sommige inwoners Covid-achtige klachten gehad, 

maar omdat er in het dorp geen mogelijkheid is om te testen weten ze niet of ze met Covid 

besmet zijn geweest of iets anders. Onze mannen van het bouwteam zijn gelukkig niet ziek 

geweest.  

HUIS 37 IS BIJNA KLAAR 

We hebben ons 36ste huis afgerond en zijn begonnen met huis nummer 37. Dit jaar hebben we 

dan, naast de aanleg van de watertank, zes huizen kunnen bouwen. We begonnen dit jaar 

zeer voortvarend en na een paar maanden hadden we de eerste vier huizen gebouwd. Raby 

had er voor gezorgd dat het materiaal voor de vijf huizen die we dit jaar wilden bouwen al in 

het begin van het jaar op de bouwplaatsen aanwezig was. Dat was ook noodzakelijk omdat de 

levering van voldoende hard houten balken soms een probleem is. Om de transportkosten zo 

veel mogelijk te drukken proberen we altijd zo veel mogelijk materiaal met elke vracht mee 

te geven. Door de jaren heen blijken de transsportkosten relatief onze grootste kostenpost te 

zijn. Dus als we daarop kunnen bezuinigen doen we dat.  

Twee maanden geleden is de moeder van 

Fursang, een van onze bouwers, overleden. Dit 

betekende dat de bouw stil kwam te liggen. Uit 

respect en de daarbij behorende rituelen, waar 

iedereen in het dorp dan deel van uitmaakt, 

konden we een periode niet bouwen. Uit respect 

voor de overledene scheren de mannen hun 

hoofd kaal. Fursang woonde samen met zijn 

moeder, vrouw en dochter en zoon in een huis in 

Thulo Parsel dat wij voor hem hebben gebouwd. 

Hij was bij zijn moeder toen zij overleed aan 

kanker in het ziekenhuis in Kathmandu. 

Fursang met zijn moeder en dochtertje (zijn vrouw en zoontje staan niet op de foto)  

Na alle plechtigheden konden we vorige maand de bouw van het zesde huis dit jaar 

hervatten. Tot de bouw van dit huis (nummer 37) hebben we pas in de loop van het jaar 

besloten. Het huis is voor een vrouw met twee kinderen. Zij heeft in de eerste helft van dit 

jaar een verzoek gedaan om voor een huis in aanmerking te komen. De woonomstandigheden 

waren zo slecht dat we besloten ook voor haar nog dit jaar een huis te bouwen. Met de bouw 

van dit huis konden we pas in oktober beginnen. Mede door de forse regenval zijn dit jaar de 

wegen langer geblokkeerd geweest voor zwaar verkeer. Een andere reden is dat tijdens de 

maanden juli en augustus niet wordt gebouwd. Bouwen in die periode brengt volgens een 

boeddhistisch bijgeloof ongeluk voor de bouwers en voor de toekomstige bewoners. 

 



3 

 

WERKOVERLEG NEPAL  

Omdat we het zelf nog steeds te gevaarlijk vinden om naar Nepal af te reizen, hebben we 

besloten ook dit jaar niet te gaan. In de afgelopen jaren hebben we altijd zelf beoordeeld 

voor welke families we een huis gaan bouwen. Dat doen we op basis van de status van het 

huis, de gezinssamenstelling en de familieomstandigheden. Dat is dus voor het tweede 

achtereenvolgende jaar niet mogelijk. We hebben hierover met Raby gesproken en we zijn 

van mening dat hij samen met Jit en Sanu een goede en correcte onafhankelijke afweging kan 

maken voor de bouwplannen. Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben aangegeven hebben 

we voor de besluitvorming van een aantal zaken een werkoverleg georganiseerd voor het 

coördinatieteam in Nepal. In dit overleg worden onze activiteiten, bijzonderheden en 

voortgang besproken. Volgens afspraak houden Raby, Jit en Sanu iedere zes weken een 

werkoverleg om de voortgang te bespreken. Omdat ieder lid een eigen rol heeft in dit overleg 

worden de punten goed met elkaar doorgesproken. Raby is het directe contact met de 

voorzitter van het bestuur in Nederland en zorgt voor de informatie naar het bestuur in 

Nederland. Hij stuurt het verslag van het werkoverleg per mail op en eens per maand 

bespreken we alle zaken via Skype. 

HET GEREEDSCHAP EN MATERIAAL  

Een van onze uitgangspunten in het begin is geweest om zoveel mogelijk materiaal in Nepal 

te kopen. Bijna al onze materialen worden vanuit India ingevoerd. Cement, hardhouten 

balken, zinken platen, staal en betonijzer komt allemaal uit India. Helaas zijn de schroeven 

en moeren niet van een deugdelijke kwaliteit. Zo zijn er geen Torx schroeven te koop en 

breken de kruiskopschroeven af voordat ze helemaal zijn ingedraaid. Ook goede 

koppelmoeren om de stalen draadeinden te koppelen zijn niet verkrijgbaar. We hebben met 

Bosman Watermanagement uit Piershil en aannemerij Apon en Vermaas uit Nieuw Beijerland 

twee geweldige sponsors die al vanaf het 

begin van ons project ons van deze 

materialen voorzien. Begin december 

hebben we ook twee aandrijfriemen voor de 

cementmolen opgestuurd en een nieuw 

zaagblad voor de cirkelzaagmachine. We 

hebben het afgelopen jaar al eerder 

aangegeven dat ons aggregaat aan 

vervanging toe was. We hebben het 

aggregaat een keer met de bus naar 

Kathmandu gebracht om te laten nakijken 

en te laten repareren. Dat is toen gelukt, 

maar we kregen er wel meteen het advies 

bij eens goed na te denken over een nieuw 

apparaat. Het aggregaat is de afgelopen zes jaar intensief gebruikt en wordt tijdens de bouw 

voor alle elektrische apparaten gebruikt. Van de Stichting Goededoelen-Kringloopwinkel "De 

Paardestal" hebben we vorige maand weer een mooie donatie ontvangen voor de aanschaf van 

een nieuw aggregaat. Daardoor konden we afgelopen maand een nieuw aggregaat kopen.  
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VERZOEKEN UIT ANDERE WARDS  

We krijgen veel verzoeken van families uit de omgeving om ook een huis voor hen te bouwen. 

De bouw van onze huizen, met de inmiddels bekende blauwe daken die je al van ver ziet 

liggen, is niet helemaal onopgemerkt gebleven. Uit de omgeving van Thulo Parsel komen 

mensen nog steeds geïnteresseerd kijken om de bouw van Sanu en zijn team te volgen. De 

inwoners van andere wards (wijken) behoren ook tot het dorp Thulo Parsel. Het dorp Thulo 

Parsel bestaat uit negen wards die over de bergkam zijn verspreid. Een ward is een cluster 

huizen waar gezinnen bij elkaar wonen. Ons team in Thulo Parsel inventariseert nu alle 

verzoeken en bundelt deze en draagt alles met advies over aan het bestuur in Nederland. Het 

is voor ons geen belemmering om ook in de naastliggende wards huizen te bouwen voor 

mensen die het hard nodig hebben. Ons team blijft tenslotte tijdens de bouw altijd in een 

tent slapen bij het huis dat we bouwen als het wat verder weg ligt. Enig bijkomende nadeel is 

dat we één keer met het gereedschap verder moeten rijden om op de bouwplaats te komen.  

TROUWE DONATEUR 

Al meteen kort na het oprichten van onze stichting werden we verrast door een pakketje van 

een dame uit Vlaardingen. Ze maakt gewatteerde dekentjes voor kinderbedjes, maar waar 

ook de allerkleinsten prima in ingewikkeld konden worden. En juist aan dekens en kleden 

hadden de Nepali net na de aardbeving heel veel behoefte. Deze dame had in het Algemeen 

Dagblad gelezen van onze stichting en aarzelde geen moment. Het eerste doosje, met drie 

dekentjes, kon al in 2015 meegenomen worden naar Nepal. Wat we toen natuurlijk nog niet 

wisten was dat deze dame het niet bij drie dekentjes liet. Ieder jaar ontvangen we drie of 

vier keer een doosje met drie of vier dekentjes. 

Meestal vergezeld van een lief briefje. Het maken 

van deze dekentjes is handwerk waar ze heel wat 

uurtjes mee bezig is. En iedere keer weer met een 

nieuw en leuk dessin. De dekentjes worden 

regelmatig opgestuurd samen met gereedschap en 

materiaal, maar ook worden de dekentjes 

meegegeven als we mensen kennen die naar Nepal 

gaan. Ieder gezin met kinderen in en rond Thulo 

Parsel heeft inmiddels wel een dekentje van deze 

vrouw uit Vlaardingen. Ook worden de dekentjes 

afgegeven bij een ziekenhuisje waar bevallingen plaatsvinden. Zo krijgen de net bevallen 

moeders hun kindje mee in een Nederlands dekentje. Wat een geweldige dame die het hart 

zeker op de juiste plek heeft en wat zijn wij blij met haar betrokkenheid en inzet.  

OVERKAPPING VOOR WATERTANK   

Voor de bescherming van de watertank en voor de veiligheid is een overkapping over de 

watertank een goede investering. In het overleg in Thulo Parsel kwam dit punt aan de orde en 

werd de bouw van een shelter voor de watertank door de inwoners geagendeerd. We vinden 

dat een goed idee. Het is ook veiliger voor kleine kinderen, zodat zij niet in de put naast de 

watertank kunnen vallen. Afgelopen maanden hebben we besloten om dit verzoek van de 

bewoners te honoreren. Raby heeft de andere leden van het coördinatieteam gevraagd een 
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calculatie te maken voor de kosten. Het raamwerk kunnen we niet zelf maken en daar hebben 

we een lasser voor nodig. De shelter of overkapping kan Sanu zelf maken. Zodra de kosten 

zijn gecalculeerd kunnen we definitief opdracht geven voor het bouwen van de overkapping 

van de watertank. 

DE VEESTAPEL  

Een van onze trouwe donateurs heeft begin dit jaar een donatie gegeven in de vorm van een 

geit en tien kippen voor iedere familie. Dat betekende voor Raby dat hij naar Thulo Parsel 

vertrok met 150 kuikens en 15 jonge geitjes in een vrachtwagen. De donatie werd gegeven 

met de duurzaamheid als achterliggende gedachte. Met tien kuikens was de kans tenslotte 

groot dat er weer nieuwe kuikens zouden worden geboren en de geiten konden worden gedekt 

waardoor nieuwe kleine geitjes op komst 

konden zijn. Raby heeft onlangs in Thulo 

Parsel geïnventariseerd hoe het stond met 

de veestapel. De inventarisatie van Raby in 

het dorp leerde dat veel van de kippen zijn 

opgegeten of verkocht. Als je niet genoeg 

geld hebt voor het dagelijks eten, dan is 

het toch lastig om wat verder in de 

toekomst te kijken. Ook hebben we 

gemerkt dat niet ieder gezin voldoende 

geld had om al een ram op visite te laten 

komen. Een aantal geiten is wel gedekt wat 

binnenkort weer nieuwe geitjes oplevert. 

FINANCIËN  

In de aanloop naar de jaarwisseling hebben we gezien dat onze 

financiële mogelijkheden voldoende zijn om volgend jaar weer 

minimaal vijf huizen te kunnen bouwen. We kunnen nu al aangeven dat 

we in ons jaarplan voor 2022 weer nieuwe huizen gaan bouwen. We 

hebben gemerkt dat steeds meer mensen de QR code gebruiken om een 

donatie over te maken. We vinden het correct hier te melden dat een 

donatie via QR code gedoneerd anoniem wordt bijgeschreven. Dit is een 

verplicht bij het gebruik van de QR-code. 

 

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 ….. .  


