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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.26                         1 MAART 2022 

 

BEGIN DIT JAAR IS DE BOUW VAN HUIS NUMMER 37 AFGEROND. WE GAAN NU EERST EEN 

SHELTER OVER DE WATERTANK BOUWEN. IN 2022 GAAN WE VIJF HUIZEN BOUWEN, 

WAARVAN VIER VOOR ALLEENSTAANDE VROUWEN MET HUN KINDEREN. WE KREGEN EEN 

ONVERWACHTE SCHENKING VAN EEN KRINGLOOPWINKEL. HET OPSTUREN VAN 

PAKKETTEN NAAR NEPAL GAAT NIET ALTIJD SOEPEL. DE DEKENTJES UIT VLAARDINGEN 

WORDEN INTENSIEF GEBRUIKT.  

 

VIJF HUIZEN IN 2022 

In januari is huis nummer 37 afgerond. In 2022 gaan we vijf huizen bouwen. Onze huizen, met 

de kenmerkende blauwe daken, vallen nog steeds op in de omgeving. Inwoners uit Thulo 

Parsel en omgeving vragen regelmatig aan de leden van ons coördinatieteam hoe en of ze in 

aanmerking kunnen komen voor een nieuw huis. Jit verzamelt dan alle informatie over de 

gezinnen en hun situatie. Omdat wij door de Coronapandemie niet zelf naar Nepal zijn 

geweest, heeft het coördinatieteam nu zelf alle aanvragen beoordeeld en de gezinnen 

bezocht. Raby bespreekt dan de gezinssituatie, de financiële mogelijkheden, de voorwaarden 

van de stichting en beoordeelt de huidige woonomstandigheden. Sanu beoordeelt de conditie 

van het huidige huis en bekijkt hoe en waar een nieuw huis kan worden gebouwd. Raby heeft 

na het overleg met Sanu en Jit een voorstel gemaakt voor het bestuur in Nederland. Het 

bestuur heeft uiteindelijk een besluit genomen voor wie we een huis gaan bouwen. We 

hebben besloten voorlopig vijf huizen te bouwen. Vijf huizen kan het bouwteam goed aan, 

onze financieel situatie is goed en hebben we daarvoor genoeg geld.   

Raby bespreekt met de nieuwe bewoners de condities waaronder wij de huizen bouwen. 

Zodra de nieuwe bewoners akkoord gaan, maakt Raby een contract op dat moet worden 

ondertekend. Belangrijke afspraken zijn dat onze mensen die bouwen vanaf dag 1 naast de 

bouwplaats in een tent slapen. Voor onze mensen moet gedurende de bouw eten worden 

gekookt. Ook betalen zij aan het bouwteam een dagsalaris voor de dagen dat er wordt 

gebouwd. Dus hoe meer familie of vrienden helpen bij de bouw, hoe sneller het huis is 

gebouwd, hoe minder salaris zij aan het team hoeven te betalen. De stichting vindt het vanaf 

het begin een belangrijk en waardevol uitgangspunt dat de mensen zelf ook een bijdrage 

moeten leveren aan de kosten voor het nieuwe huis. Als de financiële middelen er echt niet 

zijn, neemt de stichting ook het dagsalaris voor de bouwers voor haar rekening. Dat is echter 

pas één keer voorgekomen en dat bepalen we vaak achteraf als we merken dat het salaris 

niet wordt betaald. 
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VOOR WIE BOUWEN WE DIT JAAR 

Opvallend is dat er deze keer veel verzoeken zijn binnengekomen van alleenstaande vrouwen 

met kinderen. We zijn blij dat we dit jaar huizen kunnen bouwen voor vrouwen die er alleen 

voor staan. Zij hebben het al moeilijk genoeg om alleen voor hun gezin te zorgen. Voor de 

volgende families gaan we dit jaar een huis bouwen.  

1) Mina Magar Kingring 

Mina woont met haar twee kinderen in een koud en 

wiebelig golfplaten huisje. Haar huis is door de 

aardbeving ingestort. Dit huisje is meteen na de 

aardbeving met oude golfplaten in elkaar gezet. 

Mina dacht snel een ander huis te krijgen, maar ze 

heeft geen enkele steun gehad. Een van haar 

dochters zit op school in Banepa (4 uur rijden vanaf 

Thulo Parsel) en de andere dochter woont thuis. 

Mina werkt als hulp op school. Mina is 42 jaar en 

haar dochters zijn 20 en 17 jaar. Ze wil heel graag 

voor een huis in aanmerking komen voor zichzelf en 

voor haar dochters.  

 

2) Kanchhi Maya Tamang 

Ook Kanchhi is een vrouw alleen. Haar man 

werkte als porter en is in 2016, tijdens een 

trekking in het Annapurna gebied, net na de 

pasoversteek van 5416 m hoogte in de 

afdaling overleden tijdens een sneeuwstorm. 

Ze heeft drie dochters en een zoon. Helaas 

zijn drie van haar kinderen zwak begaafd en 

woont ze samen met haar moeder. Ondanks 

haar slechte financiële situatie, belooft ze te 

proberen het dagsalaris van de bouwers te 

betalen. Ze heeft echt dringend een huis 

nodig. Ook mensen in haar omgeving willen 

haar helpen. Als deze vrouw niet in staat is 

het dagsalaris van het bouwteam te betalen 

zal de stichting dit voor haar betalen.   
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3) Maya Tamang 

Ook Maya is een alleenstaande vrouw. Ze is 65 

jaar. Haar man overleed twee jaar geleden. Ze 

woont nu met haar zoon, schoondochter en 

kleinkind van vier jaar nog steeds in het 

beschadigde huis. Het huis waar ze in woont is 

volgens Sanu levensgevaarlijk omdat het zwaar 

beschadigd is tijdens de aardbeving. Ze heeft zes 

kinderen, vier zonen en twee dochters. Haar 

zoon die bij haar woont verdient een beetje geld 

in de bouw. Ze heeft een klein stukje grond met 

wat groente en ze heeft wat vee. Haar kinderen 

zullen bijdragen aan het dagsalaris van onze bouwers.  

 

4) Dhan Bahadur and Kanchhi Tamang 

Dit echtpaar is 50 en 54 jaar. Tijdens het bezoek van 

Raby was alleen Kanchhi aanwezig. Dhan en Kanchhi 

hebben vijf kinderen. Drie daarvan zijn getrouwd. 

Twee wonen nog thuis. Dhan probeert in Kathmandu 

wat geld te verdienen in de bouw. Helaas moet hij 

iedere dag weer in de rij afwachten of hij aan het 

werk kan. Er is niet iedere dag voldoende werk voor 

iedereen. Dit echtpaar woont sinds de aardbeving 

tijdelijk in een gedeelte van het huis van een andere 

familie. Er is een provisorisch scheidingswandje 

gemaakt waardoor een eigen kamer is gecreëerd. 

Ook zij hebben een stukje land met wat groenten en 

vee. Als we voor deze familie een huis bouwen 

hebben twee families weer een goed huis. 
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5) Nanu Pande  

Ook Nanu is een alleenstaande vrouw. Haar man is 

drie jaar geleden gestorven aan kanker. Ze heeft 

twee dochters en een zoon. Haar huis is volledig 

ingestort in 2015. Ze heeft zes jaar lang 

formulieren ingevuld en bij de lokale overheid 

ingeleverd. Ze heeft nog steeds niets gehoord en 

ook geen hulp gekregen. Nu woont ze tijdelijk in 

andermans huis van iemand die in Kathmandu 

woont en werkt. Ze moet dit jaar uit haar huis 

omdat de eigenaar het huis en het land kan 

verkopen. Nanu heeft geen geld om het huis en 

grond te kopen. Twee kinderen zitten op school in 

Kathmandu. Van hen krijgt ze af en toe wat geld.  

 

HET VELE WERK EIST ZIJN TOL 

Het intensieve gebruik van het gereedschap eist zijn tol. Omdat de huizen die we 

tegenwoordig bouwen steeds verder uit elkaar liggen in de omgeving van Thulo Parsel moet 

ook het gereedschap telkens worden verplaatst. Nu 

zijn onze mannen dat natuurlijk wel gewend, maar een 

aggregaat of een kruiwagen over een hobbelig pad 

berg op sjouwen is geen sinecure. Onze mannen 

gebruiken het gereedschap zeer intensief en weten 

ook dat alles weer te repareren is. Dus als er iets 

afbreekt van de cementmolen wordt een lasser 

gevraagd het te maken. Ook als er van de kruiwagen 

iets afbreekt, maken ze dat gewoon. Soms moet 

gereedschap vervangen worden of moeten er nieuwe 

spullen worden aangeschaft, maar we doen zo lang mogelijk met ons gereedschap net zo lang 

tot het echt niet meer langer kan. 

 

MOOIE SCHENKING  

Dat we onze ambities ieder jaar weer kunnen realiseren, komt door de donaties die we 

ontvangen. Al zes jaar lang ontvangen we donaties van onze trouwe donateurs. We hebben 

donateurs die met regelmaat een bedrag storten of telkens een bedrag storten na een 

nieuwsbrief. Ook hebben we na een artikel in de nieuwsbrief over de volledige aftrekbaarheid 

van periodieke donaties al een paar donateurs die vijf jaar lang een periodiek bedrag 

doneren.  
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Eind vorig jaar werden we verrast door een prachtige 

donatie van €4.500 van kringloopwinkel “De Recycling 

in ’s-Gravenzande”. Een trouwe donateur gaf ons de 

tip dat De Recycling elk jaar geld doneert aan goede 

doelen, waarna wij ons verzoek aan het bestuur 

hebben ingediend. We willen natuurlijk heel graag 

melding maken van deze donatie en we zullen het 

geld goed gebruiken.  

 

DE DEKENTJES VAN MEVROUW UIT VLAARDINGEN  

In onze vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over de dekentjes van een lieve mevrouw 

uit Vlaardingen. Zij naaide al heel lang mooie warme dekentjes voor kinderledikantjes. Zij 

maakt de dekentjes helemaal zelf en het is van 

begin tot eind een secuur handwerkje. Meteen 

nadat ze in 2015 over ons werk in de krant had 

gelezen had zij zo iets van “voor de kindertjes 

in Nepal wil ik heel graag een dekentje maken”. 

De beelden van het rampgebied troffen haar en 

ze waardeerde ons werk om daar te gaan 

helpen. Al in 2016 ontvingen we, nadat ze ons 

telefonisch had gevraagd of de mensen in Nepal 

dekentjes konden gebruiken, regelmatig een 

doosje met daarin een paar dekentjes. 

Regelmatig staat onze vaste bezorger van Post 

NL met een doos voor de deur. We weten dan 

dat we weer een mooi pakket naar Nepal 

kunnen sturen. Inmiddels hebben alle kleine 

kindjes in Thulo Parsel wel in een Vlaardings 

dekentje gelegen. Zeker in de wintermaanden 

hebben de kinderen extra warmte uit 

Vlaardingen. 

 

PAKKETTEN OPSTUREN BLIJFT LASTIG 

Afgelopen maand hebben we weer twee pakketten gereedschap en materiaal opgestuurd naar 

Nepal. Uiteraard checken we via Raby of de pakketten zijn aangekomen. De procedure lijkt 

helder en overzichtelijk maar helaas kan het dan nog zo af en toe verkeerd gaan. In de 

laatste twee pakketten hebben we schroeven, koppelmoeren, aandrijfriemen, zaagbladen en 

kleding opgestuurd. Om de pakketten op te vullen tot het gewicht van 10 of 20 kilo doen we 

er kleding en de dekentjes uit Vlaardingen bij. Op het PostNL formulier vullen we altijd 

netjes in wat de inhoud is van het pakket. Het laatste pakket met het gereedschap werd niet 

aan Raby overhandigd. Alle pakketten worden op het vliegveld in Kathmandu geopend om te 
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zien wat er in zit. Een medewerker bepaalt dan ook de waarde. Kijkend naar de inhoud en 

naar Raby schat de medewerker de waarde en bepaalt op ‘deskundige’ wijze het bedrag wat 

Raby dan moet betalen om het pakket mee te krijgen. De laatste keer klopte volgens de 

medewerker de inhoud niet met het formulier. Een mooi vest dat een verrassing was voor de 

verjaardag van Raby, stond niet op het formulier. Na veel heen en weer mailen tussen 

Nederland, Raby en vliegveldmedewerker heeft Raby na twee maanden, en een voor Nepalese 

begrippen een aanzienlijk bedrag, eindelijk het gereedschap en zijn cadeau.       

SANU HEEFT VEEL WERK  

De bouwkwaliteiten van Sanu blijven niet onopgemerkt. Hij wordt inmiddels door veel 

anderen gevraagd voor allerlei bouwwerkzaamheden. Ook wij hadden jaren geleden de kennis 

en vaardigheid van Sanu snel gezien. 

Remco Apon, onze aannemer in 2015 

had snel door dat Sanu een prima 

werker was. Hij had het inzicht, hij 

werkte hard en één keer uitleggen en 

hij kon het. Remco maakte wel eens 

de opmerking “ik zou hem zo 

meenemen” “een keigoeie vent”.  

Nadat huis 37 aan het begin van dit 

jaar af was kon Sanu geen nee zeggen 

tegen een oude schoolvriend die hem 

had gevraagd hem te helpen een huis 

te bouwen. Eerst twijfelde hij nog en 

vroeg Raby of dat wel mocht van de 

stichting. Hij zou snel doorwerken zodat hij weer snel met de huizen kon beginnen. Dat was 

natuurlijk  geen probleem. Het is ook duidelijk onze inzet geweest een paar mannen in het 

dorp Thulo Parsel onafhankelijk te maken zodat ze hun eigen  geld kunnen verdienen. Het is 

fijn dat we daar in zijn geslaagd. Zodra het woonhuis af is bouwt Sanu eerst een shelter over 

de watertank. Daarna start de bouw van de vijf huizen voor dit jaar.  

 

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING 

HELPING THULO PARSEL OF VIA DE QR-CODE. 

 
 

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


