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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.27                         31 MEI 2022 

 

OOK IN NEPAL ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE OORLOG IN OEKRAINE MERKBAAR. DOOR 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN WAS ER WAT VERTRAGING IN DE BOUW VAN DE 

HUIZEN. DE SHELTER VOOR DE WATERTANK IS KLAAR. WERKSCHOENEN VOOR DE 

BOUWERS ZIJN AANGEKOMEN IN NEPAL EN NIEUW GEREEDSCHAP IS AANGESCHAFT. 

ONTWIKKELINGEN NEPAL 

In Nepal zijn inmiddels ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne merkbaar. De prijzen van 

benzine en gas gaan ook in Nepal fors omhoog. Maar voor het levensonderhoud van de Nepali 

zijn de gevolgen pijnlijk. Zonnebloemolie, dat ook wordt geïmporteerd vanuit Oekraïne, is 

bijna niet meer te krijgen. Wij krijgen voor de bouw van de huizen ook last van prijsstijgingen 

omdat grondstoffen zoals cement, zand en grind duurder worden, maar van invloed zijn 

vooral de duurdere transportkosten. Ons materiaal moet voornamelijk in Banepa of 

Kathmandu worden gekocht en worden vervoerd naar Thulo Parsel. 

Wel merkt Raby in Kathmandu, in de toeristenwijk Thamel, dat het toerisme heel langzaam 

weer op gang komt. Vooralsnog zijn het de toeristen uit Europa en Amerika die voorzichtig de 

weg naar Nepal weer weten te vinden. Via de vele contacten die wij hebben, kunnen we zo af 

en toe een trekking organiseren voor onze mensen in Nepal. Raby is de afgelopen maand op 

trekking geweest naar het gebied van Annapurna/Mardi Himal en heeft Bishnu als drager 

meegenomen. Raby neemt altijd mensen uit Thulo Parsel mee als drager. Bishnu is een van de 

eerste bewoners van Thulo Parsel die in een nieuw huis woont dat door de stichting is 

gebouwd. Bishnu is ook een van de mannen die zes jaar geleden hard heeft meegewerkt bij 

de bouw van de huizen. Raby gaat binnenkort ook naar het Mustanggebied met twee jonge 

mannen. Ook voor deze trekking hebben we het contact voor hem kunnen leggen. Gelukkig 

kunnen onze mensen zo weer wat geld verdienen na een verschrikkelijk moeilijke periode.  

DE SHELTER VOOR WATERTANK IS KLAAR 

Onze mannen hebben vorig jaar de watertank van 5000 

liter ingegraven en operationeel gemaakt. De 

watertank ligt aan de weg waar iedereen makkelijk bij 

kan. De watertank is een aanwinst voor alle bewoners 

in het dorp Thulo Parsel. De toevoer van het water is 

niet heel veel, maar wel constant waardoor er altijd 

voldoende water in voorraad is voor alle inwoners in 

het dorp. Dat de inwoners zelf hebben gevraagd of er 

niet een shelter omheen kon worden  
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gebouwd hebben we als zeer positief ervaren. Hierdoor is het voor kinderen minder gevaarlijk 

om in de put naast de watertank te vallen en het water wordt niet de gehele dag door de zon 

opgewarmd. De mannen hebben eerst de 

grond om de watertank geëgaliseerd en 

de ruimte rondom de watertank 

opgevuld. Hierdoor blijft de 5000 liter op 

natuurlijke wijze koel. Vervolgens 

hebben de mannen uit het dorp 

gezamenlijk een mooie en stevige 

shelter gemaakt. De shelter bestaat uit 

stalen profielen en een houten dak. Een 

lasser uit het dorp heeft geholpen bij het 

lassen van de constructie. Sanu heeft 

vervolgens de shelter in elkaar gezet en 

ook een voorziening gemaakt dat het kan 

worden afgesloten. Het ziet er allemaal 

heel erg professioneel uit. We zijn ook blij dat de mensen zelf met verbetervoorstellen 

komen om hun woonsituatie te verbeteren.  

WERKSCHOENEN VOOR DE BOUWERS 

Sanu is al vanaf het begin dat we huizen bouwen, dus vanaf 2015, onze belangrijkste man in 

het bouwteam. Vanaf 2015 toen we met het bouwen van de huizen begonnen bleek dat Sanu 

veruit het beste technisch inzicht had. Er bestond dan ook geen twijfel over wie onze 

technisch coördinator moest worden. Hoewel dit een besluit was dat eigenlijk niet kon door 

het in Nepal gehanteerde kastensysteem, hebben we daar nooit spijt van gehad. Sanu heeft 

zijn rol met verve opgepakt en is uitgegroeid tot ons aanspreekpunt in Nepal voor alle 

bouwactiviteiten. Hij heeft door zijn ervaring, maar ook door de opgedane ervaring en 

kennis, een positie verworven in het dorp. Hij neemt initiatieven en komt met suggesties en 

voorstellen. Omdat hij de Engelse 

taal te weinig beheerst, 

bespreekt hij alles met Raby 

tijdens het werkoverleg of het 

dagelijkse telefonische contact 

dat zij met elkaar hebben. Wij 

vinden het belangrijk dat het 

bouwen onder zo veilig mogelijke 

omstandigheden wordt 

uitgevoerd. Dat weet Sanu ook en 

hij voelt zich ook 

verantwoordelijk. Hij heeft het 

bestuur om veilige werkschoenen 

gevraagd. DB Workwear uit de 

Hoeksche Waard, die voor ons al 

eerder materiaal heeft verzorgd, 
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heeft vijf paar werkschoenen ter beschikking gesteld. De werkschoenen hebben we weer mee 

kunnen geven aan een vriendin die naar Nepal ging. Zo hebben we geen kosten hoeven maken 

voor de verzending. De schoenen zijn dankbaar ontvangen en de mannen konden niet wachten 

met passen en hebben ze meteen maar aangetrokken.  

VERTRAGING BOUW TWEEDE HUIS  

Hoewel we voortvarend zijn begonnen met de bouw van het tweede huis heeft de bouw een 

tijdje stil gelegen. We bouwen het tweede huis voor Kanchhi Tamang, een van de 

alleenstaande vrouwen. Haar man die als porter werkte is in 2014, tijdens een trekking in het 

Annapurna gebied, in de afdaling van de Thorung La pas overleden. Dat jaar was er een 

enorme cycloon vanuit China, die zorgde voor extreem veel sneeuwval in twee dagen tijd. 

Veel toeristen en Nepalezen zijn toen in oktober 2014 omgekomen. Wij waren toen zelf ook in 

Nepal in het gebied 50 km verderop rondom het Dhaulagiri gebied en hebben onze trekking 

moeten afbreken vanwege de enorme 

sneeuwval.  

Kanchhi was zo blij dat ze in aanmerking kwam 

voor een huis en hoopte snel met haar drie 

dochters en haar zoon in het huis te gaan 

wonen. Nu is haar schoonvader plotseling 

overleden. Het is in de cultuur van Nepal 

gebruikelijk dat familie en alle bekenden 

gezamenlijk een intense rouw ceremonie 

houden en het lichaam van de overledene 

verbranden. Nadat het lichaam is 

verbrand zullen de naaste familieleden 

spullen voor het hiernamaals verbranden. 

Doen ze dit niet of vergeten ze iets, dan 

gelooft men dat de geest zal terugkomen 

in hun dromen, met aanwijzingen om het 

alsnog te doen. Dit rouwproces duurt 

minimaal 21 dagen. Tijdens deze periode 

kan en mag er niet worden gebouwd. Ook 

mannen die wat verder weg staan van de 

familie respecteren dit rouwproces van 

de familie en zullen dan niet werken.  

 

LOKALE VERKIEZINGEN 

Na de 21 dagen ceremonie waren er ook nog ‘local elections’ op 13 mei, lokale verkiezingen 

die belangrijk zijn voor de kleinere gebieden. Dus zeker ook voor het gebied waar Thulo 

Parsel deel van uitmaakt. Voor een periode van vijf jaar wordt er een nieuw lokaal bestuur 

gekozen. Jit heeft zo zijn contacten met de politici in Thulo Parsel en het is dan ook 
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belangrijk welke persoon wordt gekozen. Ook tijdens de lokale verkiezingen wordt er niet 

gewerkt. Vanzelfsprekend respecteren we culturele verschillen en gewoontes, maar soms is 

het moeilijk als de planning onder druk komt te staan. In het werkoverleg met Sanu, Jit en 

Raby is besproken hoe we ons doel van de bouw van vijf huizen dit jaar kunnen realiseren. Op 

verzoek van Sanu hebben we een groot zeil aangeschaft dat over de bouwplaatsen kan 

worden gespannen zodat we in de regentijd kunnen doorwerken.  

GEREEDSCHAP  

Zoals bijna in elke nieuwsbrief is er wel een update over 

het gereedschap dat we tijdens de bouw gebruiken. We 

hebben een nieuwe elektrische schaaf gekocht. Een 

elektrische schaaf is onontbeerlijk voor het maken van de 

kozijnen. Sanu maakt ook de kozijnen voor de deuren en 

ramen zelf. Omdat de houten balken altijd behandeld en 

passend gemaakt moeten worden is een elektrische schaaf 

onmisbaar. De huidige schaaf had het begeven en daarom 

moesten we snel in Nepal een andere schaaf kopen.  

Samen met de schoenen hebben we ook nog speedboren 

en slijpschijven kunnen meesturen. Onze ervaring is dat 

gereedschap vanuit Nederland kwalitatief veel beter is 

dan gereedschap dat in Nepal wordt gekocht. We nemen 

dan ook zo veel mogelijk gereedschap mee als we zelf 

naar Nepal gaan. Ook vragen we anderen die naar Nepal 

afreizen of zij voor ons gereedschap mee willen nemen. In de laatste twee jaar hebben we 

gereedschap moeten opsturen of we hebben gereedschap in Nepal gekocht.  
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We vinden het ook fijn als je onze facebookpagina Helping Thulo Parsel 

wilt liken ….. .  


