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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.28                        7 AUGUSTUS 2022 

 

PRECIES VANDAAG VIEREN WE ONS 7-JARIG JUBILEUM. EN DAAR ZIJN WE TROTS OP!  

DE BOUW VAN DE VIJF HUIZEN VOOR 2022 VORDERT GESTAAG. TOERISTEN KOMEN 

WEER MONDJESMAAT NAAR NEPAL EN DAT BETEKENT WERK ALS DRAGER OF GIDS.  

WIJ GAAN ZELF IN OKTOBER NAAR NEPAL VOOR EEN TREKKING EN EEN BEZOEK AAN 

THULO PARSEL. 

TOCH EEN NIEUWSBRIEF  

Wat schrijf je in een nieuwsbrief als je geen vermeldenswaardig nieuws te vertellen hebt? Dat 

is de vraag die ons bezig hield toen de termijn voor een nieuwe nieuwsbrief zich aandiende. 

De bouw gaat gestaag door. De afspraken worden opgevolgd. We krijgen steeds meer 

ervaring. Het meeste gereedschap is in orde. Het bouwmateriaal wordt steeds per huis 

geleverd. De planning wordt gehaald en de nieuwe bewoners zijn gelukkig als hun huis 

eenmaal klaar is. Moeten we dan melden dat we niets te melden hebben?  

We zijn van mening dat we ook dan de mensen moeten informeren over de voortgang. Dan 

maar een kortere nieuwsbrief dan u van ons gewend bent en als we dan gaan schrijven zijn 

het ineens toch nog vier pagina’s.  

ZEVEN JAAR  

Na de aardbeving in 2015 hebben we op 7 augustus 2015 de stichting Helping Thulo Parsel 

opgericht. Vandaag op de dag dat de 28ste nieuwsbrief verschijnt bestaan we officieel zeven 

jaar. In de afgelopen zeven jaar hebben 

we veel huizen gebouwd en voedsel 

verstrekt wanneer dat noodzakelijk was. 

Ook dit jaar zullen we weer vijf huizen 

bouwen. Als het vijfde huis aan het eind 

van dit jaar is gebouwd hebben we in 

totaal 42 huizen gebouwd. Alle huizen die 

we tot nu toe hebben gebouwd voldoen 

nog steeds aan de verwachting die we 

vanaf het begin hadden. Bij Jit en Raby 

komen nog regelmatig aanvragen binnen 

voor een nieuw huis. Zij inventariseren en 

sturen de verzoeken met aanvullende 

informatie door naar het bestuur in Nederland. Ook bouwen we nog steeds hetzelfde model 

huis. Wat goed is moet je tenslotte niet wijzigen. Wel hebben we in overleg met bewoners 

kleine aanpassingen gedaan over de positie van de ramen en deuren. Na suggesties van 

deskundigen en vrienden met technische ervaring en inzicht hebben we wel telkens kleine 

bouwtechnische verbeteringen aangebracht.  
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BOUWEN VOOR VROUWEN 

Dit jaar zijn we extra blij dat we van de vijf huizen vier huizen voor alleenstaande vrouwen 

kunnen bouwen. Omdat we al twee jaar door de coronapandemie niet naar Nepal zijn 

geweest heeft Raby samen met Jit afgelopen jaar geïnventariseerd welke verzoeken zijn 

binnengekomen. Toen Raby ons begin dit jaar zijn overzicht met kandidaten voor een nieuw 

huis aanleverde waren we aangenaam verrast door de samenstelling. Er stonden vier 

alleenstaande vrouwen met kinderen op zijn lijst. We waren meteen enthousiast dat we iets 

konden doen voor deze mensen. Tegelijkertijd vroegen we ons af waarom deze mensen tot nu 

buiten ons blikveld zijn gebleven. Hoe komt het dat deze groep niet eerder van zich heeft 

laten horen en geen verzoek heeft ingediend bij Raby en/of Jit? Daar willen we zeker het 

komend jaar extra aandacht aan besteden bij de keuze voor het volgend jaar.  

Dat we de eerste huizen vanaf 2015 bouwden voor een paar gezinnen in Thulo Parsel die we 

kenden van onze trekkings en waarvan de man drager of gids was lag in de lijn der 

verwachting. Het zouden tenslotte maar enkele huizen worden. We hebben vanaf het begin 

natuurlijk nooit de verwachting gehad dat we in 2022 huis nummer 42 zouden bouwen. We 

konden ieder jaar weer nieuwe gezinnen helpen aan een nieuw huis. We zijn dan ook blij dat 

we de laatste jaren ook huizen kunnen bouwen voor mensen die we niet persoonlijk kennen 

van onze trekkings. Maar wel mensen die niet over middelen en mogelijkheden beschikken 

een fatsoenlijk huis te bouwen of hun huis te herstellen. 

Zo lang we nog steeds huizen kunnen bouwen voelen we het als een morele verplichting om 

de meest arme en kansloze mensen te helpen. Binnen onze logistieke mogelijkheden 

beperken we ons wel vooral tot de omgeving van Thulo Parsel. Daarom zijn we blij dat we het 

komend najaar zelf in Nepal weer kennis kunnen maken met de mensen voor wie we hebben 

gebouwd maar ook met de mensen voor wie we komend jaar gaan bouwen. 

DOORBOUWEN TIJDENS DE REGENPERIODE 

Nu het derde huis is voltooid wordt het bouwmateriaal in augustus voor het vierde huis naar 

de bouwplaats gebracht. Bij de bouw van het derde huis hebben we, door het overlijden van 

de schoonvader van de nieuwe bewoonster, 

wat vertraging opgelopen. Om deze tijd in 

te halen werken we tijdens de 

regenperiode zo veel mogelijk door. Om 

tijdens de regenperiode door te kunnen 

bouwen hebben we een groot PVC-zeil 

gekocht om de bouwplaats af te dekken. 

Zodra het bouwmateriaal is geleverd, 

starten we met het vierde huis. Onze 

doelstelling van vijf huizen voor dit jaar 

ligt, ondanks dat de bouw een paar weken 

heeft stilgelegen, weer op koers.  
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HUIZEN IN 2023 

Er komen altijd weer verzoeken binnen bij Jit en Raby van mensen uit de directe omgeving 

van Thulo Parsel die heel graag in aanmerking willen komen voor een huis. Sinds de 

aardbeving wonen nog steeds veel 

mensen in een aangepast, (te) klein 

of heel slecht huis. Veel mensen 

hebben gewoon niet de financiële 

mogelijkheid gehad hun huis te 

repareren of een nieuw huis te 

bouwen. Huizen die provisorisch 

zijn hersteld worden sinds de 

aardbeving nog steeds gebruikt. 

Natuurlijk hopen we ook volgend 

jaar weer de mogelijkheid te 

hebben vijf huizen te bouwen. We 

willen, als we dit jaar weer in het 

dorp zijn geweest en informatie 

hebben verzameld, in het bestuur 

de definitieve keuze maken voor wie we volgend jaar gaan bouwen.  

TREKKING ROND MANASLU  

Het ziet ernaar uit dat het toerisme dit jaar ook in Nepal weer zal aantrekken. Dat betekent 

dat veel Nepali eindelijk weer wat geld kunnen verdienen als drager of als gids tijdens een 

trekking. Ook wij organiseren voor 

de periode oktober/november dit 

jaar weer een trekking. We gaan 

met een groep van 11 deelnemers 

de trekking rond de Manaslu lopen. 

Waarom dit nieuws in deze 

nieuwsbrief? Het is voor veel 

mannen in Nepal belangrijk dat er 

weer toeristen komen en trekkings 

worden georganiseerd. Wij nemen 

heel bewust drie gidsen en zes 

dragers mee uit het dorp Thulo 

Parsel. Dat betekent dat de mannen 

eindelijk, na een lange periode van 

Corona, weer geld kunnen 

verdienen met het werk dat ze altijd hebben gedaan. De mannen uit Thulo Parsel zijn blij dat 

ze weer op trekking kunnen. Raby is onze eerste gids en hij selecteert de andere gidsen en 

dragers. Ook Sanu, onze technische man, wil graag mee op trekking. Gelukkig realiseert hij 

zich terdege dat meegaan alleen mogelijk is als we conform de planning de bouw van de vijf 

huizen dit jaar kunnen afronden. Een trekking is ook voor de mannen uit de dorpen veelal een 

avontuur en een aantrekkelijke afwisseling van het dagelijks leven. Het is ook voor ons een 
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soms vreemde ervaring te merken dat veel mannen zelf niet eens zo vaak in de bergen zijn 

geweest. Het is dan ook voor hen veelal leuk om een korte periode uit de dagelijkse sleur te 

kunnen zijn, en met elkaar en met toeristen op pad te zijn. Omdat we na alle reisbeperkingen 

van de coronapandemie na drie jaar weer naar Nepal kunnen, gaan we zeker ook weer naar 

Thulo Parsel. We reizen na de trekking met een kleine delegatie af naar Thulo Parsel. We 

willen graag de huizen beoordelen en kennis maken met de bewoners. Deze keer gaat ook nog 

een ander bestuurslid mee naar het dorp. Ook een van de bouwers van het eerste uur en een 

goede donateur wil graag mee naar het dorp om de huizen te zien. 

Voor de mensen in de dorpen, maar vooral in Thulo Parsel is het een belangrijk moment 

wanneer bezoekers het dorp bezoeken, en al helemaal wanneer bestuursleden uit Nederland 

naar hun dorp komen. Iedereen wil dan toch hun dankbaarheid op hun manier tonen. Huisjes 

worden zo goed als mogelijk opgeruimd en vanzelfsprekend worden ons aan het begin van het 

dorp al meteen bloemenkransen omgehangen. Het is altijd een beetje een nerveus gedoe 

omdat we slaapplaatsen moeten regelen en omdat we afhankelijk zijn van de maaltijden die 

voor ons worden klaargemaakt. Voor onze eigen gezondheid is het beter als we voor de nacht 

onze eigen tentjes, matjes en slaapzakken meenemen. In het dorp weet men inmiddels dat 

we tijdens de trekking en ons verblijf in Nepal geen vlees eten. Daar wordt dan keurig 

rekening mee gehouden.   

GEREEDSCHAP 

Dat het gereedschap slijt zal voor iedereen duidelijk zijn. Dat 

het gereedschap bij intensief gebruik harder slijt begrijpt ook 

iedereen. Maar dat onze mannen het gereedschap blijven 

gebruiken tot dat het echt niet meer werkt, is iets dat in 

Nepal vanzelfsprekend is. Wij vonden deze haspel te gevaarlijk 

en hebben in het belang van de veiligheid voor onze mensen 

nieuwe verlengsnoeren gekocht.    

 

 

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 ….. .  
 
 

 


