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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.29                        29 NOVEMBER 2022 

 

NA DRIE JAAR CORONA ZIJN WE WEER TERUG IN THULO PARSEL. WE KREGEN EEN 

PRACHTIG EN BIJZONDER WEERZIEN MET DE INWONERS VAN ONS DORP. WE HEBBEN DE 

HUIZEN BEKEKEN DIE DE LAATSTE DRIE JAAR ZIJN GEBOUWD EN NIEUWE VERZOEKEN 

BEOORDEELD. ONTHULLING VAN EEN MOOI MONUMENT ALS DANK VOOR DE JAREN HULP 

EN ONDERSTEUNING. MOOIE DONATIES ZIJN EEN STIMULANS OM DOOR TE GAAN. 

 

NA DRIE JAAR WEER TERUG  

Na een lange periode van drie jaar, doordat de coronapandemie ons belette naar Nepal af te 

reizen, was het dit jaar dan eindelijk zo ver dat we weer naar Nepal konden gaan. Net zoals 

in het verleden hebben we onze 

wandelvakantie in de Himalaya 

gecombineerd met een bezoek aan het 

dorp Thulo Parsel. Met een privégroep 

van vrienden en bekenden hebben we 13 

dagen door het Manaslugebied 

getrokken. Na een paar dagen bijkomen 

in Kathmandu zijn we na de Manaslu 

trekking met vijf mensen naar Thulo 

Parsel gereisd. Deze keer was ook Ruud 

Peters (bestuurslid) voor de eerste keer 

erbij en ook een nieuwe sponsor. Het 

was voor ons ruim drie jaar geleden dat  

we in het dorp zijn geweest. We hebben 

natuurlijk de afgelopen periode wel intensief Skypecontact gehad met Raby. Het bezoek 

duurde twee dagen en we hadden een vol programma. We wilden natuurlijk de huizen, die de 

afgelopen drie jaar zijn gebouwd, bekijken en kennismaken met de families die in de nieuwe 

huizen gaan wonen. Ook moesten we nieuwe aanvragen gaan beoordelen en de mensen 

ontmoeten voor wie we gaan bouwen. 

HARTELIJKE ONTVANGST 

Omdat dit jaar ook een ander 

bestuurslid (Ruud Peters) deelnam 

aan de trekking, vonden we het een 

uitgelezen kans om na de trekking 

met elkaar Thulo Parsel te 

bezoeken. Voor iedereen die voor 

de eerste keer een dorp zoals Thulo 

Parsel bezoekt en kan zien hoe deze 
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mensen leven is het een bijzondere ervaring. Na een autorit van bijna zes uur, over 

voornamelijk onverharde weg met heel veel kuilen en putten, is het nog even spannend als 

we het laatste stukje weg steil omlaag moeten om in het dorp te komen. Alle inwoners staan 

al klaar om ons hartelijk te verwelkomen.  

De ontvangst in Thulo Parsel is hartverwarmend. Zoals gebruikelijk worden we verwelkomd 

met de bekende kata’s (gele en oranje welkomstsjaals) en de zelf geregen oranje 

bloemenkransen. Hoe klein het gebaar ook lijkt, het maakt iedere keer weer veel indruk om 

zo verwelkomd te worden. Het hele dorp loopt dan uit. En zoals gebruikelijk worden ook de 

nieuwe gasten hartelijk verwelkomd. Even later zitten we aan de thee. 

VOORGANG BOUW 

Hoewel we de afgelopen drie jaar niet in Nepal zijn geweest, is het een genot te zien dat 

onze mensen de afgelopen jaren dezelfde kwaliteit werk hebben geleverd en ieder jaar de 

planning hebben gerealiseerd. De planning om in de afgelopen jaren ieder jaar vijf huizen te 

bouwen is gerealiseerd. We hebben tijdens ons bezoek alle huizen, die de afgelopen drie jaar 

zijn gebouwd, kunnen bezoeken. Het voelt 

dan ook weer als extra beloning dat we de 

blijdschap en dankbaarheid van de mensen 

nu weer zelf konden ervaren. 

Tijdens ons bezoek hebben we natuurlijk 

alle huizen bekeken en samen met Sanu, 

onze technische projectleider, 

beoordeeld. Ook hebben we alle 

bouwtechnische zaken kunnen bespreken. 

We hebben vier van de vijf geplande 

huizen voor dit jaar bekeken. Sanu is 

meteen na de lokale verkiezingen gestart 

met de bouw van het vijfde huis in de 

regio Timal. De lokale verkiezingen zijn 

altijd belangrijke en invloedrijke 

gebeurtenissen in de regio. Er wordt net 

als overal in de wereld door de 

verschillende partijen campagne gevoerd 

en dat gebeurt dus ook in de 

bergdorpen. Dat duurt altijd wel een 

paar dagen en dan liggen alle 

werkzaamheden stil.  

Daarom is het verstandiger om pas na de 

verkiezingen materiaal te bestellen en te 

vervoeren en dus de bouw te starten. 

Een week na ons vertrek uit Nepal 

kregen we bericht van Raby dat hij 
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materiaal heeft laten bezorgen en dat Sanu met de bouw is begonnen. Het was ook goed dat 

Sanu niet meteen na de trekking is begonnen met de bouw, omdat hij is mee geweest als 

porter. Hij is 13 dagen met ons mee geweest als porter en met zo’n 30-35 kilo op zijn rug de 

bergen over gestoken. Het is ook voor de porters altijd een zware opgave om met zoveel 

bagage te moeten lopen. Omdat het veelal voor de Nepali de enige mogelijkheid is om wat 

geld te verdienen doen ze het graag. 

AFSPRAKEN VOOR 2023   

We hebben tijdens ons bezoek ook nieuwe gezinnen kunnen bezoeken die hebben aangegeven 

graag in aanmerking te willen komen voor een huis van de stichting. Zoals het de afgelopen 

jaren voortdurend is gegaan, krijgen Jit 

en Raby nog steeds verzoeken van 

gezinnen uit de omgeving van Thulo 

Parsel. Dit zijn tegenwoordig meestal 

mensen die iets verder wonen dan het 

gedeelte van Thulo Parsel waar we tot nu 

toe hebben gebouwd. Raby en Jit geven 

de verzoeken door aan ons en wij 

bekijken en beoordelen dan de situatie. 

Het zijn veelal gezinnen waar we niet 

eerder langs zijn geweest of die niet 

eerder een verzoek konden of durfden te 

doen. We zijn blij dat ook deze mensen 

het contact hebben kunnen leggen met 

Jit of Raby. Het is zelfs nu, zeven jaar na de aardbeving, iedere keer weer choquerend om te 

zien dat mensen nog steeds in een half ingestort huis wonen of in een tijdelijk hutje van 

golfplaten. Ook zien we nog steeds dat gezinnen uit nood met heel veel mensen in een veel te 

klein huis moeten leven. We hebben de verzoeken geïnventariseerd en we hebben besloten 

om vier van de vijf bezochte gezinnen in januari te vertellen dat we komend jaar voor hen 

een huis gaan bouwen. Voor een van de verzoeken vonden we de noodzaak minder urgent.  

KIPPEN EN GEITEN 

Tijdens onze bezoeken zien we gelukkig ook dat rond de eerder gebouwde huizen in Thulo 

Parsel nog steeds veel geiten en kippen rondlopen. 

Anderhalf jaar geleden heeft een van onze 

donateurs 15 geiten en 150 kippen gedoneerd, met 

de gedachte dat de gezinnen dan voor langere 

periode kippen en geiten tot hun beschikking 

kunnen hebben en zo wat extra inkomsten kunnen 

genereren.  

De praktijk wijst echter uit dat sommige gezinnen 

tijdens de corona periode de geiten hebben 

verkocht, omdat ze het geld nodig hadden. Maar er 

zijn nog steeds veel kippen en geiten die het hebben overleefd. Veel gezinnen hebben een 
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goede balans gevonden tussen het verkopen en eten van de kippen en geiten. We zagen ook 

veel nieuwe geitjes en kuikentjes rondscharrelen.  

PRACHTIG MONUMENT 

Na het bezoek van twee dagen, werden we verrast door de inwoners van het dorp. Op de dag 

van ons vertrek stond zoals gewoonlijk iedereen weer klaar om ons gedag te zeggen. Dat gaat 

dan altijd gepaard met het omhangen van nieuwe kata’s en bloemenkransen. Maar dit keer 

hing er een beetje een nerveuze sfeer. De inwoners lachten wat met elkaar en fluisterden 

met elkaar terwijl ze naar ons keken. 

Wij verstaan dan natuurlijk niet waar 

het over gaat.  

Ook Jit en Raby liepen wat nerveus om 

een vierkant stenen metselwerk bij de 

waterpomp dat met een mooi rood 

doek was beschermd. Als alle inwoners 

langzaam onder begeleiding van Raby 

en Jit richting het stenen bouwwerk 

lopen merken we dat er iets gaat 

gebeuren. Jit spreekt ons toe en 

bedankt ons namens alle inwoners van 

Thulo Parsel voor zo veel jaren steun 

en hulp. Hij vraagt ons om de 

beschermdoek langzaam open te 

schuiven en het monument te 

onthullen. Er komt een mooie koperen 

plaat met tekst tevoorschijn. Als we 

de tekst lezen en even op ons in laten 

werken is dit een emotioneel moment. 

Zeker ook als we beseffen dat we deze 

mensen al weer zeven jaar kunnen en 

mogen helpen. We worden er zelf een 

beetje stil van als we lezen wat er 

allemaal is gedaan de afgelopen jaren. 

Het is mooi dat dankbaarheid op deze 

manier door de inwoners vorm wordt 

gegeven en om een blijvende 

herinnering te krijgen voor hulp die we 

hebben kunnen geven. Maar we 

beseffen tegelijkertijd dat we dit 

nooit hadden kunnen doen zonder de 

hulp van heel veel lieve mensen.  

Deze blijvende herinnering is natuurlijk ook voor al die mensen die ons de afgelopen jaren 

hebben gesteund en hebben geholpen.  
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NIEUWE AARDBEVING IN NEPAL 

Net voor ons vertrek naar Nederland, toen we nog in Kathmandu waren, is het westen van 

Nepal op 9 november jl. getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,6 op de schaal 

van Richter. De aardbeving heeft veel materiële schade aangericht, zes mensen zijn 

overleden. Het episch centrum lag 550 km ten oosten van Thulo Parsel. In Thulo Parsel heeft 

de aardbeving geen schade aangericht en is de aardbeving slechts licht gevoeld. Ook in 

Kathmandu hebben wij de aardbeving niet gevoeld.    

HEEL VEEL KINDERKLEDING 

 

Als we naar Nepal afreizen nemen we altijd heel veel kinderkleding en babydekentjes mee. 

We kopen zelf altijd het hele jaar door leuke kleding om aan kinderen weg te geven. Ook had 

een van de deelnemers, een paar door zijn vrouw zelfgemaakte sweaters, mee om uit te 

delen. Weer een andere deelnemer had kleding van zijn kleinkinderen meegenomen. Mw. 

Dijkshoorn uit Vlaardingen stuurt ons altijd zelfgemaakte babydekentjes op. De mensen in het 

dorp weten dat we kleding meenemen en komen meestal meteen na aankomst met de 

kinderen wel even ‘toevallig’ langs om te kijken of er ook wat voor hen bij zit. Het is 

geweldig om kinderen blij en gelukkig te zien met een nieuwe trui of nieuwe schoenen. 

MOOIE DONATIES 

Een van onze deelnemers aan de trekking was Jeroen, een oud-collega van Hans. Hij heeft na 

de trekking en vooral na het bezoek aan Thulo Parsel een mooie donatie gegeven aan de 

stichting. Jeroen nam kort voor de reis naar Nepal ontslag bij de overheid. Als 

afscheidscadeau wilde hij graag van oud-collega’s een bijdrage om zo een mooie donatie aan 

een goed doel te kunnen schenken. Hij is na de trekking mee geweest naar Thulo Parsel 

omdat hij heel nieuwsgierig was naar ons werk van de afgelopen zeven jaar in Thulo Parsel. 

Hij was enthousiast over de huizen die we hebben gebouwd, maar was nog meer onder de 

indruk van de omstandigheden hoe mensen moeten leven in dorpen zoals Thulo Parsel. Jeroen 
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vond de stichting Helping Thulo Parsel dus een mooi en passend goed doel. We beseften 

tijdens ons bezoek dat niet iedereen altijd een goed beeld heeft, hoe zwaar het leven in een 

bergdorp in Nepal soms kan zijn. Uiteraard krijgen we veel vaker onverwachte en mooie 

donaties, maar sommige mensen hebben de voorkeur niet bij naam genoemd te worden in 

onze nieuwsbrief. Uiteraard respecteren we dat ook. Daarom vragen we altijd vooraf of we 

naam en donatie mogen benoemen in onze nieuwsbrief. 

Ook hebben we van de Stichting-Goededoelen Kringloopwinkel weer een prachtige donatie 

ontvangen. Ook van dit bedrag kunnen we weer een nieuw huis bouwen en mensen gelukkig 

maken. 

BONUS  

We hebben onze leden van het coördinatieteam in Nepal een bonus gegeven voor hun 

inspanningen in het afgelopen jaar. Jit, Sanu en Raby hebben ieder op hun eigen gebied weer 

geweldig werk verzet, waardoor wij belangrijke zaken over kunnen laten aan onze drie 

coördinatoren in Nepal. Het is heel belangrijk dat we altijd terug kunnen vallen op onze 

mensen van dit coördinatieteam die de verantwoordelijkheid aankunnen en die ook de juiste 

dingen weten te doen. Zoals ook vorig jaar ontvangen Jit en Raby NPR 10.000 (€75,00) en 

Sanu NPR 5.000 (€37,00) voor ieder huis dat dit jaar is gebouwd. 

  

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 ….. .  


