Eindrapportage Noodhulp Aardbeving Nepal 25 april 2015

Voorwoord

19 juni 2015

Bijna 8 weken na de aardbeving schrijf ik dit voorwoord. 8 Weken geleden wisten we nog niet
dat we ruim 100.000 mensen van noodhulp konden en moesten voorzien, ruim 300
vrijwilligers zich zouden inzetten, dat we bijna 560.000 euro zouden ontvangen en 520.000
euro zouden uitgeven via onze partners Karuna Nepal en SVSI. Wat kan er veel gebeuren in
een korte tijd en de wereld voor altijd anders zijn.
Van deze 8 weken zijn er zeker 6 geweest waarin niet zomaar gewerkt werkt maar vol
overgave, hart en ziel om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te bereiken. Dat geeft een
bijzonder sterk gevoel voor alle deelgenoten.
Wat waren nou de krachten van deze hele noodhulp die via onze fondsen is verstrekt?
-

-

-

-

De zeer snelle en intensieve communicatie met onze partners en donateurs, waardoor
heel snel geschakeld en gehandeld kon worden. Zo waren we de dag na de aardbeving
al in staat om de eerste gelden aan te bieden waar direct medicijnen van konden
worden gekocht. Hiermee liepen we duidelijk voor de andere organisaties uit. Zo zijn
vele mensen letterlijk het leven gered en velen zijn van onderdak en voedsel voorzien.
Het verstrekken van de eerste shelters. Deze zijn inmiddels zo’n groot succes dat vele
organisaties dit hebben overgenomen en in alle getroffen gebieden de shelters
geplaatst worden. Het gevolg is wel dat het verkrijgen van de golfplaten erg lastig is
geworden.
Het werken met Nepalese vrijwilligers. Tijdens mijn bezoek kwam ik erachter dat vele
grote organisaties veel extra manschappen hebben ingehuurd uit andere landen voor
het verstrekken van noodhulp. Echter, net als in ieder land, wil men in dit soort
ramptijden de eigen landgenoten heel graag zelf helpen. Kijk naar onze
watersnoodramp of recent het neerstorten van de MH17, wij waren er ook massaal voor
de slachtoffers en/of achtergebleven familieleden. Ondanks het drama wat eronder ligt,
verbroedert het en brengt het mensen tot elkaar. Vrijwilligerswerk is ook een vorm van
rouwverwerking: men kan iets doen. Van de 27 miljoen Nepalezen zijn er naar
schatting 2 miljoen direct geraakt door de aardbeving, niet iedereen is een slachtoffer
en de anderen steken dan graag hun handen uit de mouwen voor hen die wel zwaar
getroffen zijn!
De lokale inkoop van de goederen die verstrekt zijn. Dit heeft de lokale economie
bevorderd.
De samenwerking met andere organisaties, in Nederland maar zeker ook in Nepal.

Wat waren uitdagingen?
-

-

-

Het coördineren van de verschillende partijen/organisaties en mensen zodat activiteiten
gestroomlijnd plaats konden vinden. En ook al denk je het goed geregeld te hebben
(zoals met het noodhospitaal in Sindhupalchok), dan kun je toch nog verrast worden
(met de komst van het Rode Kruis die hetzelfde voor ogen had).
Goed communiceren. Een vergissing of miscommunicatie is snel gemaakt. Check check
dubbelcheck bleef een constante activiteit. Ondanks deze checks ging het toch nog wel
eens verkeerd, zoals het overleg met de donor van de 70 Waka Waka oplaadlampjes;
wij dachten er 40 vrij te mogen weggeven aan anderen en 20 aan de lokale organisatie
waar de donor bij betrokken was, de donor dacht precies andersom. Geen
levensbedreigende zaken, maar wel heel vervelend.
De druk op de zeer snelle operatie. Ik schat in dat dat hier en daar tot minder efficiënte
taferelen heeft geleid. Ook waren de morele afwegingen soms verschrikkelijk moeilijk,
zo niet onmogelijk om te maken. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de hulp die spontaan
en direct verstrekt is aan het gezin met een verkracht geestelijk gehandicapte dochter.
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Deze hulp was voor dit gezin heel hard nodig, maar leidde ertoe dat er 1 dag niet
gewerkt kon worden aan de bouw van shelters in Bhaktapur, waardoor andere gezinnen
met een gehandicapt gezinslid langer moesten wachten. Dit soort morele afwegingen
zijn en blijven ongelofelijk moeilijk, maar leiden wel tot minder efficiëncy als je puur
kijkt naar de output.
Deze eindrapportage is de gebundelde versie van alle dagelijkse verslagen die ik geschreven
heb tijdens de afgelopen weken. Ze geven gedetailleerd weer wat er wanneer gebeurde en hoe
de sfeer was. Ik sluit af met de financiële verslaglegging.
Ondanks dat ik alle verslagen uit eigen naam heb geschreven wil ik graag benadrukken dat het
werk dat we vanuit Nederland gedaan hebben tot stand is gekomen mede dankzij mijn directe
collega’s Hilde Klok en Gert Jan Loedeman van Reach Out 2, mijn gezin dat me in deze tijd alle
ruimte heeft gegeven en natuurlijk de morele en financiële steun van alle donateurs!!
Dank voor al jullie vertrouwen! Op naar de wederopbouw…
Hartelijke groet,
Liesbeth Nagelkerke
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26 april 2015
Lieve mensen,
Jullie hebben ongetwijfeld allemaal meegekregen dat Nepal is getroffen door een vreselijke
aardbeving, met een kracht van 7,9 op de schaal van Richter. Er zijn vele naschokken,
vanmiddag nog 1 van 6,8 op de schaal van Richter. Kathmandu is zeer zwaar getroffen, de
gebieden er omheen nog meer. Mensen zijn bang, vele huizen ingestort, nog meer gewonden
en uiteraard veel doden.
Ik heb inmiddels contact gehad met al onze relaties daar. Gelukkig maken zij het naar
omstandigheden goed. Omdat onze projecten niet in de bergen liggen is de schade daar
minder groot.
Veel vrienden en familie van me hebben me gevraagd wat ze konden doen. Doordat we
mensen direct in het veld hebben kunnen we direct hulp verlenen. Dat is fantastisch natuurlijk!
Maar dat kost ook geld.
In overleg met Ruud Bakhuizen (oprichter van Femi) heb ik een noodfonds opgezet onder
Femi. Zo is er boekhoudkundig controle op het geheel en kunnen mensen profijt hebben van
de anbistatus. Ik ben mijn hele netwerk aan het benaderen. Inmiddels is er al 6.000 euro
gestort. Iedere euro zal voor 100% besteed worden op de plekken waar het NU nodig is en
zonder kosten. Deze eerste gelden zijn al besteed aan voedsel en dekens voor het TU Teaching
Hospital, waar mensen buiten op straat liggen te wachten op (medische) hulp. Ook zijn er
tenten en dekens gekocht voor een dorp vlakbij Kathmandu.
Mochten jullie ook een bijdrage willen doen, dan kan dat op reknr: NL31 ABNA 0619465476,
tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.
Alle kleine beetjes helpen. Als je er om vraagt hou ik je graag op de hoogte.

27 april 2015
Beste mensen,
Zoals gisteren aan jullie (persoonlijk) al aangekondigd zijn we volop bezig met het werven van
fondsen voor de mensen in Nepal na de vreselijke aardbeving. Inmiddels zijn er ruim 100
naschokken geweest (groot en klein), een uur geleden zelfs nog. Duizenden mensen zijn
overleden, vele duizenden gewonden, veelal wachtend op behandeling, dorpen weggevaagd,
vele huizen ingestort.
De internationale hulp komt op gang, en is nog vooral gericht op het redden van mensen.
Goederen zijn onderweg. Allemaal hele goede acties. Maar er zijn zoveel mensen geraakt…..
Vanuit Reach Out 2 hebben we verschillende contactpersonen in het veld in Nepal die directe
hulp verlenen. Ieder euro wordt voor 100% besteed aan hulp die de mensen NU nodig hebben.
Zo hebben we vandaag de volgende dingen kunnen doen dankzij de mensen in het veld die we
gelukkig nog bijna per uur kunnen contacten:
-

Medicijnen en operatie tools voor TU Teaching Hospital Kathmandu
Medicijnen ziekenhuis Bhaktapur
Voedsel voor ziekenhuispatienten
Tenten, dekens voor het dorp Kavre vlakbij Kathmandu
Een medisch team dat vandaag in Chitwan/Siddhi eerste hulp heeft kunnen verlenen
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-

Ook zoeken onze mensen naar anderen die nog spoorloos zijn door speurwerk in hospitaals
etc.

Mede dankzij jullie is er al meer dan 22.000 euro opgehaald. Er is nog heel veel meer nodig.
We kunnen zonder problemen 50.000 euro besteden dat direct zal aankomen. Mochten jullie
nog twijfelen: ieder moment telt: NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.

28 april 2015
Beste mensen,
Ik hou jullie graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Inmiddels staat bij ons de
teller op ruim 60.000 euro!! Iedereen draagt massaal bij. Echt fantastisch. Ook al verdwijnt de
ellende in Nepal van het 20.00 journaal, wij draaien vol door in de realiteit.
Vandaag zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
-

-

Voedselpakketten en water uitgedeeld in 17 tentenkampen in de Kathmandu-vallei (er
zijn er velen, ondanks dat de grote hulporganisaties nu volop aanwezig zijn, was er bij
deze kampen nog echt een tekort).
Het voorbereiden van een hulpgoederenpakket naar Gorkha met daarin tenten, dekens,
water en medicijnen. Deze zal morgen vroeg in de ochtend vertrekken. Gorkha is zeer
zwaar getroffen en moeilijk bereikbaar. Via onze contacten in Chitwan is dit echter goed
voor te bereiden. Vrijwel alle organisaties opereren vanuit Kathmandu voor hulp, terwijl
Kathmandu uitkomen al een flinke uitdaging is. Vanaf de andere kant is het ook niet
makkelijk maar wel te doen. Het enige wat morgen roet in het eten kan gooien is de
aanhoudende regen, waardoor de weg niet begaanbaar wordt.
Medicijnen voor het ziekenhuis in Chitwan, Bharatpur.
Verder nog hulp aan de dorpen: Siddhi, Korak en Kandhar
Begin gemaakt met de voorbereidingen voor verdere noodhulp aan Rasuwa, hopelijk
kan deze morgen ook al uitgevoerd worden. Ook hier is het weer van grote invloed.

Morgen weer een nieuwe dag met nieuwe uitdagingen. We zullen dan bijvoorbeeld, naast de
grote acties voor Rasuwa en Gorkha, kijken of we voor Stichting Umbrella kunnen uitzoeken
hoe het gaat met de kinderen die zij in de regio van Rasuwa teruggeplaatst hebben. Deze
kinderen hebben allemaal sponsoren die vaak maandelijks een bedrag ontvangen. Het is
daarvoor van belang dat dat contact snel hersteld kan worden. Daarnaast kijken we naar
samenwerkingen met andere stichtingen of we met hen of voor hen directe hup kunnen
verstrekken.
Zoals jullie zien is er nog steeds veel geld nodig. Zeker ook straks voor de wederopbouw. Zo
zijn behalve de woonhuizen ook vele scholen, klinieken, etc verwoest. De overheid zal zeker
niet in staat zijn dit overal op te pakken. Maar later daarover meer. Nu eerst maar eens zorgen
dat mensen kunnen overleven.
Nogmaals weer enorm veel dank voor al jullie bijdragen!!! Mocht je nog twijfelen, het kan nog
steeds op:
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal. En schroom niet om deze mail door
te zetten.
We gaan er dan meteen mee aan de slag!
Voor vragen: neem vooral contact met ons op: 06-24550590.
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29 april 2015
Beste mensen,
Inmiddels zijn we 5 dagen verder na de aardbeving in Nepal van afgelopen zaterdag. Men
schat dat het aantal doden de 10.000 zal overschrijden. Er is op dit moment een tekort aan
alles. Daardoor gaat het vervoeren van goederen naar de afgelegen gebieden nu ook nog
gevaarlijk worden omdat mensen wanhopig zijn en goederen van de vrachtwagen willen halen.
Veel grote organisaties zijn actief in Kathmandu maar zien nog geen kans om de Kathmandu
vallei uit te gaan, helaas. Wij gelukkig wel. Onze mannen in Nepal doen hun uiterste best.
Mooi om te melden is dat er ook steeds meer Nepalezen vrijwilligers zich aansluiten om onze
parners te helpen, bijvoorbeeld in het overbrengen van communicatie, het regelen van
goederen etc. Onze partners lijken zich goed getransformeerd te hebben naar ‘lean en mean’
noodhulporganisaties!
Vandaag zijn er weer veel giften binnengekomen. We zijn de 75.000 euro gepasseerd, echt
ongelofelijk. Wat zijn we blij met alle giften die echt overal vandaan komen! Duizendmaal dank
aan iedereen die zijn/haar steen bijdraagt!
Hier volgen de activiteiten die vandaag zijn uitgevoerd met behulp van jullie giften, allemaal
uitgevoerd ism Karuna en de SVSI in Nepal:
-

-

-

-

-

Een team met artsen, medicijnen, voedsel (zoals rijst, koekjes en noodles) en medisch
gereedschap zijn vertrokken richting Rasuwa. Ze zijn zo ver gereden als ze konden en
hebben daar direct hulp verleend.
Een vrachtwagen vol met voedsel en dekens naar Rasuwa.
Een vracht met voedsel naar Okhreni, vlakbij Kathmandu
Er zijn 2000 tenten besteld, waarvan er in ieder geval 1000 geleverd konden worden. Er is
nu een tekort aan tenten. Vanuit Femi hebben we contact gezocht met onze partners
YWMS en Assist om te helpen een vracht met minstens 5000 tenten te vervoeren naar de
Nepalese grens. Ook in India zet men zich nu vol in om de mensen in Nepal te helpen.
Omdat wij vanuit Femi onze partners altijd al zoveel mogelijk met elkaar in contact
brengen, weten zij voor wie ze het doen, wat extra motiverend werkt.
Ook zijn er 500 dekens gekocht.
Een groot deel van deze tenten en dekens zullen morgen via Stichting Veldwerk naar het
district in Dhading gebracht worden. Een groot deel van dit district is verwoest. Er is nog
geen hulp verleend door anderen. Prachtig hoe zo nieuwe samenwerkingen ontstaan.
Stichting Veldwerk organiseert het vervoer, wij de goederen. Ook met veel dank aan
stichting Maha Mata!
Zoals gisteren aangegeven is het district Gorkha vandaag bezocht met een aantal
vrachtwagens met 14 artsen/verpleegkundigen, dekens, tenten, medicijnen etc. Het weer
was goed gelukkig. De artsen zijn echter zo lang bezig geweest dat ze nu daar moeten
overnachten.
Vandaag werd een vracht voorbereid voor het district Dhading vanuit Chitwan. Dit zal een
grote missie zijn, ook weer in samenwerking met andere stichtingen vanuit Sauhara.
Ook zal er morgen vanuit Chitwan weer een missie gaan naar Gorkha.
En last but not least: Net4Kids heeft aangegeven met ons de samenwerking aan te gaan
voor noodhulp! Zij hebben hun partners hiervoor aangeschreven. Met de giften die we
daarmee hopen te ontvangen zullen we een aantal van hun partners in de Kathmandu
vallei helpen, en afhankelijk van hetgeen we ontvangen ook andere districten zoals Kavre
waar de nood ook nog steeds erg hoog is.
Ook anderen bieden inmiddels hun hulp en netwerk aan. Echt fantastisch!
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Nog steeds blijft er heel veel hulp nodig! Blijf ons alsjeblieft ondersteunen, bijvoorbeeld door
dit bericht naar zoveel mogelijk mensen door te sturen.
Nog een keer ons reknr: NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.
Heel veel dank vooral ook vanuit onze partners in Nepal. Zij zijn zeer onder de indruk hoe snel
het geld voor hun beschikbaar is gekomen!
Voor vragen, schroom niet en bel ons op: 06-24550590 of per mail.

30 april 2015
Beste mensen,
Hierbij het rapport van vandaag over alle activiteiten die plaatsvinden in Nepal met behulp van
alle giften. Jullie giften die vandaag optelden tot een totaal van ruim 217.000 euro!!! Wat een
dag. Wat hebben we veel kunnen doen en in gang kunnen zetten voor de dag van morgen.
Willen jullie deze mail zoveel mogelijk doorzetten? We krijgen ook veel giften van mensen die
niet meer direct uit ons netwerk komen, en we willen ze graag laten weten dat het goed
besteed is.
In de media is volop te lezen hoe de situatie is. Ik zal daar hier niet teveel woorden aan
besteden vandaag, daar worden we alleen maar heel verdrietig van.
Laten we ons richten op wat onze partners Karuna en de SVSI vandaag bereikt hebben:
-

-

-

Verstrekken van voedselpakketten in Kavre, dorpje Mecche. Van de 1300 huishoudens zijn
600 families dakloos geworden, er zijn veel gewonden. In de voedselpakketten zit o.a.:
rijst, linzen, noodles, biscuits, waterzuiveringstabletten.
Start van de bouw van een noodhospitaal in Sindhupalchowk, buiten kathmandu. Het
ziekenhuis daar is ingestort. Dit noodhospitaal moet de functie van het ziekenhuis
voorlopig opvangen. Hierin zit ook de verstrekking van benodigde medicijnen en medische
apparatuur. Dit noodhospitaal komt tot stand in samenwerking met het ministerie van
gezondheidszorg, het TU Teaching Hospital en onze bijdrage. Voorlopig zal dit
noodhospitaal de eerste en tweede graads gezondheidszorg moeten kunnen opvangen van
de circa 200.000 mensen die hier wonen. Fantastisch dat dit met een gift van 1 donateur
bereikt kon worden!
Verstrekken van medicijnen en medische apparatuur, ism Patan Hospital en het TU
Teaching Hospital, in Dolkha district, Kavre district en Sindhupalchowk district.
Verstrekken van 500 zeildoeken, 200 dekens voor Dhading ism Stichting Veldwerk. Morgen
worden nog 300 dekens geleverd bij de nieuwe missie die daar heen zal gaan.
Voorbereiding nieuwe missie naar Dhading en Gorkha morgen. De missie naar Dhading
vanuit Chitwan kon vandaag niet doorgaan omdat de missie naar Gorkha een dag langer in
beslag had genomen. De artsen kwamen vandaag pas aan het einde van de dag weer
terug. Onderweg moesten de artsen namelijk een aantal keren de weg ‘repareren’ en tja,
daar zijn ze niet voor opgeleid…. Het kostte veel tijd. Zij vertrekken morgen alsnog naar
Dhading.
Voor morgen: voedselpakketten en tenten voor de VDC Shikharbote.
5.000 zeildoeken besteld. Genoeg om 5.000 families in ieder geval een ‘dak’ boven het
hoofd te geven. De tenten zijn ‘op’ in Nepal. Dus vandaar deze provisorische oplossing.
Hopelijk kunnen ze morgen aangeleverd worden en verspreid.
Het helpen en geleiden van gevraagde informatie naar de juiste plekken, zoals bijv het
vinden van personen, goederen leveren aan NGO’s die tekort hebben etc.
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Inmiddels hebben ruim 300 (!) vrijwilligers zich aangesloten om te helpen bij al deze
activiteiten in Nepal. Deepak Raj Sapkota, directeur van Karuna in Nepal, is naast zijn functie
bij Karuna, ook al een aantal jaar voorzitter van de AIN in Nepal. Dit is een overkoepelende
organisatie van Internationale hulporganisaties in Nepal. Hierdoor heeft hij een enorm netwerk
onder NGO’s en kent hij de weg binnen de Nepalese politiek. Dit maakt dat alle acties die hij
met zijn mensen coördineert zorgvuldig worden afgewogen en daar waar mogelijk
samenwerking wordt aangegaan. Morgen verschijnt een interview met Deepak in de Vice Versa
(blad voor ontwikkelingssamenwerking): www.viceversaonline.nl.
De dag van morgen is vandaag begonnen. Er staan alweer veel activiteiten op de agenda. Er
zullen er nog meer bijkomen. Er moet nog zoveel gebeuren. Blijf ons helpen! Iedere gift komt
direct aan zonder enige kosten! Wat we vandaag voor 15.00 aan geld hadden ontvangen is
dezelfde dag direct besteed op de plek waar het NU nodig is. Voor meer informatie schroom
niet en laat het me weten.
Nog 1 keer het bankrekeningnummer:
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal

1 mei 2015
mensen,
Hier weer de laatste update over alle activiteiten van onze partners in Nepal. Er gebeurt
inmiddels zoveel dat ik mij hier beperk tot een aantal activiteiten. Ben bang dat jullie dit
verhaal anders niet uit zullen lezen. Wel deel ik graag nog even de tussenstand mee: 375.000
euro!! Het is echt ongelofelijk! Wat kunnen we hier veel mee doen!!!
Zoals vandaag veel op media en televisie te zien is, is de ellende in Nepal groter dan groot. Op
facebook pagina Noodhulp Nepal Femi staan inmiddels veel foto’s. Een fotoverslag zal een deze
dagen volgen in de mail.
De activiteiten van vandaag, uitgevoerd door onze partners Karuna en SVSI, waren:
-

-

-

Verstrekken van 210 zeildoeken, voldoende om 2000 mensen van eerste onderdak te
voorzien in Dhading
Voedselpakketten in Kavre in 2 VDC’s
Voedselpakketten aan 150 families in een tentenkamp in Sankhu
2 vrachtwagens met voedselpakketten voor 1500 gezinnen is vertrokken naar Rasuwa
vanuit Chitwan. Zij komen daar hopelijk morgen aan.
Medische hulp door een medisch team in rasuwa.
De missie naar Dhading en Gorkha is vertrokken vanuit Chitwan! 22 mensen, artsen etc
zijn mee, inclusief alle benodigheden als tenten, voedselpakketten, dekens en medische
voorzieningen. Morgen komen de teams weer terug om dan weer een nieuwe trip te gaan
voorbereiden.
Voorbereiding morgen: het lijkt erop dat Deepak (directeur van Karuna Nepal) middels zijn
contacten met de overheid heeft kunnen regelen dat er een helikopter met transport naar
Rasuwa gaat morgen. Dan kan men eindelijk ook de dorpen bereiken die per weg niet
bereikbaar zijn.
Voorbereiding voor het opzetten van wellicht 3 noodhospitaals. Dit gaat alleen gebeuren als
het echt kwalitatief opgezet kan worden.
Voorbereiding ism stichting CHAI/LF (indiase stichting) van twee healthcamps
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-

Klaarmaken van voedselpakketten in Chitwan voor het district Kavre, Koshipari (voor 4
dorpjes = VDC’s)
Klaarmaken van voedselpakketten in chitwan voor het district Kavre, Dandapari (voor 5
VDC’s)
Ism met de overheid het schoonmaken van het gebied Sankhu, ter voorkoming van uitbrak
van ziektes, dmv het leveren van mondkapjes, handschoenen etc.

Verder is Deepak/Karuna gevraagd om zitting te nemen in het Disaster management
coordination Committee. De minister zal zelf dit committee voorzitten. Ook in Nepal zet het
netwerk zich uit!
Dit alles wordt gedaan met behulp van onze partners maar ook wel 300 Nepalese vrijwilligers
die helpen bij het inpakken van de pakketten! 1 voedselpakket voorziet een gezin circa een
week van voedsel.
Voor het eerst moet ik concluderen dat we niet hebben kunnen uitgeven wat we vandaag
binnen kregen. Maar, daar staat tegenover dat de gelden in het weekend niet binnenkomen via
de bank. Door de fantastische bijdragen van vandaag kan men in Nepal in het weekend op
eenzelfde tempo doorgaan.
Ik durf het bijna niet te vragen…. Maar echt…. Er is nog zoveel nodig!!! We gaan hier een team
vormen om een en ander zo goed mogelijk te coördineren (allemaal vrijwilligers uiteraard).
Dus ons wordt niets teveel. NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.

2 mei 2015
Beste mensen,
Hierbij het rapport van vandaag. Geen tussenstand vandaag……. Vandaag kon ik niet bij de
bankgegevens. We voeren de spanning op voor morgen, zouden we de 400.000 euro
gepasseerd zijn?
Terwijl steeds meer Nederlanders terugkeren uit Nepal, wordt daar nog steeds keihard gewerkt
om de eerste nood te bestrijden. Dat zou zo nog maar eens een maand kunnen duren zegt
men.
Steeds meer organisaties komen nu gelukkig tot actie. Een gerucht dat de Nepalese overheid
alle giften aan Nepalese organisaties inneemt als er een omschrijving ‘Earthquake’ bijstaat
hebben we gecheckt. We hoeven ons geen zorgen te maken. Karuna en de SVSI ontvangen
gewoon onze giften. Wel duurt het langer voordat het geld daar aankomt, maar niet meer dan
dat. De Nepalese overheid heeft een stokje gestoken voor nieuwe initiatieven die nu opstaan,
die krijgen niet zomaar een vergunning. Men geeft als beredenering aan dat men zo misbruik
wil tegengaan.
In het kort de activiteiten van vandaag:
-

Voedselpakketten zijn verstrekt aan 650 gezinnen in Kavre (Dandapari en Sharamthali),
vanuit Chitwan. Ondanks dat het district naast Kathmandu ligt kan het momenteel beter
bereikt worden vanuit Chitwan.
Zeildoeken zijn geleverd aan Dharmasthali. Tenten zijn niet te krijgen, vandaar deze
zeildoeken. Dit is echt een noodoplossing. Mensen kunnen er een soort van tent van maken
en blijven in ieder geval droog voor de regen, maar de opbouw van hun huizen zal snel
moeten gebeuren, evenals het opzetten van betere tentkampen. Dit kost echter tijd en dat
is er in veel gevallen niet.
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-

-

-

-

-

Inkoop van voedsel en zeildoeken om weer pakketten van te maken. Een deel daarvan
wordt morgen geleverd aan zo’n 500 gezinnen in het dorp in het district Sindhupalchowk
waar ook het noodhospitaal wordt neergezet. Hier zal ook het weeshuis Mitrata Nepal bij
geholpen worden. Zij worden o.a. ondersteund door Net4Kids.
Aanleveren van medische spullen die nodig zijn om operaties uit te voeren in het
ziekenhuis in Bharatpur. Dit hebben we eerder deze week ook gedaan. Daarom konden er
deze week 70 (!) operaties uitgevoerd worden die anders niet plaats hadden kunnen
vinden!
De missies aan Ghorka en Dhading vanuit Chitwan van gisteren kwamen vannacht om
02.00 thuis. De teams maken lange dagen. Deze missie werd ook mede mogelijk gemaakt
door de Lions Club in Chitwan.
Vanavond is weer een missie vertrokken vanuit Chitwan, naar een dorpje in Rasuwa.
Aanschaf van een tweedehands pickup truck. Deze zal na de noodhulp weer verkocht
worden, waarna de opbrengsten gebruikt worden voor wederopbouw, zoals mogelijk is
gemaakt door een donateur. Deze aanschaf is nodig omdat de kosten voor het huren van
een voertuig erg hoog worden.
De Indiase ‘SmileFoundation’, een grote Indiase organisatie die van de Indiase overheid
fondsen heeft gekregen voor het verstrekken van noodhulp, is op zoek naar partner in
Kathmandu. Dank je wel, Veronika, voor het leggen van dit contact! Het eerste contact is
gelegd. Morgen gaat men gezamenlijk op pad.
Een reporter van EenVandaag heeft gesproken met Deepak (directeur Karuna Nepal), hij
wilde graag een reportage maken van de missie van morgen naar Sindhupalchowk, maar
helaas is deze te ver weg voor hem om op tijd terug te zijn voor zijn vlucht terug naar
Nederland. Wel heeft hij gevraagd of hij onze gegevens mag doorgeven aan journalisten
van Veronica die maandag aankomen. We zullen zien….

De teams zijn na een volle week van keihard werken moe aan het worden. Toch gaat men hart
en ziel door. Ik hoop dat jullie dat blijven ondersteunen. Dat kan op:
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal, of met behulp van het doorsturen
van deze mail. Jullie steun is ook voor hen hartverwarmend en geeft energie om door te gaan!

3 mei 2015
Beste mensen,
Nog geen gedetailleerde bankgegevens, maar wel de toezegging van twee nieuwe
samenwerkingen: Stichting Vrouwen voor Vrouwen en stichting Nepal Geeft (met dank aan
stichting Maha Mata) sluiten zich aan bij de werkzaamheden die onze partners Karuna Nepal
en de SVSI uitvoeren. Tegelijkertijd doen wij ons best om projecten die zij hebben te
ondersteunen. De netwerken die onze partners in Nepal hadden waren al groot maar breiden
nu nog meer uit. Foto’s van een aantal missies zijn te zien op de facebook pagina van Stichting
Femi.
Hierbij in het ‘kort’ de activiteiten van de dag:
-

-

De grote missie die vandaag gepland stond voor Sindhupalchowk moest helaas met een
dag uitgesteld worden. 6 mensen zijn een halve dag bezig geweest om genoeg voedsel bij
elkaar te krijgen, waardoor niet op tijd vertrokken kon worden. Morgenochtend om 04.00
vertrekt het konvooi alsnog. Twee nieuwe mogelijke nieuwe partners, Smile India en NLR
zullen mee gaan.
Financiële ondersteuning aan St Xavier School, voor hun activiteiten in dorpjes in Nuwakot.
180 Zeildoeken verstrekt aan verschillende gemeenschappen die daar om vroegen.
Een missie naar Noord Dhading wordt opgestart.
Ondersteuning van een (medische) missie naar het noorden van Lothar vanuit Chitwan die
morgen vertrekt.
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-

-

Missie naar het district Nuwakot vanuit Chitwan, morgen zullen zij terugkeren naar
Chitwan.
Dankzij goede contacten en gesprekken met de Federatie van Kamers van Koophandel
heeft Karuna Nepal zeildoeken, matrassen en rijst voor de missie naar Sindhupalchowk
geschonken gekregen van de Federatie.
De bouw van het noodhospitaal in Sindhupalchowk is stopgezet, omdat het Rode Kruis uit
Noorwegen dit heeft overgenomen. Na drie maanden trekt het Rode Kruis zich terug, dr
Koirala en zijn team zullen dan terugkeren om te kijken hoe men het verder voort kan
zetten. Hierdoor kunnen onze partners zich nu oriënteren op een noodhospitaal in Dolkha.
Plannen worden gemaakt om een aantal dorpen van het Chepang volk in Chitwan te
helpen.
Er worden plannen gemaakt om de dorpen die vorige week van eerste hulp zijn voorzien,
en die voor een week voedsel hebben gekregen, snel weer te bezoeken en meer structurele
ondersteuning te geven.

We krijgen inmiddels steeds vaker vragen van andere organisaties of we hen kunnen helpen.
We proberen het zoveel mogelijk in goede banen te leiden en iedereen waarvoor dat nuttig is
met elkaar in contact te brengen.
En tja…. Is het nog nodig om te zeggen? Storten mag! Op: NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi,
ovv Aardbeving Nepal. Doorsturen van deze mail is ook erg nuttig gebleken;-)).

4 mei 2015
Beste mensen,
Verdriet en blijdschap liggen dicht bij elkaar. Ook de teams van onze partners Karuna Nepal en
de SVSI maken dat iedere dag mee. De hulp die ze bieden brengt veel blije gezichten, echter
begeleid moeten worden door het leger, verhalen over verkrachtingen in tentenkampen etc
brengen juist veel verdriet. Ook dreunen de naschokken letterlijk nog na, ieder dag weer. Het
niet meer kunnen vertrouwen op de grond onder je voeten is, zo vertelt men ons, een vreselijk
besef.
Anderzijds is de veerkracht van de Nepalese bevolking ook zichtbaar. Men probeert waar
mogelijk het leven weer op te pakken. Een grote uitdaging voor de mensen is de aankomende
monsoon periode. Over een week of 6 zal dat natuurgeweld losbarsten. De tentzeilen waar de
meeste mensen nu onder leven zullen dan niet voldoende zijn om de mensen droog te houden.
Een nieuwe logistieke operatie?
Vandaag was ik ontzettend blij dat we maarliefst 410.000 euro op onze rekening binnen zagen
komen!!! Wat een verrassing! Wat een geweldig bedrag! En wat kan daar veel mee gedaan
worden! Enorm bedankt aan alle gulle gevers!!!! We kunnen duidelijk zien dat ons bereik nog
steeds aan het groeien is. Uit het hele land komen giften binnen. Ze zijn ongelofelijk welkom!
Blijf dit bericht alsjeblieft doorsturen. We zien het bewijs dat het echt werkt.
En nu de aandacht op het harde werken van de teams in het veld:
-

Vandaag is de missie naar Sindhupalchowk, Kadambas succesvol uitgevoerd. Het is een
prachtig voorbeeld van hoe we samen werken met elkaar. Via onze partner Net4Kids is
contact gelegd met de stichting Mitrata Childrens Home, een stichting die door hen
ondersteund wordt. Door het contact dat gelegd kon worden met Bishnu, Dr Koirala en
Deepak Raj Sapkota konden ze gezamenlijk deze missie voorbereiden. Vanuit Mitrata (mbv
Bishnu) is het dorp gemobiliseerd en is geïnventariseerd wat nodig was, vanuit het team in
Kathmandu zijn de goederen verkregen en met 2 trucks naar de plek van bestemming

11

-

-

-

gebracht. Deepak ging deze keer zelf mee, evenals de contactpersoon van Smile
Foundation uit India en natuurlijk een heel team aan mensen. Het is erg indrukwekkend
geweest. Voor foto’s zie onze facebook pagina:
https://www.facebook.com/pages/Noodfonds-NepalFemi/682705435191867?ref=aymt_homepage_panel. Met deze missie zijn nu ruim 1500
mensen bereikt en is voor 2 weken voedsel geleverd, evenals tenten, matrassen etc.
Op verzoek van de mensen uit Kadambas heeft de missie ook klein dorpje verderop
bezocht. Na een inventarisatie blijkt dat het daar om 300 mensen gaat die nauwelijks nog
een dak boven het hoofd hebben. Morgen zal een kleinere missie daarheen gaan om de
benodigde goederen te brengen.
Besloten is om nog een dorp in Kavre te voorzien van de eerste noodhulp. Er werd verzocht
om ook een tweede dorp te voorzien. In samenwerking met de FNCCI is besloten om
allebei 1 dorp te voorzien van circa 500 mensen. Morgen zullen zij de hulp ontvangen.
Op initiatief van Deepak Raj Sapkota is voor morgenochtend een ontmoeting georganiseerd
met de President en een aantal organisaties om te praten over een oplossing voor de
aanstaande regentijd en de huidige behuizing (tentzeilen). Hier moet een oplossing voor
komen. Om de beste impact te kunnen realiseren is het belangrijk dat de regering zich
hierachter kan scharen. Een mogelijke oplossing is het type behuizing dat men in Pakistan
heeft gebruikt na de aardbeving daar. Een heel goed initiatief en bijzonder dat de
contacten van Karuna Nepal zo ver reiken dat de president daar tijd voor maakt.
Een medische missie is georganiseerd voor morgen naar Kavre.
Vanuit Chitwan (SVSI) is een lading met medische spullen naar Kathmandu vertrokken. Er
is daar momenteel een tekort aan handschoenen en verdovende middelen.
Een medische missie vanuit Chitwan naar Lothar met voedselpakketten en tenten.

Dit is een greep uit de activiteiten vandaag. Uiteraard zijn er weer inkopen gedaan en zijn
activiteiten in en rondom Kathmandu uitgevoerd.
Het moge duidelijk zijn. Wij zijn onvoorstelbaar blij met alle steun die we krijgen. Help ons nog
meer mensen te helpen:
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal

5 mei 2015
Beste mensen,
Ja, we gaan stug door! Wij vieren hier bevrijdingsdag, en met jullie giften die bij ons nog
steeds binnenkomen, doen onze partners hun stinkende best mensen in Nepal voorlopig te
bevrijden van angst voor honger en onderdak.
De teller kwam vandaag boven de 415.000 euro. Met speciale dank aan alle mensen die zich
momenteel zo hard inzetten om nog meer geld voor de noodhulp te werven! Echt fantastisch!
Er komen veel giften binnen vanuit het hele land. Doorzetten van deze mail heeft echt zin!!
Dank daarvoor!
De activiteiten, uitgevoerd door onze partners Karuna Nepal en de SVSI van vandaag waren:
-

Voedselpakketten verstrekt in Chalnakhel
Voorbereiden van het inpakken voor de missie morgen naar Kavre, Dungkharka, voor circa
400 families (circa 2000 mensen).
Verstrekken van zeildoeken in Walting (Kavre) en Syangja district, hieraan was nog een
groot tekort in dit dorp.
Voorbereiding van missie naar Chepang dorpen in Chitwan.
Eerste contacten gelegd voor missie naar Noord Dhading, op verzoek van Vrouwen voor
Vrouwen. Daar moet eerst een goed lokaal contact zijn, voordat een missie opgezet kan
worden.
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-

-

-

Deepak Raj Sapkota (Karuna Foundation Nepal) had, zoals aangekondigd, een gesprek
georganiseerd met een aantal organisaties en de president van Nepal. Daar is besproken
hoe de behuizing van de mensen voor de regentijd op snelle en effectieve manier verbeterd
kan worden inclusief een wc/sanitatie.
Het zijn een soort golfplaten die in een tunnelvorm worden opgezet. Deze platen zijn
eenvoudig te stapelen en niet zwaar, zodat ze makkelijk vervoerd kunnen worden naar de
afgelegen plekken. Men kan er met een gezin van 6 in wonen, met nog genoeg ruimte voor
opslag. Het is uiteraard nog steeds een noodoplossing, maar beter dan de zeilen waar
mensen nu onder leven. Die houden geen stand in de aankomende regentijd. Het plan is
om hopelijk vanaf donderdag een pilot te kunnen starten met 100 huizen, twv 250 euro per
gezin, incl toilet. De grote vraag is of mensen hierin willen wonen. Verder onderzoek moet
dit uitwijzen. In Pakistan is dit al veelvuldig ingezet na de rampen die men daar heeft
meegemaakt. Deze pilot kost zo’n 25.000 euro, Het kan zijn dat deze pilot niet
aanslaat. Maar als het aanslaat…. Dan kan het heel gemakkelijk snel overal uitgerold
worden. Als er mensen na dit te lezen geïnteresseerd zijn om dit te sponsoren: heel
graag!!!
Vanuit de SVSI in Chitwan is een bezoek gebracht aan Siddhi (Chepang dorp in de heuvels
van Chitwan) om een inventarisatie op te maken van wat daar nodig is.
Vanuit Chitwan is een missie geweest naar Nuwakot. Deze missie heeft 2 dagen gekost en
is uitgevoerd in samenwerking met meerdere organisaties. Voedselpakketten en tenten zijn
verstrekt aan circa 300 families (circa 1500 mensen).
Binnen de SVSI heeft men vandaag met elkaar besproken hoe een en ander de komende
tijd verder opgepakt kan worden.
Ook binnen Karuna Nepal zijn plannen besproken en geschreven over hoe men de
komende weken de noodhulp invulling zal geven.
Ik heb gisteren nog vergeten te melden dat Deepak afgelopen zondag was geïnterviewd
door dagblad de Trouw, en gisteren op de voorpagina geciteerd is. Dat redt dan geen
levens maar is toch aardig.

We zijn erg blij dat jullie (en onze) giften tesamen met onze partners de afgelopen anderhalve
week zoveel duizenden mensen hebben kunnen voorzien van hulp. Er moeten er nog vele
duizenden geholpen worden, en daar zullen onze partners en wij, voor zover ons budget dat
toelaat, volledig voor inzetten. Vooral ook om hen te helpen om weer zelf het heft in handen te
kunnen nemen. Ik kan onze facebookpagina vol zetten met foto’s van ingestorte huizen, deze
mensen hebben geen spaarpotjes om even een nieuw huis te bouwen plus de spullen te kopen
die ze allemaal verloren hebben. Daar moeten ze bij geholpen worden op een manier zonder
afhankelijk te worden van hulp en gebruik te maken van wat de overheid beschikbaar stelt.
Wil je hierbij helpen? 415.000 euro is heel veel geld, maar onze partners kunnen echt nog
meer gebruiken om hun landgenoten te helpen. Help de Nepali door te storten op: NL31 ABNA
0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.
De noodhulp die met onze giften verleend wordt, kan vanaf nu meer gepland worden. Zodra
deze planning bekend is, zal ik deze mededelen en vanaf dan mijn reportage minder frequent
doen.
Voor vragen: schroom niet!! En neem contact op met me op.
6 mei 2015
Beste mensen,
Vandaag hebben we fantastisch nieuws ontvangen dat in Nepal verder gegaan kan worden met
de pilot met de shelters. Een gulle gever heeft dit geadopteerd en aangegeven, bij succes, hij
ook wil bijdragen aan de uitrol!
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Daarnaast werd vandaag de samenwerking met Vrouwen voor Vrouwen uitgebreid, wat zal
leiden tot een enorme missie naar Noord Dhading. Met alle andere prachtige giften die we
vandaag weer mochten ontvangen komt het totaal op dit moment uit op 483.000 euro.
Hoe geweldig dit bedrag ook is, dáár moet het werk gebeuren. En dat is vandaag wederom
gebeurd door nze partners Karuna Nepal en SVSI:
-

-

Aan het districtshoofd van Kavre zijn hulpgoederen overgedragen die verdeeld zullen
worden in het district daar waar nodig. Het gaat om 300 dekens, 400 voedselpakketten en
60 meter aan matrassen
Voor 50 gezinnen voedselpakketten verstrekt in VDC Chalnakhel (Kathmandu)
Tenten geleverd aan andere hulporganisaties
De overheid in Nepal heeft een procedure ingesteld waarbij organisaties die hulp willen
verlenen zich moeten aanmelden. Dit heeft Karuna Nepal inmiddels gedaan, maar was een
flinke papierwinkel.
Met Vrouwen voor Vrouwen is een grote missie naar het noorden van Dhading in
voorbereiding. Hiermee zullen naar verwachting 4.000 huishoudens bereikt worden, circa
20.000 mensen. Dit is een behoorlijke organisatie. Morgen zullen de benodigde goederen
ingekocht worden. Hiervoor is ook een flink bedrag nodig. Mensen of organisaties die zich
hierbij aan willen sluiten: graag!!
Coordinatie voor het opzetten van de pilot met de shelters, ism SVSI en Karuna.
Ook in Chitwan is men bezig met de voorbereiding van twee missies en een overall
noodplan voor de Chepang dorpen in de heuvels.
Vanuit de SVSI zijn 295 tenten geleverd aan Karuna.

Zoals te lezen is, is planning nu een belangrijk onderdeel van het opzetten van grotere missies
en acties.
Alle nieuwe giften die we vandaag mochten ontvangen en de adoptie van het shelter
programma is enorm motiverend voor de teams die in Nepal zo keihard aan het werk zijn!
Duizendmaal dank daarvoor!
Dus zoals jullie al gewend zijn:
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.
Voor vragen: ik hoor ze graag!

7 mei 2015
Beste mensen,
Soms vraag ik me af of ik deze mail aan iedereen door moet blijven zenden. Maar mensen
reageren er ook nog vaak op. Dus voor de anderen: als jullie liever van de mailinglijst af
willen, laat het me weten!
De hulp blijft nog heel hard nodig, de teams hebben geen moeite om nieuwe missies te
vinden. Maar de coördinatie ervan vraagt veel tijd en energie. Om een idee te geven, de missie
naar Noord Dhading: eerst contacten leggen met de dorpen. Een bekend (en betrouwbaar)
contactpersoon erheen laten gaan om te kijken hoe de weg is, wat de mensen nodig hebben
(niet iedereen heeft altijd een tent/zeildoek nodig), dan binnen de gemeenschap uitvinden hoe
men de verdeling in het dorp eerlijk gaat reguleren. Vervolgens moet een en ander afgestemd
worden met de overheid, om zeker te weten dat je daar niet ook met andere organisaties
staat, ook moet een politiebegeleiding geregeld worden. Op het moment dat dit allemaal
duidelijk is kan een inschatting van de kosten gedaan worden en een go/no go gegeven
worden, waarna alles ingekocht wordt op vele verschillende plekken en de vrijwilligers (dat zijn
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er met gemak 50 per keer) opgetrommeld worden om alle ingekochte goederen in te pakken
per gezin. En terwijl dit proces gaande is, kunnen de plannen nog steeds wijzigen op het
moment dat een andere organisatie ook aangeeft in die dorpen/regio een missie te willen
doen. Het constant communiceren en coördineren is zo een zeer uitdagende taak. En je weet
pas zeker dat het gaat zoals bedacht als je in het dorp aankomt.
Zo hebben vandaag de volgende activiteiten plaatsgevonden:
-

-

-

In Chalnakhel is de eerste overeenkomst getekend voor het plaatsen van 60 shelters met
golfplaten. Morgen worden de eerste gebouwd en waardoor morgenavond de eerste
mensen slapen onder een goed dak!
Overhandigen van 211 tenten en voedsel aan de lokale vertegenwoordiger van Thuloparsel
(Kavre), Naglebhare (Kathmandu) en Fasku (Dolakha)
Verstrekken van voedsel en tenten Walting in Kavre voor circa 250 gezinnen.
Het samenstellen van 200 voedselpakketten voor Rasuwa. Deze zijn gereed gekomen en
zullen morgen verstrekt worden.
Het samenstellen voor de grote missie naar Noord Dhading is vandaag begonnen. Dit gaat
zeker nog een dag duren is de verwachting. De coördinatie van deze missie is uitdagend.
Waarschijnlijk wordt de distributie in delen uitgevoerd zodat wel zsm mensen bereikt
worden die het nu al zo hard nodig hebben.
Er is een proces bedacht waarin mensen met een handicap geregistreerd worden waarbij
meteen wordt aangegeven wat deze man/vrouw/kind nodig heeft. Waar mogelijk wordt dit
zo snel mogelijk verzorgd. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van een gehandicapt meisje
dat haar moeder heeft verloren en aan haar lot was overgelaten. Of het verhaal van een
tehuis voor gehandicapte kinderen waarbij de begeleiders de kinderen hadden verlaten.
Mensen met een handicap, vooral kinderen zijn in deze noodsituatie degenen die echt aan
het aller kortste touwtje trekken. Het is heel goed dat hier specifiek aandacht aan besteed
wordt in de missies die uitgevoerd worden.
In Chitwan zijn aan 300 gezinnen voedselpakketten en tenten verstrekt in Siddhi.
Vandaag hebben onze beide partners Karuna Nepal en SVSI bezoek van een
televisiezender gehad. Aan publiciteit geen gebrek.
Ook zijn er weer de nodige gesprekken gevoerd met overheid en organisaties.
Er is gewerkt aan een plan om healthposts in Sindhupalchok en Rasuwa op een soort van
Prefab wijze te bouwen. De kosten hiervan zijn 10.000 euro per stuk. In deze regio’s
zouden er 35 in ieder geval nodig zijn is nu de eerste inschatting. Mochten mensen dit
willen adopteren dan horen we dat heel graag!! Een healthpost is de medische post die
mensen bezoeken voor eerste medische hulp. Ook zwangere vrouwen krijgen hier hun
controles, baby’s/kinderen hun eerste checks. Deze posten zijn onmisbaar. Vele van deze
healthposts zijn verwoest door de aardbeving.

Nog steeds meer dan genoeg werk aan de winkel! Doen jullie nog mee? Het wordt zo enorm
gewaardeerd! Vandaag nog het verhaal van twee meisjes die op bevrijdingsdag nagels gingen
lakken, waarbij de bijdrage voor onze partners in Nepal is!
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal. De teller kwam vandaag uit op:
489.000!!! Enorm veel dank wederom!

8 mei 2015
Beste mensen,
Vol ontzag lees ik iedere keer weer de verslagen van onze partners. Wat valt er veel te
coördineren, regelen en te praten met veel verschillende organisaties, overheden en elkaar,
iedere dag weer. Terwijl mijn ‘gewone’ werk weer de plek krijgt die het moet hebben, en ik
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opeens weer praat over landen als Peru, India en Tanzania, werkt men daar in een race tegen
de klok. Dit tempo kan niet volgehouden worden. Tegelijkertijd kreeg ik het bericht dat de
voedselhulp toch heel aardig en steeds verder komt en dat in een snel tempo het aantal
dorpen dat niet bereikt is afneemt. Alleen de hoeveel goederen/voedsel die men krijgt lijkt
lang niet altijd genoeg.
De activiteiten die uitgevoerd zijn vandaag door onze partners Karuna and SVSI:
-

-

-

-

In Siddhi/Chitwan zijn de andere wards (subdorpen) vandaag bezocht en voorzien van
voedsel en tenten. Morgen zal er nog 1 missie heen gaan en dan is heel Siddhi voorzien
van hetgeen noodzakelijk was.
Voorbereiding missie naar Hilekharka, vanuit Chitwan, ism SVSI/Lions Club in Ghorka. Een
journalist gaat ook mee.
Voorbereiding missie naar Bhawan Danda, Nuwakot, vanuit Chitwan/SVSI. Dit is een heel
klein dorpje. De weg naar dit dorp is nog niet vrij, maar met een uurtje lopen met zakken
van 30 kg op je rug….. kom je er ook. In de voorbereiding past ook het orienteren op de
dorpen eromheen om te zien of die ook bereikt kunnen worden.
Oriëntatie op missie naar Ghatgaun, Sindupalchok, vanuit chitwan/SVSI.
Missie naar Rasuwa, voor circa 400 huishoudens, vanuit Kathmandu/Karuna, ook hier was
een journalist mee.
Aan het dorpje Dandapari voor circa 100 huishoudens tenten en voedsel verstrekt vanuit
Kathmandu/Karuna.
De geplande grote missie naar Noord Dhading is een flinke uitdaging gebleken. Morgen zal
een missie, in samenwerking met Vrouwen voor Vrouwen en Karuna, uitgaan voor in ieder
geval 500 huishoudens, dit keer zullen ook kleren onderdeel uitmaken van de pakketten.
Vandaag is gesproken met een andere organisatie (United Mission to Nepal) die ook naar
deze plek zal gaan. Zij zullen 1.000 huishoudens in oa Ree voor hun rekening nemen. Het
staat hoog op onze agenda om ook alle andere huishoudens te bereiken, maar dit kost
meer tijd, vooral op het gebied van coordinatie. Aanstaande maandag zal in samenwerking
met stichting Veldwerk tentzeilen geleverd worden in Koteshor (Noord Dhading).
Orientatie missie voor Timal areas Kavre, door Karuna.
De materialen zijn geleverd voor het bouwen van 60 shelters. Morgen zullen ze beginnen
met de bouw. Ben heel benieuwd!! Mensen lijken ernaar uit te kijken. Ook komen er
vragen van anderen of deze shelters ook bij hen kunnen worden neergezet. Eerst zien….
Dan geloven, dan handelen.
Er wordt gewerkt aan het plan voor het bouwen van de prefab healthposts.

Het is weer een hele lijst.
Morgen weer een dag, met weer een lijst. En daar gaan er dan nog meer van komen, we zijn
er nog lang niet.
Hulp blijft nodig. Storten wordt zeer gewaardeerd!!! Jullie giften blijven ook nog steeds
binnenkomen. Vandaag bleef de teller staan op 505.000 euro! De magische grens van 500.000
euro is gepasseerd. Ongelofelijk. En twee weken geleden wisten we allemaal nog van niks….
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.

9 mei 2015
Beste mensen,
Vandaag een kort verslag. De werkzaamheden gaan onvermoeibaar door, maar zaterdag is in
Nepal de vrije dag in de week, en daar gaat men zich langzamerhand weer aan houden. Dat
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wil zeggen, men begint wat later en houdt wat eerder op om zo wat bij de eigen familie te
kunnen zijn.
De belangrijkste ontwikkelingen van vandaag:
-

-

-

De missie naar Noord Dhading vanuit Kathmandu/Karuna heeft een boost gekregen!
Vandaag is een missie vertrokken met voedselpakketten, tenten etc voor 500 huishoudens.
Morgen vertrekt dan een nieuwe missie met 3 trucks voor 1000 huishoudens! En op
maandag in samenwerking met Stichting Veldwerk nog eens een missie voor 700
huishoudens in Tripureshor.
Inkoop voor voedselpakketten etc voor 2500 huishoudens en het inpakken van deze
goederen in pakketten met meer dan 50 vrijwiliggers.
De eerste shelters zijn af! De eerste gezinnen zullen daar vanavond in gaan trekken.
Morgen ontvangen we de uitgebreide rapportage daarvan.
Het plan voor de nieuwe Healthposts wordt groter en groter. Er is gesproken met
aannemers die deze healthposts in prefab kunnen opleveren. Er is overleg geweest met het
ministerie van gezondheidszorg over dit plan en er is gesproken met meerdere mogelijke
partners.
Vanuit Chitwan/SVSI was de laatste dag in Siddhi aan hulpverlening. In totaal zijn 750
huishoudens voorzien van de nodige hulp in de afgelopen 3 dagen.
Ook werden vanuit Chitwan de aanstaande missies verder voorbereid/ingekocht en
verpakt.

Dankzij jullie giften zijn inmiddels duizenden mensen van de eerste nood voorzien!!! Door jullie
directe giften en de daadkracht en netwerken van onze partners is dit mogelijk gemaakt.
Fantastisch!
Morgen een weer wat uitgebreider verslag. Fijn weekend allemaal! En … mocht je dit bericht
nog door willen zenden:
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.
Alvast weer enorm bedankt!

10 mei 2015
Beste mensen,
Vandaag was een grote dag voor het shelterprogramma. De nieuwe shelters zijn voor het eerst
gebouwd en mensen lijken erg enthousiast. Men heeft twee soorten opgezet: de tunnel variant
en de ‘gewone’ variant. Mensen kozen allen voor de tunnelvariant. De eerste nachten zullen er
nu onder doorgebracht worden. Als na een paar dagen mensen aangeven er nog steeds blij
mee te zijn en zichtbaar is dat er werkelijk in gewoond wordt, kan de pilot verder uitgerold
worden naar 500 huishoudens in Rasuwa. Deepak en een aantal van anderen uit het team van
Karuna Nepal hebben de pilot bezocht evenals 3 journalisten. In deze pilot zijn de shelters te
zien zonder wc, aangezien deze in dit dorp niet nodig waren. Het bijkomende voordeel van
deze shelters is dat ze nadat de gewone huizen weer opgebouwd zijn, ze gebruikt kunnen
worden voor vee, opslag of winkeltje, of de materialen hergebruikt kunnen worden in het
nieuwe huis.
De activiteiten van vandaag in het kort:
-

Voedselpakketten voor 900 (!!) huishoudens in Phulkarka, Noord Dhading, vanuit
Kathmandu. 3 trucks zijn op pad gegaan in de ochtend en hebben het dorp bereikt.
Voorbereiding voor grote missie naar Shertang, Noord Dhading, met in ieder geval 1
Nepalese legerhelikopter! Er zal naar verwachting 3000 kg aan voedselpakketten en
zeildoeken vervoerd worden naar dit zeer afgelegen dorp, waar nog geen hulp eerder kon
komen. Echt fantastisch dat dit mogelijk gemaakt kon worden.
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-

Verpakken van weer 200 voedselpakketten.
Hulpmiddelen zijn geleverd aan kinderen en volwassenen met een handicap en hun
families.
Ook in Chitwan, SVSI werd hard gewerkt aan het samenstellen van voedselpakketten die
morgen in Ghorka afgeleverd zullen worden voor een dorp waar het Leprafonds actief is.
Dhruba belde me terwijl het hele team van Sapana Lodge aan het inpakken was, en ze
hadden veel lol kon ik horen. Mooi om te horen dat de spirit er zo goed in zit. Fantastische
samenwerking tussen SVSI/Karuna/LepraFoundation Nepal!

Ook waren er weer vele coördinatie werkzaamheden. Met name de totale missie voor Noord
Dhading is zeer tijdsverslindend, maar geeft ook veel energie. Wat zullen er veel mensen mee
bereikt worden.
Kortom, vandaag was een hele succesvolle dag als je daarvan kan spreken in deze
omstandigheden!
Geven mag nog steeds op: NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.
11 mei 2015
Beste mensen,
Vandaag is er niet zomaar veel gebeurd, maar zijn, na vele dagen van inpakken, ongelofelijk
veel mensen bereikt, vanuit Kathmandu (Karuna) én vanuit Chitwan (SVSI)! Sommige van
deze dorpen daarvan hadden nog geen hulp ontvangen. ….
Dankzij het fantastische netwerk van Deepak (directeur Karuna Nepal) stond er vandaag een
militaire helikopter klaar om een groot transport te doen naar een dorp in Noord Dhading en
één in Ghorka. De foto’s, genomen uit de helikopter, spreken boekdelen. In vele dorpen staat
geen steen meer op de ander.
De coördinatie verliep goed, mensen waren de helikopter aan het opwachten en stonden klaar.
Er is voor circa 3000 kg aan voedsel en zeildoeken geleverd aan een aantal dorpjes! Ook is het
dorpje Ree bereikt, maar doordat men niet kon landen zijn de goederen ‘gedropt’, wat
betekende dat de rijst helaas verloren ging, maar gelukkig de andere producten niet en heeft
men in alle VDC’s in de omgeving genoeg zeildoeken. Tja, dat was een risico.
Behalve dat het geweldig was dat de helikopter beschikbaar was, hoefden men ook niet te
betalen voor de helikopter. Meestal wordt een tarief van 2.000 tot 6.000 euro gevraagd.
Behalve dat er heel goed werk is gedaan, was het ook nog ‘goedkoop’ als we het in centjes
moeten uitdrukken. Ik benadruk dan ook graag dat echt 100% van jullie geheel besteed wordt
aan het kopen van hulpgoederen en het verspreiden daarvan. Er zijn geen salariskosten, niet
in Nederland en zo goed als niet in Nepal. Ja, als er trucks worden ingehuurd dan wordt
uiteraard wel de chauffeur betaald, en de truck gehuurd. Maar het inpakken en inkopen
gebeurd door medewerkers van Karuna Nepal en de SVSI, waarvan de salarissen al betaald
worden vanuit Karuna Nederland en Sapana Lodge.
Naast de helikopter vlucht aan 2 dorpen werden de volgende activiteiten vandaag uitgevoerd:
-

Voedselpakketten en zeildoeken geleverd aan:
o Melamchi, district Sindhupalchok
o Sakhupati
o Chapakhori en Narayansthan, district Kavre
o Thalajung, district Gorkha, in opdracht van de Leprastichting, ingepakt tot ver na
middernacht door het team van Sapana lodge in Chitwan.
o Thangpaldhap, district Sindupalchok. Dit dorp was alleen bereikbaar na twee uur
lopen! Met alle zakken dr
o Lamidada village-Darechowk (Chitwan)
o Simaldada (Dhading)
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De trucks die gisteren zijn vertrokken naar Noord Dhading konden door
landverschuivingen niet het einddoel bereiken. Het team heeft in de trucks moeten
overnachten en zullen dat vannacht weer moeten doen. De spullen worden
vervolgens uitgeladen en worden met een 4WD verder gebracht.
Ook ontving ik de derde financiële rapportage van Karuna Nepal, morgen ontvang ik weer
een tussenstand van de SVSI. In totaal is er in Nepal ruim 250.000 euro uitgegeven in
twee weken tijd. Hierin zijn de aangegane verplichtingen met betrekking tot de shelters en
healthposts nog niet opgenomen. De kosten hiervan kunnen namelijk nogal verschillen als
de materialen worden ingekocht en aangepast aan de behoefte van de betreffende dorpen
(met of zonder wc). Om een idee te geven, de eerste schets om het shelterprogramma uit
te rollen naar 450 huishoudens ontplooid zich. Dit betekent een verplichting van circa
100.000 euro. Voor de healthposts zou tenminste 160.000 euro gemoeid zijn. Uiteraard
vergt dit alles een zorgvuldige voorbereiding, terwijl tegelijkertijd de tijd dringt met de
monsoon voor de deur. Ik kreeg de boodschap dat het weer vandaag erg slecht was met
veel regen en onweer. Overigens hebben de journalisten in Nepal goed geschreven over de
shelters die opgezet zijn. Dit geeft bekendheid aan het idee. Ik hoor inmiddels ook van
andere stichtingen dat zij graag deze shelters willen gaan inzetten. Dat zou prachtig zijn,
want zo kunnen nog meer mensen bereikt worden. En zo zal de aandacht langzaam
verschuiven van voedselverstrekking naar shelters en wellicht scholen. Want ook vele
scholen in Nepal zijn niet meer toegankelijk en dus gesloten. De shelters in uitgebreide
vorm kunnen wellicht een (tijdelijke) oplossing geven. Ook hier wordt inmiddels over
gedacht en gesproken.
o

-

Iemand schreef mij vandaag: 1 foto zegt meer dan 1000 woorden…… En dus heb ik vandaag
veel foto’s toegevoegd op onze facebook pagina, te bereiken via deze link:
https://www.facebook.com/pages/Noodfonds-Nepal-Femi/682705435191867
Vandaag heb ik op verzoek vanuit onze partners in Nepal, besloten om hen te gaan bezoeken.
Ik vertrek op dinsdagavond 26 mei en zal op vrijdagochtend 5 juni weer thuiskomen. De
kosten zijn uiteraard voor mijzelf, alhoewel ik erg blij was dat er een gulle gever was die een
deel van mijn ticket sponsort. Dank daarvoor! Ik verwacht dat tegen die tijd het bedrag van
inmiddels ruim 512.000 euro (!!) ongeveer uitgegeven of bestemd zal zijn, een goed moment
om de stand op te maken en ons klaar te maken voor de eindrapportage.
Schenken mag echt nog steeds. Onze partners verzetten bergen werk en geven aan nog meer
te kunnen doen als er meer beschikbaar is. Dussssss:
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.
En schroom niet: vragen en ideeën zijn altijd welkom!!

12 mei 2015
Beste mensen,
Zoals jullie misschien al vernomen hebben, is er weer een zware aardbeving geweest met een
kracht van 7,4 op de schaal van richter, waarbij het epicentrum vlakbij de mt Everest lag deze
keer, met een diepte van slechts 19 km.
Bij deze even een mail om jullie te laten weten dat alle mensen, die jullie wellicht ook kennen,
waar wij direct mee werken veilig zijn. Wel is de angst onvoorstelbaar. Er zijn al weer 6 zware
naschokken geweest. Opnieuw zijn er gebouwen ingestort en doden gevallen. Er is nog geen
overzicht hoeveel extra gewonden/doden etc er zijn.
We blijven betrokken. En weer / nog steeds blijft de hulp zo hard nodig: NL31 ABNA
0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.
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13 mei 2015
Beste mensen,
Wat zal ik zeggen? Het is onnodig aan te geven wat een enorme angst de tweede beving
teweeg heeft gebracht. Tot in Delhi voelde men deze tweede schok. En ja, ‘gelukkig’ lijkt het
aantal slachtoffers en de schade ‘mee te vallen’ omdat alles toch al stuk was. Laat ik het daar
maar bij houden.
Vanochtend vroeg zijn beide teams (Karuna en SVSI) weer stug doorgegaan met hun werk! Zo
goed als iedereen verscheen weer op ‘kantoor’, alhoewel het kantoor in Kathmandu van
Karuna Nepal een iets andere setting kent de komende dagen, in het kader van ‘buiten zijn we
veilig en hoeven we niet steeds bij iedere naschok naar buiten te rennen, kost zoveel tijd’,
waren tafels en stoelen naar buiten verplaatst voor enige tijd.
Hoe geweldig deze inzet en doorzettingsvermogen!
In het kort wederom de belangrijkste activiteiten van vandaag en een stukje van gisteren (tot
aan de aardbeving was men natuurlijk gewoon aan het werk):
-

-

-

Veel hulpgoederen zijn in ontvangst genomen van Goonj Foundation
Een ontmoeting met Bishow Nath Paudel, van Vrouwen voor Vrouwen om de missie van
morgen voor te bespreken aan Gumdi in Dhading, voor 1100 (!!) huishoudens.
Een afspraak tussen Deepak (Directeur Karuna Nepal) en Unicef verliep heel voorspoedig.
Een samenwerking met Unicef mbt kinderen met een handicap lijkt nu tot de
mogelijkheden te horen.
Coördinatie met oud studenten van Amrit Sience College die in samenwerking met Karuna
Nepal noodhulpgoederen willen brengen naar een paar dorpen in Dolakha dat door de
aardbeving van gisteren zwaar getroffen is. Men verwacht 500 huishoudens te kunnen
bereiken.
De shelters hebben de beving van gisteren goed doorstaan. Sterker nog de dorpen waar
men de materialen heeft gebracht zijn hard bezig om allemaal hun eigen shelter te
bouwen. Het is prachtig om te zien hoe mensen allemaal zelf hun eigen ontwerp bedenken.
Een aantal volgen het voorbeeld van de tunnel, anderen maken een ‘cement’ vloer in het
huis, weer anderen maken er een meer traditioneel huis van. Op facebook zijn een paar
foto’s te zien. Het plan van de uitbreiding van deze shelters is door de beving van gisteren
nog even uitgesteld, maar zal nu vlug volgen.
Vanuit Chitwan zijn de volgende dorpen bereikt en zijn noodhulpgoederen verstrekt aan:
Lamidanda (Chitwan)
Kalleri (Dhading)
Choprak (Ghorka)
In totaal zijn hiermee zo’n 485 huishoudens bereikt.

We laten ons niet uit het veld slaan!! Onze partners in Nepal niet, en wij dan dus zeker ook
niet. Ook jullie geven niet op merken wij! Vandaag is er weer een sprong gemaakt in de
ingekomen gelden: 520.000 euro!! Fantastisch! En tja, jullie begrijpen: de beving van gisteren
heeft de nood alleen maar erger gemaakt. Jullie giften ontroeren de mensen daar enorm en
geeft hen veel kracht om door te gaan met hun fantastische werk.
Geven is ongelofelijk nodig en kan op: NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving
Nepal. Deze mail doorsturen mag en maakt ons erg blij! We merken dat dat nog steeds helpt.
Mocht iemand van jullie vragen hebben, weet mij te vinden! Ik beantwoord ze graag.
14 mei 2015
Beste mensen,
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Hemelvaartsdag. Een heel mooi bericht op een hele mooie zonnige dag:
Met jullie giften hebben inmiddels ruim 53.000 mensen noodhulp ontvangen! En dan
hebben we het nog niet over de medische zorg die de eerste 1,5 week ook nog volop gegeven
is op vele plaatsen, de shelters die beschikbaar gesteld zijn en nog worden of het plan met de
nieuwe healthposts. Dank jullie wel dat Karuna Nepal en de SVSI dit mogelijk konden maken!
In Nepal werd door onze partners weer een hoop werk verzet. In het kort werd het volgende
gedaan:
-

-

-

-

Het team van Karuna Nepal heeft gesproken met elkaar hoe men verder gaat. Een
discussie was hoe lang nog doorgegaan moet worden met de voedseldistributies, tot
wanneer is dat nog nodig etc. De toegezegde missies zullen nog gedaan worden, daarna
kijkt men wat nog nodig is.
Inmiddels leven 25 mensen in een aangepaste woning van de materialen die geleverd zijn
voor de shelters. Een aantal in tunnel vorm, maar ook, zoals gisteren al aangegeven in een
eigen ontwerp, wat ook prima lijkt te werken. 35 ‘huizen’ zijn nog ‘under construction’.
Afhankelijk hoe hier verder mee omgegaan wordt zal een plan voor verdere uitrol gemaakt
worden.
De gesprekken met Unicef zijn voortgezet.
Coordinatie met verschillende organisaties die zich richten op mensen met een handicap:
wie doet wat en waar.
De grote missie naar Gumdi is ingeladen en de trucks zijn vertrokken. Zoals gemeld
worden met deze missie 1100 huishoudens bereikt!!
Ook in Chitwan is door de SVSI pas op de plaats gemaakt, het bestuur heeft overleg gehad
om te bepalen wat de volgende stappen zijn. Zij hebben besloten nog even door te gaan
met de voedselverstrekking. Nu vooral gericht op de gebieden die per auto niet of
nauwelijks bereikbaar zijn. Zo gaat men onderzoeken of men hulp nodig is in:
Thumpakhar (Sindupalchowk)
Susmachhyamawati (Dolakha)
Taji village (Nuwakot)
Babare (Dolakha)
Volgens de berichten uit deze dorpen zijn deze zeer zwaar getroffen. Er zal eerst onderzoek
ter plaatse gedaan worden om in te schatte wat men nodig heeft en hoe je er kan
komen. Vervolgens zullen de inkopen en verpakkingen weer volgen.

Tja, ik weet ondertussen geen pakkende afsluiting meer…. Dus maar even vandaag gewoon
zo: storten is heel erg welkom!! Op: NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving
Nepal.
15 mei 2015
Beste mensen,
Ook vandaag is weer een volle dag geweest. Vooral gekenmerkt door vele gesprekken,
coördinatie en survey werkzaamheden en bezoeken. En het fantastische nieuws dat Stichting
Maha Mata 50 de funds beschikbaar stelt om 50 gezinnen met een gehandicapt kind in
Bhaktapur van een shelter te voorzien! Deze gezinnen en vooral deze kinderen zijn met deze
aardbeving het zwaarste getroffen. Heel fijn dat deze 50 gezinnen in ieder geval droge voeten
kunnen gaan houden in de regentijd!!
Inmiddels gaan we de laatste fase in van de activiteiten die we kunnen doen vanuit dit
noodfonds. Uiteraard, tenzij er nog verrassingen maandag op de bankrekening staan;-))….
Dan gaan we vrolijk verder.
Even de grote lijn: Inmiddels is ruim 420.000 euro besteed en/of geoormerkt en hebben we
nog een budget van circa 100.000 euro dat we waarschijnlijk besteden aan het opzetten van
1.000 shelters in Rasuwa. Om dat te kunnen doen is nog 50.000 euro nodig….. Hopelijk
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kunnen we nog een laatste eindspurt maken om dit mogelijk te maken. Zo’n 5.000 mensen
kunnen dan ‘droog’ de regentijd in. De bedoeling is dat deze grote operatie gepaard gaat met
de bouw van een groot aantal Healthposts in Rasuwa, dan hebben mensen daar een droog
onderkomen en toegang tot eerstegraads gezondheidszorg. Dat geeft ze in ieder geval een
goed uitgangspunt om de opbouwfase in te gaan (noodhulp is hier dan niet meer nodig),
waarbij zij zelf natuurlijk de belangrijkste motor zijn om hun leven weer verder op te pakken.
Terug naar de activiteiten in het veld.
Vandaag hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
-

-

-

Er is weer een bezoek geweest aan het dorp waar de shelters worden gebouwd. Inmiddels
wonen 30 mensen in hun tijdelijke nieuwe huis en zijn er nog 20 under construction. Uit
het dorp is een aanvraag gekomen voor 90 nieuwe shelter-materialen! Deze zullen zo snel
mogelijk geleverd worden. We kunnen stellen dat de pilot geslaagd is, alhoewel de wijze
van bouwen bij ieder huis anders is. De tunnel constructie lijkt wel in populariteit te
winnen. Op facebook zal ik alle foto’s plaatsen, om zo de verscheidenheid te zien.
De gesprekken met Unicef hebben vandaag al geleid tot een concrete actie in Bungmati,
Khoka, Lalitpur. Daar was het tehuis waar 31 kinderen met een handicap leefden volledig
ingestort. Samen met Unicef is een grote stevige tent beschikbaar gesteld waardoor nu 31
kinderen met een handicap voorlopig een goede opvang met hun verzorgers vinden. De
grootste beloning voor het team was de glimlach van de kinderen toen zij de tent
binnengingen. Voor foto’s: zie facebook! Een groot voorstel tot samenwerking met Unicef
en Karuna ligt nu voor bij Unicef. Volgende week verwacht men daar antwoord op.
De missie waarbij 50 shelters beschikbaar worden gesteld via stichting Maha Mata aan 50
gezinnen met een kind met een handicap in Bhaktapur is in voorbereiding.
De grote missie waarbij 1100 huishoudens worden bereikt in Noord Dhading is nog
onderweg.
Ook vanuit de SVSI is een missie naar Ghorka op pad gegaan. Het team was pas na 23.00
thuis, ik heb kort gesproken met Dhruba, maar volledig rapport volgt.
Ook zijn vandaag vanuit de SVSI dorpen bezocht om een inschatting te maken wat er
nodig is, hoe de wegen zijn etc voor een eventuele missie in de komende dagen.
Inmiddels weten de getroffen dorpen Karuna en de SVSI zelf te vinden en krijgt men
dagelijks verzoeken binnen. Helaas moeten we dit nu gaan afbouwen omdat we het niet
meer volledig kunnen financieren. Bij het kantoor van Karuna in Kathmandu kloppen
mensen aan voor hulp. Waar mogelijk wordt deze verstrekt, waarbij naam en gegevens
genoteerd worden.

Op 26 mei vertrek ik naar Nepal. Om te beleven wat al jullie giften hebben bereikt en ook om
te kijken wat nodig is voor de wederopbouw. Inmiddels zijn er een aantal mensen die hebben
aangegeven daar bij te willen aansluiten. Mochten anderen dat ook willen dan hoor ik dat heel
graag, wellicht kunnen we de handen ineen slaan.
Zoals vorige week al aangegeven is de zaterdag een echte vrije dag in Nepal. Morgen zal men
voor het eerst een dag ‘vrij’ nemen, drie weken na die verwoestende aardbeving. Na 21 dagen
van keihard werken is dat niet alleen heel verstandig maar ook broodnodig. Morgen ontvangen
jullie daarom geen rapport van mij. Zondag ben ik er weer;-).
En….. voor het geval jullie het rekeningnummer vergeten zijn;-):
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal
Alle giften zijn nog steeds ongelofelijk welkom!
16 mei 2015
Geen verslag vandaag.
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17 mei 2015
Beste mensen,
Vandaag weer een rapport vanaf mijn keukentafel, waar de zon onverwachts warmpjes naar
binnen schijnt.
Alhoewel het einde van de noodhulp in zicht komt en de tweede fase, de opbouwfase, zich
begint af te tekenen, zijn er vandaag en gisteren weer een hoop mensen bereikt met de
volgende activiteiten:

-

-

-

-

De missie in Noord Dhading vanuit Kathmandu (Karuna Nepal) heeft vandaag zijn doel
bereikt met 3 trucks en een helikopter vlucht! Vandaag en een deel van morgen zullen alle
goederen verdeeld worden onder de bevolking van Gumdi. Een enorm bereik met 1100
huishoudens! Fantastisch ook weer dat een helikopter ingezet kon worden.
Noodhulp pakketten werden geleverd aan 200 huishoudens in Thakani village,
Sindhupalchok.
Vergadering met de minister van Gezondheid en Populatie mbt de wederopbouw van de
gezondheidszorg en het zo snel mogelijk weer kunnen opstarten van de zorg binnen de
getroffen gebieden. Karuna Nepal nam deel aan deze vergadering samen met andere
organisaties.
In het dorpje waar men de proef met de shelters doet is men zo enthousiast dat in plaats
van een uitbreiding van 90 nu 120 huishoudens een aanvraag hebben gedaan voor
materialen. We doen ons best ze allemaal te bedienen, afhankelijk van de funding die we
nog mogen ontvangen.
Vanuit Chitwan/SVSI heeft men het dorpje Baguwa in Gorhka weten te bereiken met 96
huishoudens.
Gisteren is een survey gedaan vanuit de SVSI in Kalyanpur, Nuwakot. De nood is daar nog
erg hoog. Vandaag doet men de inkopen voor de 300 huishoudens en het verpakken van
de pakketten, morgen zal het dorpje de hulp ontvangen.
Ook is men bezig met het inpakken van pakketten voor 140 huishoudens in Taji, die
morgen geleverd zullen worden.
Vanuit de SVSI worden overigens ook, net als door Karuna, alle activiteiten
geadministreerd bij de overheid, zodat voorkomen wordt dat er meerdere organisaties op 1
plek komen.
Vandaag heeft een medewerkers overleg plaatsgevonden bij Sapana Lodge (hieraan is de
SVSI gelieerd), zie ook www.sapanalodge.com. De toeristensector is volledig stil gevallen.
Het personeel heeft te horen gekregen dat in shifts per 2 maanden gewerkt zal worden
totdat een en ander weer aantrekt. Een vreselijk besluit voor zo’n prachtige lodge die goed
draait en nu ook de klappen krijgt. Het is het volgende grote probleem waar de Nepalezen
mee zullen moeten omgaan: een economisch crisis nu de toeristensector het zwaar voor de
kiezen krijgt.

Morgen hoop ik aan te kunnen geven of we door kunnen gaan met de 1000 shelters voor een
aantal dorpjes in Rasuwa. Wat een mooie afsluiting zou dat zijn….. Nieuwe fotos staan weer op
facebook!
Storten kan dus zeker nog steeds op: NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving
Nepal.

18 mei 2015
Beste mensen,
Vandaag….
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-

-

-

-

-

Zijn we ruim drie weken verder sinds de eerste aardbeving.
Is er inmiddels 530.000 euro binnengekomen én uitgegeven/bestemd.
Zijn al ruim 70.000 (!!) mensen van noodhulp voorzien en ruim 10.000 van de eerste
medische hulp die zoooo nodig was.
Verwacht men nog aardverschuivingen.
Verwacht men een flinke economische crisis.
Zijn er dagelijks nog naschokken.
Zijn er gisteren weer tot 00.00 ‘s nachts mannen in Chitwan/SVSI bezig geweest om weer
450 voedselpakketten en andere benodigdheden in te pakken. Vanmorgen zijn ze
vervolgens vertrokken naar Nuwakot om weer 450 gezinnen te helpen aan de broodnodige
hulp.
Kregen we een emotioneel bericht van de Deepak, directeur van Karuna Nepal, over het
effect van de shelters op de mensen: hij heeft de pilot weer bezocht en kon zien dat er
inmiddels 60 shelters zijn gebouwd en bewoond, en de mensen waren daar ongelofelijk
happy mee. Tranen van blijdschap. Het effect was nog groter dan gehoopt en de andere
170 dorpelingen vragen nu ook allemaal om dezelfde materialen. Nu … dus verder uitrollen,
op naar de 1.000!
Zijn we nog op zoek naar minimaal 25.000 euro om de 1.000 shelters echt te kunnen
neerzetten, dus weer rondgebeld vandaag.
Ben ik bezig met de voorbereidingen voor mijn reis volgende week.
Gaat de rest van mijn werk gewoon door.
Hebben er weer veel coördinerende werkzaamheden plaatsgevonden, zoals een bezoek en
gesprek met RCRD, de lokale organisatie die in Bhaktapur de gezinnen met een
gehandicapt kind van shelters en benodigde ondersteunende middelen zal gaan voorzien.
Zij hebben al 275 huishoudens gesignaleerd met een persoon met een handicap en die
momenteel geen woning meer hebben. In samenwerking met stichting Maha Mata zullen
we in ieder geval een deel van deze gezinnen van shelters kunnen voorzien. Veel dank
daarvoor aan Linda en haar bestuursleden!!
Ben ik op zoek naar pop-up tentjes die ik mee kan nemen naar Nepal. Is er iemand die me
hieraan kan helpen?
Heb ik een fantastische compagnon en collega die me enorm helpen.
Voor de goede lezers onder ons: de contacten met Smile Foundation India en Karuna
Nepal, van twee weken terug, hebben vandaag geleid tot een eerste concrete actie: zij
hebben 750 zeildoeken beschikbaar gesteld. Meer samenwerking zal volgen. Dit geldt ook
voor de Goonj Foundation uit India.
En tot slot wil ik hier toch in ieder geval 1 keer gezegd hebben dat ik een fantastisch gezin
heb die me allemaal de vrijheid geven om mijn steentje aan dit geheel bij te dragen, en zo
dragen zij hun steen ook bij.

Kortom, goed en slecht nieuws wisselen elkaar de hele dag af. En zo zal het nog wel een tijdje
gaan. Het Nepalese volk laat zien hoe krachtig ze is door niet te stoppen en vooral door te
gaan. En zo moet het ook, wat kun je anders? Al de dag na de aardbeving kwamen natuurlijk
verhalen binnen van vrouwen die net bevallen waren van een baby. Zij hebben een nieuwe
toekomst voor de boeg in een wereld die er heel anders uitziet dan ruim drie weken terug, een
wereld die ook veel kansen geeft door de inzet van anderen voor en met elkaar. Ook dankzij
jullie.
Wederom enorm bedankt! En ook wederom: het geld blijft nodig. Alles wat we vanaf nu nog
mogen ontvangen zullen we besteden aan shelters, dat lijkt momenteel het beste wat we
kunnen doen. Storten kan dus nog steeds op:
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal
Voor vragen: ik hoor ze graag!
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19 mei 2015
Beste mensen,
Vandaag vroeg iemand mij hoeveel er nou was opgehaald. Toen ik het bedrag van dat moment
van 545.000 euro noemde kreeg ik als reactie: oh, dus het druppelt nog een beetje binnen. Ik
begrijp de opmerking nadat er in de eerste weken vele tienduizenden euro’s per dag
binnenkwamen. Nu gaat het met duizenden euro’s per dag. Maar ja, het is maar waar je het
mee vergelijkt. Ik zie het namelijk echt heel anders. Die 100 euro die bijvoorbeeld van 1
persoon binnenkwam vandaag, daar kan ongeveer 1 shelter van gekocht worden voor een heel
gezin! Een heel gezin dat een veilig onderkomen krijgt en droog zit de komende weken! Of
bijvoorbeeld die jonge vrouw van vandaag die in een hele grote tent met 100 andere mensen
woont. Ze is haar hele huis en huisraad kwijt, is 16 dagen geleden bevallen van een babietje
en moet zien te overleven op de kleine beetjes voedsel die mensen met haar delen. Zelf naar
de voedselafhaalpunten gaan lukt haar nog niet. Deze vrouw is vandaag met jullie giften en
inzet van de Karuna medewerkers direct geholpen aan een eigen (echte) tent, nota bene
geschonken door één van de medewerkers van Karuna uit eigen huisraad en van alle
mogelijke benodigdheden voorzien uit de voorraad noodhulpgoederen van Karuna.
Tja. Het getal van 70.000 mensen die direct geholpen zijn is heel groot, het zijn deze
individuele verhalen die het nog dichterbij brengen. Deze jonge moeder zal het niet
gemakkelijk hebben in een tentje met haar babietje de komende periode, maar het geeft haar
wat privacy en zeer essentiële levensmiddelen voor het kleine kindje. Hopelijk kunnen we haar
op korte termijn ook een shelter geven.
Terug naar de orde van mijn dagelijks schrijven. De activiteiten van vandaag:
-

-

-

-

Dankzij de toezegging van Stichting Maha Mata voor nog eens 100 shelters en de
toezegging van Stichting Waterdragers van 50 shelters kunnen nu 200 shelters gebouwd
worden in Bhaktapur voor gezinnen met een gehandicapt kind! Fantastisch!!! Ongelofelijk
veel dank voor jullie toezeggingen!! Morgen zijn er weer besprekingen in Bhaktapur waarna
men hopelijk snel kan beginnen met de bouw.
Dankzij nog een aantal andere prachtige giften en het doorakkeren van alle uitgaven (en
ook daar nog ruimte gevonden te hebben) hebben we nu genoeg bij elkaar om in totaal
1000 shelters te kunnen verstrekken. Onwaarschijnlijk mooi.
De SVSI vanuit Chitwan, onder leiding van Dhruba Giri, heeft vandaag een survey
uitgevoerd in 3 dorpen in Dolakha. Sujan (de projectmanager van SVSI) is samen met een
collega van de lodge op een motor naar de dorpjes gereden om polshoogte te nemen.
Zoals het ernaar uitziet moeten daar 1077 huishoudens (ruim 5.000 mensen) aan
noodgoederen worden geholpen, er is vooral een gebrek aan voedsel. Morgen zal men de
pakketten weer inkopen, samenstellen.
Vanuit Kathmandu, Karuna, heeft een missie plaatsgevonden naar Tokha en zijn aan 400
huishoudens de broodnodige goederen gebracht.
Vanuit Karuna is een vergadering belegd met alle vrijwilligers die de tentenkampen rondom
en in Kathmandu langsgaan om de mensen met een handicap te lokaliseren en op te
nemen wat nodig is om hen te helpen. Hierbij kun je denken aan hulpmiddelen als rolstoel,
krukken etc. In deze vergadering worden alle individuele gevallen besproken en bekeken
hoe men kan helpen. Op deze wijze is men in één van de tenten de jonge vrouw tegen
gekomen waar ik in het begin over schreef.
Programma directeur Yogendra Giri van Karuna is samen met een collega naar de District
Administration Office (de districts overheid) gegaan van Rasuwa om te bespreken hoe men
het opzetten van de 15 healthposts in Rasuwa en de 570 shelters in het dorpje Ramche
gaat coördineren. Overeenstemming met de regeringsposten is onmisbaar en versterkt het
resultaat, alhoewel het ook een tijdsinvestering is.
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-

Mijn reisschema heb ik ontvangen en besproken met mijn collega’s om te bekijken wat en
wie we allemaal nog meer willen zien/horen/spreken, in het kader van het opzetten van de
(financiële) eindrapportage van de noodhulp en met elkaar bespreken wanneer noodhulp
overgaat in wederopbouw die dan weer op gaat in ‘reguliere’ projecten waar je vooral wilt
bereiken dat mensen zelf het heft in handen nemen en houden. Belangrijk om deze
begrippen goed uit elkaar te houden als ik volgende week daar ben, en een en ander met
verschillende partijen zal bespreken.

Klaar zijn we nooit, en de shelters worden blijken zeer waardevol. Jullie giften zullen nog
steeds zorgen voor meer shelters!! Geven kan dus nog steeds op:
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.

20 mei 2015
Beste mensen,
Wat zal ik jullie vandaag schrijven?
-

Dat er weer een aardbeving is geweest met een kracht van 4,4 op de schaal van richter?
Maar dat deze al niet eens meer in het nieuws komt. Epicentrum vlakbij Kathmandu.
Dat er vervolgens weer heftige naschokken waren en dat de angst weer hoogtij viert?
Dat er sinds de eerste aardbeving meer dan 240 naschokken zijn geweest, wisselend in
kracht?

Nee, laat ik dat niet doen, mensen om mij heen zouden zich zorgen kunnen maken over mijn
reis. Dat willen we natuurlijk niet;-))
Wat dan wel?
-

Dat ik nog steeds heel hard op zoek ben naar pop-uptenten!
Dat ik 70 Waka Waka lampjes (prachtige solarlampjes) morgen krijg om mee te nemen
Nepal! Hoop dat ze allemaal in mijn koffer passen.
Dat we géén enkele euro aan kosten besteden.
Dat we wel de teams in Nepal willen bedanken en hen daarvoor allemaal een cadeautje
gaan geven.
Dat de teams in Nepal naast het uitgeven van veel geld aan noodhulp ook nog eens ervoor
zorgen zoveel mogelijk gratis proberen te krijgen. Zo is naar schatting ‘in kind’ gegeven
met een waarde van meer dan 35.000 euro, zoals bijvoorbeeld de 2 helikoptervluchten.
Dat al onze hulpgoederen in Nepal zijn gekocht, maw behalve dat er dadelijk meer dan
540.000 euro aan hulp is verstrekt én daarmee de lokale economie met dezelfde waarde is
gestimuleerd!!!

En dan nog natuurlijk de activiteiten van vandaag:
-

Vanuit Chitwan/SVSI is men nog bezig om de surveys in een aantal dorpen uit te voeren.
Morgen ontvangen we daarvan de resultaten waarna de missies voorbereid zullen worden.
Bij het kantoor van Karuna heeft uit het dorpje Aalampur, Dolakha goederen opgehaald
voor circa 100 huishoudens.
Ook komen er aanvragen voor goederen vanuit de bewapende politie en
veiligheidsdiensten. Hoe daar mee om te gaan?
Voorbereiden missie naar Dangagaun in Kavre, met een helikopter (wederom gratis).
Vanuit Chitwan is daar eerder pakketten gebracht voor 100 huishoudens, maar de nood
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-

-

blijkt hoger te zijn en na onderzoek worden nog eens goederen gebracht vanuit Karuna
voor 350 huishoudens. Samenwerking en communicatie!
Inmiddels is begonnen met de bouw van 32 shelters in Bhaktapur voor de gezinnen met
een gehandicapt kind. De bouw van deze shelters zal minder snel gaan dan bij het
pilotdorp omdat hier de gezinnen verspreid zijn over de stad en men alle materialen ter
plekken moet brengen en toelichting moet geven. Helaas nog geen fotos ontvangen. Ik
hoop morgen wel.
Er is commitment gegeven vanuit het district om te beginnen met de shelters in Ramche
en de nieuwe healthposts in Rasuwa.

Ook vandaag zijn er weer gelden binnengekomen. Dank jullie wel!!! Zoals eerder gezegd zullen
we alles wat nu binnenkomt gebruiken voor de shelters die zsm verspreid moeten worden aan
zoveel mogelijk mensen voordat het echte regenseizoen losbarst.

21 mei 2015
Beste mensen,
Druk in de voorbereiding van mijn reis naar nepal heb ik vandaag het fantastische nieuws
gekregen dat:
-

We 96 Waka Waka lampjes (lampjes op zonne-energie, van zeer goede kwaliteit, ook in
Nederland te koop! Kijk op www.waka-waka.com) hebben gekregen van de organisatie
Waka Waka zelf!!! Enorm veel dank Cas!!
We ook 65 Waka Waka lampjes mee hebben gekregen van Sanna Sutter, dank je wel
Sanna!
We 10 pop-up tenten krijgen van Koopman International, dank je wel Astrid!!! En
natuurlijk ook Linda via wie dit mogelijk was!!
Ik een aanvraag heb gedaan bij Etihad Airways (de vliegtuigmaatschappij waarmee ik
vlieg) om 100 kg extra mee te mogen nemen (gratis uiteraard). Het lijkt erop dat dat moet
kunnen…. Nou maar hopen dat ik de aanvraag op tijd heb gedaan.
Als ik deze 100 kg mee krijg dan zou ik ook heel graag nog 15 extra pop-up tenten mee
willen nemen, bijv voor het team van Karuna in Kathmandu die nog met enige regelmaat
op straat slapen ivm de naschokken, zij werken zo keihard, het zou mooi zijn als cadeau….
Ik mijn compagnon Hilde Klok heel graag in de schijnwerpers zet omdat ze me enorm
steunt, we doen het echt samen.
Ik ook heel graag mijn bestuurders en collegas bij Femi wil bedanken voor hun stimulans
en steun. Ook zij maken deze enorm uit de kluiten gewassen actie mogelijk. Samen zijn we
zoveel sterker!

Ook vandaag weer een paar mooie donaties ontvangen waardoor we de grens van 550.000
euro doorbroken hebben…….
Over de concrete daden van vandaag in Nepal:
-

In Chitwan / SVSI is men de hele dag bezig geweest met het inpakken van de
voedselpakketten voor de missie morgen naar Thumpakhar (Sindupalchok)
In Kathmandu zijn weer verschillende gesprekken gevoerd over mogelijke
samenwerkingen. Unicef is snel geweest en wil morgen al een contract ondertekenen met
Karuna. Ben benieuwd.
Er zijn vandaag 3 (!!) helikoptervluchten geweest met dit keer kleine helikopters, naar
Dandagaun (Kabhre). 300 huishoudens zijn op deze wijze bereikt vandaag!
Een gesprek met de aannemer die ingezet wordt om te helpen bij de 1000 shelters die
gebouwd worden ivm coordinatie.
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-

Het ministerie van Gezondheid heeft eindelijk zijn goedkeuring gegeven voor de bouw van
35 healthposts. Dit plan kan nu ook verder opgezet worden en hopelijk zsm in gang gezet
worden.
Onze beide partners staan vandaag weer veel in de lokale media. Ze krijgen bijzonder veel
aandacht voor al het werk wat ze doen. Leuk om te zien.

Tot morgen!
En…. Geven mag zeker!!! Iedere euro wordt nog steeds voor 100% besteed! Op: NL31 ABNA
0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.

22 mei 2015
Beste mensen,
Vandaag was een gewone dag. Met 5 bevingen, een hoop werk, trieste en blije verhalen.
Concreet:
-

-

-

Vanuit Chitwan (SVSI) is een konvooi met hulpgoederen vertrokken naar Sindupalchok.
Vanavond zijn ze in Kathmandu aangekomen, morgen rijden ze verder en zullen ze de
goederen kunnen distribueren.
Vanuit Kathmandu (Karuna) heeft zoals aangekondigd een gesprek met Unicef
plaatsgevonden. Men heeft het voorstel wat Karuna heeft gedaan aangepast en zal dat nu
weer aan Karuna voorleggen. Er wordt daarin aangegeven dat men in de komende drie
maanden 100.000 USD wil verstrekken aan Karuna voor werkzaamheden voor kinderen
met een handicap. Woensdag vindt er een vervolggesprek plaats…. We zullen zien, ben
benieuwd hoe snel men kan schakelen, zou mooi zijn!
172 voedselpakketten zijn verstrekt aan het dorpje Makaibaari (Dolakha)
De werkzaamheden in Bhaktapur waren vandaag ‘even’ opgehouden doordat vrijwilligers
van Karuna het geestelijk gehandicapte meisje dat twee dagen geleden was verkracht (en
waar Karuna succesvol veel werk van heeft gemaakt om de dader achter slot en grendel te
krijgen) bezochten en ontdekte dat ze weer op straat leefde met haar familie. Het team dat
in Bhaktapur de shelters aan het opbouwen zijn is vervolgens acuut naar de plek gegaan
waar het meisje woont en hebben daar nu een shelter gebouwd. Dit gezin zal nu beter
gemonitord worden.
Karuna helpt de SVSI momenteel met het opzetten van 70 shelters voor het Chepang volk
in Siddhi dat hun huis kwijt geraakt is.
Vandaag heb ik half Nederland doorgereden om 210 (!!) Waka Waka lampjes en 10 tenten
op te halen. Nou nog wachten op het akkoord dat ik inderdaad 100 kg extra mee mag
nemen in het vliegtuig. Daarna nog effe bedenken hoe ik 100 kg ingecheckt krijg;-).
Ik begreep net dat Deepak (directeur Karuna Nepal) 500 muskietennetten nodig heeft!
Aangezien de tenten en waka waka lampjes zo goed gingen… Die netten wegen niet veel,
die kunnen er vast nog wel bij…. Is er iemand die iemand kent die ons aan
muskietennetten wil helpen?

Genoeg werk aan de winkel nog steeds! Onze pot is zo goed als leeg, maarrr… schenken mag
natuurlijk nog steeds en zal heel goed besteed worden.
NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.
Ik hoor het graag als er vragen zijn! Morgen geen verslag. Zondag zijn we er weer.
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24 mei 2015
Beste mensen,
We krijgen wel eens vragen over wie nu wat is binnen het Noodfonds. Heel kort gezegd: Reach
Out 2 is ons (Hilde en mijn) bedrijf waarin wij vermogende particulieren begeleiden om hun
gedachtegoed vast te leggen in hun stichting (zie ook www.reachout2.nl), waarbij ons netwerk
het sterkst is voor wat betreft ontwikkelingshulp. Zo bedienen wij verschillende klanten waar
we ook voor op reis gaan. In die hoedanigheid ben ik de afgelopen jaren een aantal keren naar
Nepal gereisd voor Stichting Femi en heb onze partners Karuna en SVSI/Sapana goed leren
kennen. Na de aardbeving hebben Hilde en ik vrijwel direct besloten om een oproep te doen
binnen ons netwerk voor noodhulp aan Nepal. In samenwerking met Stichting Femi en in
overleg met de oprichter Ruud Bakhuizen, mochten we gebruik maken van de bestaande
structuren zoals ANBI status, boekhouding etc en netwerken binnen Femi om de hulp die op
gang kwam financieel in goede banen te kunnen leiden. Zo ontstond een unieke
samenwerking waardoor in korte tijd een flinke geldstroom op gang kwam die direct en per
dag meteen besteed kon worden aan de zo nodige noodhulp. Vele mensen hebben hun
netwerk opengesteld voor ons waardoor we nog meer mensen konden bereiken!
Deze hele actie is dus tot stand gekomen in samenwerking met verschillende mensen,
netwerken en organen. Door de enorme snelheid waarmee we konden opereren konden we
heel snel veel mensen bereiken. Dat was en is nog steeds fantastisch. Nu naderen we het
einde van de noodhulp die wij vanuit ons fonds kunnen verstrekken en richten we ons steeds
meer op de wederopbouwfase. Een aantal relaties hebben inmiddels aangegeven hierbij
betrokken te willen zijn. Mochten er nog anderen zijn die zich willen aansluiten: laat het ons
weten! Tijdens mijn reis aanstaande dinsdag zal een belangrijk doel zijn om uit te vinden hoe
die wederopbouw er het beste uit kan en moet zien en hoe wij daaraan bij kunnen dragen.
Nog even terug naar de bezigheden van vandaag:
-

-

-

-

De missie naar Thumpakhar in Sindhupalchok vanuit Chitwan/SVSI is geslaagd! Het heeft
wel 4 dagen gekost inclusief de survey, maar daarmee zijn er veel gezinnen bereikt die nog
helemaal geen hulp hebben gehad in de afgelopen weken. De nood was er zeer hoog
hebben we begrepen. Vandaag zijn de teams weer aangekomen in Sapana.
Vanuit Kathmandu/Karuna is in overleg met de lokale overheid van Budhanilkantha
afgesproken om 100 shelters op te zetten.
Het inkopen van de materialen van de shelters begint moeilijk te worden. Gelukkig heeft
Karuna Nepal een goed netwerk en lukt het nog steeds om de materialen overal vandaan
te halen.
Het opzetten van de shelters in Bhaktapur voor gezinnen met een gehandicapt kind loopt
gestaag door. Er staan er nu zo’n 25 in aantal, omdat de gezinnen niet naast elkaar wonen
maar gespreid door de stad gaat het bouwen minder snel.
De coördinatie met andere stichtingen en overheid blijft een zeer belangrijk onderdeel van
alle activiteiten. Ook hier in Nederland, zoals weer een telefoontje van een stichting die
graag wil aansluiten bij de activiteiten in Rasuwa. Erg goed om zo onze krachten te kunnen
bundelen.
Etihad (de vliegtuigmaatschappij) heeft ons toestemming gegeven om naast de gewone
bagage 70 kg extra mee te nemen! In totaal gaat er dan ruim 100 kg aan goederen het
vliegtuig in.
Via ons netwerk hebben we een goed contactpersoon gekregen om 500 musquitonetten
aan te vragen! Helaas hadden ze er geen meer beschikbaar. Mocht iemand nog tips of
ideeën hebben, dan heel graag!

Geven mag nog steeds!! Op: NL31 ABNA 0619465476, tnv Femi, ovv Aardbeving Nepal.
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En voor vragen: laat het ons weten!

28 mei 2015
Beste mensen,
Namens Liesbeth stuur ik jullie de eerste update uit Nepal door.
Gisterenmiddag aangekomen. Alle goederen zijn goed meegekomen! Zelfs de 5 losse
schoteltentjes. Vervolgens met twee bagagekarren op weg naar de uitgang (wat nog best een
behoorlijke uitdaging is om ze allebei tegelijkertijd dezelfde kant op te sturen) en
tegengehouden door de douane. Of ik effe wilde uitleggen wat ik kwam doen. Gelukkig kon ik
meteen zwaaien met de brief die ik eerder al van Deepak toegestuurd had gekregen en waarin
in het Nepalees werd uitgelegd wat ik meegebracht had en waarvoor.
Al snel mocht ik doorlopen. Erg fijn! Buiten werd ik opgewacht door Deepak en zijn we naar
het Karuna kantoor gereden om alle goederen meteen in de opslag te leggen. Fijn om te zien
dat alles direct geregistreerd en geteld werd. Zo is heel goed te zien op ieder moment wat er
nog in store ligt. Ondanks dat men hier nu gaat stoppen met de directe voedselverstrekking,
heeft men besloten om voor 200 gezinnen constant een voorraad aan te houden voor het
geval dat dat ineens nodig blijkt te zijn. Er worden vele landverschuivingen verwacht
gedurende het regenseizoen dat nu zo'n beetje begonnen lijkt te zijn.
Volgende week komt Merel Schreurs van Karuna Nederland ook naar Nepal, en ook zij zal
extra bagae aan gaan vragen. Dus, mochten er nog mensen zijn die tenten, muskietennetten,
solarlights of kleren hebben, laat het weten, misschien kunnen we het dan meenemen! Het
wordt hier direct goed besteed, met de verstrekking van de shelters. Na het bezoek aan het
kantoor word ik naar het hotel Tee Ting Lodge (hele goede aanrader!!) gebracht. Daar nog
even gesproken met Deepak en Betteke (directeur Karuna Nederland die nu ook hier is),
lekker gegeten en op tijd naar bed. Vannacht waren er kennelijk twee schokken. Ik heb
heerlijk geslapen en niets gemerkt.
Vanochtend om 0830 op pad naar het dorp waar de pilot met de shelters is begonnen. Daar is
de schade van de aardbeving enorm. Vrijwel alle huizen die nog staan vertonen duidelijk
scheuren, waarbij je op sommige plekken zelfs naar binnen kan kijken, de meeste zijn
ingestort. In dit dorp zijn wonder boven wonder geen slachtoffers gevallen omdat men op het
moment van de eerste aardbeving met het hele dorp het jaarlijkse dodenherdenkingsmoment
beleefde in de tempel een stuk verderop. Toen iedereen naar buiten vluchtte, zag men op
afstand al hun huizen instorten.
Er zijn vele nieuwe voorlopige huizen inmiddels gebouwd mbv de golfplaten die Karuna heeft
kunnen leveren. Heel mooi om te zien hoe de mensen gezamenlijk in het dorp de schouders
eronder zetten om iedereen weer van een huis te voorzien. Extra knap als je bedenkt dat een
aantal sterke jonge mannen uit het dorp werk hebben in kathmandu (als bijvoorbeeld taxi
chauffeur) en dus overdag niet kunnen helpen bij het bouwen. Immers, als ook dat inkomen
nog verdwijnt dan belandt men van de regen in de drup. Veel van het bouwwerk wordt dan
ook gedaan door de ouderen en vrouwen in het dorp.
Vandaag hebben we nog veel op het programma staan. De medewerkers van Karuna krijgen
dadelijk een kado voor hun enorme inzet, we gaan naar Kavre om nog zeildoeken te
verstrekken aan de politieeenheid daar, vervolgens nog een dergelijke afspraak en dan een
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diner mer dr Koirala die de medische missies in het begin geleid heeft. Morgen al vroeg naar
Rasuwa, Ramche, om te spreken over de shelters en de wijze waarop deze gebouwd zullen
worden. Ik zal vooral ook met het oog op de wederopbouw goed kijken naar de lokale overheid
en bespreken wat nodig is.
Tijdens alle autoritten wordt al volop gesproken over de wederopbouw en alle politieke
gevoeligheden waarbinnen Karuna moet opereren om haar werk snel te kunnen leveren.
Veel van het coordinatie werk is telefoonwerk, vergelijkbaar met wat ik zelf heb gedaan de
afgelopen weken, alleen veel intensiever hier natuurlijk. Deepak wordt gemiddeld iedere 3
minuten gebeld! Een gesprek met hem voeren is daarmee soms uitdagend.
Het gaat goed met mij, ik gedij goed bij deze warmte. Het is goed om hier te zijn, om te
voelen en mee te maken wat men hier allemaal moet doen om een en ander voor elkaar te
krijgen.

29 mei 2015
Beste allemaal,
Vandaag een nieuw verslag uit Nepal.
Het verslag van vandaag begint natuurlijk nog op gisteren. Na het bezoek aan het dorp met de
eerste shelters hebben we op kantoor van Karuna alle personeelsleden en een aantal
vrijwilligers bedankt voor hun geweldige inzet van de afgelopen weken. Een paar vertellen hun
eigen verhaal, indringend en mooi. Ondanks alle ellende hebben zij zich tot het uiterste
ingezet. Ze hebben allemaal een geldbedrag gekregen en een Waka Waka lamp (naast een
heel aantal die we gekregen hebben en die weggegeven worden, hadden we er ook een aantal
gekocht speciaal) waarmee ze ook hun telefoon kunnen opladen. Ze waren daar
erg blij mee. Ze geven allemaal aan dat 'e'en van de belangrijkste dingen de mogelijke
communicatie was. Een lege batterij van de telefoon was echt heel erg. Nu zal dat niet meer
voorkomen.
Daarna zijn we naar Kavre gereden, naar het central districts politiebureau. De agenten van dit
corps verdienen vrijwel niets terwijl ze kei en keihard werken. Door hen allemaal een deken en
een zeildoek te geven kan men hen bedanken en hoopt men dat het ook helpt tegen
corruptie. Deze agenten verdienen nl zo weinig dat ze er nauwelijks van rond kunnen komen,
waardoor corruptie wel heel aanlokkelijk wordt.
's avonds dineren Betteke (directeur Karuna NL) en ik met Deepak en dr Koirala. Dr Koirala is
een zeer gerenommeerde hartchirurg in Nepal. Hij heeft zich enorm ingezet voor alle medische
activiteiten die hebben plaatsgevonden vanuit het noodfonds. Ook hem bedanken we. Beide
mannen zijn zeer druk bezette mannen, zeker in deze tijden, dus we worden met regelmaat
onderbroken door alle telefoontjes. waarbij ik me vervoglens afvraag of het niet beter is om
hen te bellen ipv te eten, dan spreken we ze meer;-)).
Vanochtend vroeg weer op. Op weg naar Rasuwa. Terwijl we Kathmandu uitrijden, begint de
verwoesting een steeds meer dramatische omvang aan te nemen. van hier en daar een huis
ingestort, naar totale verwoesting. De paar huizen die nog wel overeind staan vertonen zulke
grote scheuren dat een beetje wind ze al zal omblazen. Natuurlij kzien we ook de verschillende
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tentenkampen. Daar hoef ik niet naar te vragen..... dacht ik.... maar dan blijkt ineens dat een
heel groot tentenkamp dat we zien niet voor de slachtoffers is van de aardbeving, maar van
een dorp verderop dat onlangs getroffen is door een flinke aardverschuiving. Tja. De natuur is
hier oppermachtig. Zo mooi als ze in Rasuwa is, zo verwoestend is ze zeker ook.Het is als de
kalme zomerzee met ondergaande zon in vergelijking met de noordzee in windkracht 12 en
overstromingen....
Het zien van deze totale verwoesting is vreselijk, maar heel hoopvol is om te zien dat er
overall alweer nieuwe huizen worden gebouwd. We rijden door naar Ramche. Dit dorp heeft
ook geen bewoonbaar huis meer overeind staan. Het hele dorp is uitgelopen om ons te
ontmoeten, en na een ontmoeting met de leiders van de dorpen uit de omgeving gaan we naar
de vrachtwagen die is aangekomen met de eerste 60 shelters (althans de materialen).
Vantevoren is er veel voorwerk gedaan: iedereen krijgt een shelter, de volgorde is bepaald en
ook wie een tunnelshelter wil en wie een traditionele variant. De architect die het hele process
begeleidt heeft vooraf de mensen getraind hoe ze kunnen bouwen. Terwijl wij er zijn wordt de
eerste shelter gebouwd, voor een man in een rolstoel die een progressieve spierziekte
heeft. Het is geweldig om te zien hoe echt hel hele dorp mee helpt om de shelter te maken.
Het is eenvoudig en gaat zo nog sneller. De architect heeft zijn werk goed gedaan, want de
mensen hebben zijn hulp nauwelijks nodig. De mensen uit het dorp hebben duidelijk veel
plezier in dit samenwerken en er wordt veel gelachen. Fantastisch om te zien hoe dit ook
bijdraagt aan de traumaverwerking waar eenieder mee zit. Er zijn veel mensen in dit dorp
gestorven, en vele gewond geraakt. De verhalen zijn te verdrietig.
Ook de Duitse stichting GIZ, de stichting die het overheidsgeld van duitsland bedoeld voor
ontwikkelingshulp, uitgeeft, is bij het opzetten van de eerste shelter. Zij zijn enorm groot hier
in Nepal en zijn van plan om een samenwerking met Karuna op te zetten. Als dat gaat lukken
dan worden er waarschijnlijk nog eens 2000 shelters geplaatst in Dhading en Rasuwa. .... dat
zou natuurlijk fantastisch zijn, maar vraagt ook een flinke extra coordinatie kracht. Als het
goed is horen we maandag meer.
Vandaag is ook het contract met Unicef rond. Zij dragen bij voor kinderen met een handicap!
Jee, het geode nieuws blijft zo maar doorgaan. Enorm fijn om te zien dat er zoveel gedaan kan
en mag worden.
Morgen op weg naar Sapana/SVSI. Ben heel benieuwd hoe het met het team daar gaat! Na
vandaag 8 uur in de auto te hebben gezeten, is die rit van 6 uur natuurlijk niks;-)

1 juni 2015
Beste mensen,
Na een paar dagen van zeer slecht ontvangst eindelijk weer een mogelijkheid om met de
buitenwereld te communiceren.
De afgelopen dagen weer veel gedaan. Vrijdag op weg naar sapana/Chitwan en s middags na
aankomst een vergadering met het bestuur van de SVSI met een terugblik op wat gedaan is
en wat men aan ideeen heeft voor wederopbouw. Ook hier hebben we het bestuur bedankt
voor hun inzet met Waka Waka lampen (met oplaadmogelijkheid) die we vantevoren gekocht
hadden. De gegeven lampjes bewaren we natuurlijk voor de mensen in nood.
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Iedereen die de lampjes met oplaadmogelijkheid voor de mobiele telefoon krijgt is er
ongelofelijk blij mee. De communicatiemogelijkheden zijn echt een succesfactor geweest van
deze hele noodoperatie. Maar mobiele telefoons gaan snel leeg, en met een Waka Waka op zak
zal dat niet meer gebeuren. Volgens mij onmisbaar voor hulpverleners in omstandigheden
waar elektriciteit geen vanzelfsprekendheid is.
Op zondag bezoeken we Siddhi, een dorpje waar we voor de aardbeving met SVSI/Karuna,
gesupport door Femi, een project met integrale aanpak aan het opstarten waren. De
aardbeving gooide wat roet in het eten zachtgezegd. Het bezoek leerde ons dat de basisschool
daar op instorten staat. Gelukkig was men al een tijdje bezig met de bouw van een nieuwe
school. Dit gebouw is bij lange na nog niet af maar nu de scholen weer open gaan waar
mogelijk, zitten de klassen nu in dit nieuwe gebouw. De regen stroomt er naar binnen en de
muren en vloeren zijn niet afgewerkt. In samenspraak met de overheid wordt nu uitgezocht
hoe dit snel verbetert kan worden.
'smiddags is er een bijeenkomst met alle vrijwilligers die de afgelopen weken zo keihard
gewerkt hebben met de verschillende missies vanuit SVSI/Chitwan. 4 van deze 30 vrijwilligers
zijn zelf hun huis kwijtgeraakt. Ondanks dat hebben ze met regelmaat tot diep in de nacht
gewerkt om alles voor anderen klaar te maken. Onvoorstelbaar. Behalve een waka waka lamp
krijgen ze ook een enveloppe met een kleine vergoeding. Tot mijn ontroering besluiten alle
vrijwilligers, zonder te weten wat er in de enveloppe zit, spontaan om de helft te schenken aan
de vier collega s die geen huis meer hebben..... Kippenvel.
De bijeenkomst is daarmee een hele bijzondere. De ontlading daarna ook, eigenlijk gewoon
feestelijk. Heel fijn om met al deze mensen dit samen te kunnen doen.
Vandaag weer terug naar Kathmandu gereden. De verwoesting neemt tijdens de rit weer
zienderogen toe. Het blijkt dat er gisteren nog een flinke beving was met de nodige paniek tot
gevolg. Deze hebben wij gelukkig gemist. Ik heb overigens nog geen beving gevoeld. Ben
benieuwd. Wel nu twee stormen in Chitwan. Indrukwekkend. De natuur hier laat al zijn
krachten zien. Door de stormen die er nu al zijn, terwijl het nog geen regenseizoen is, is al
veel oogst verwoest. En vrezen mensen voor een hele zware monsoon.

De afgelopen dagen weer veel gesproken over de mogelijkheden voor wederopbouw, in
verschillende hoedanigheden. Er is zoveel uit te zoeken, te begrijpen en bedenken. Gelukkig
heb ik nog 3 dagen waarin de mensen me hierin mee kunnen nemen.
Groeten en tot snel weer!

2 juni 2015
Vandaag heel weinig woorden voor heel veel ellende in Bhaktapur. Het lijkt wel een
oorlogsgebied. 90% is verwoest! Het fantastische shelter programma voor gezinnen met
iemand met een beperking, gefinancierd door maha mata en waterdragers, is niet alleen heel
hard nodig maar onmisbaar. Deze mensen hebben alles verloren, en zullen naar alle
waarschijnlijkheid nooit in staat zijn een nieuw huis te kunnen bouwen. Triple-poverty.
Inmiddels zijn er 75 shelters gebouwd, zon 60 under construction. 70 nog onderweg. En
daarna zijn er naar schatting nog zon 300 nodig….
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Voor de zekerheid Liesbeth zat niet in de helikopter met hulpverleners die vandaag is
neergestort.
Natuurlijk leven we mee met de families die een geliefde verloren zijn.

3 juni 2015
Namens Liesbeth:
Waar gisteren woorden tekort schoten, schieten ze m'n hoofd nu vol. Even een paar verhalen,
zo recht uit het veld:
1. Moeder met 3 kinderen, 1 zwaar autistisch kind, man weggelopen. Had een klein huisje in
Bhaktapur dat nu in puin ligt. Huisraad was niet meer te redden. Nu leeft ze in een
tunnelshelter. Ze leeft van het draaien van draadjes die ze vervolgens aan een shawl naait. Ze
verdient er nog geen 90 euro per maand mee en kan net genoeg te eten kopen. Hoe komt
deze vrouw ooit aan genoeg geld om weer een huis te kunnen huren, laat staan kopen?
2. Oma met haar dochter en schoonzoon, beiden zijn geestelijke gehandicapt en hebben 1
gezond kind van 5 jaar. Oma zorgt voor het kindje. Ook dit gezin had een klein huisje in
bhaktapur waar nu niets meer van over is, inclusief alle bezittingen. Bijvoorbeeld ook geen
keukengerei meer. Wat te doen? Oma is al op flinke leeftijd, wat gebeurt er met het kindje als
zij overlijdt? Hoe te voorkomen dat er niet nog meer kinderen komen? Hoe komen zij ooit weer
in een huis te wonen?
3. Zus met dwergsyndroom en twee broers, leeftijd tussen de 22 en 30. Ook zij hadden een
huisje wat nu niet meer bestaat. De broers hebben een heel klein inkomen uit het werk wat zij
doen. De zus naait doeken. Zij zijn nog het ' gezin' in de beste omstandigheden, maar ja, ook
bij hen de vraag: hoe komen zij ooit nog aan een huis? Wat zal hen uit de shelter halen? De
zus heeft duidelijk met regelmaat medische zorg nodig, en leeft kennelijk met veel pijn.
Zo hebben alle 200 gezinnen hun verhaal. En zo zullen er nog honderden zo niet duizenden
zijn op dit moment. De een heftiger dan de ander, maar met 1 ding gemeen: deze mensen
waren al arm, werden nog eens verder achtergesteld door hun handicap en de manier waar op
de Nepalese samenleving hiermee omgaat, en werden door de aardbeving zo zwaar getroffen
dat ze nu echt niets meer hebben: triple-poverty. De uitkomst lijkt uitzichtsloos. Toch zijn ze
allemaal heel erg blij en zelfs wat trots op de shelter die ze nu hebben. Fijn, heel fijn om dit te
kunnen doen, maar het lost nog niets op, grote kans dat deze mensen over een paar jaar nog
steeds in deze shelters wonen. De oplossing moet groot zijn.
Mijn hoofd maalt: hoe kunnen we dit oplossen? Zou er zoiets mogelijk zijn als een
woningbouwcorporatie voor sociale woningbouw, liefst met overheidsfinanciering? Dan wel
zonder de fraude en onverantwoorde beleggingen die we in nederland kennen, natuurlijk.
Andere ideeen?

8 juni 2015
Beste mensen,
Inmiddels weer terug in Nederland kijk ik terug op een bijzondere reis. De noodhulp die we
vanuit ons fonds konden verstrekken is vrijwel geheel afgerond en de nog overgebleven gelden
zijn geoormerkt en zullen naar verwachting de komende twee weken geheel besteed zijn.
Behalve dat ik veel gezien, gehoord en gevoeld heb, heb ik ook veel besproken en
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doorgenomen met de financiële managers van onze lokale partners. Ik wist dat we bijna geen
kosten gemaakt hebben, maar om dat ook daadwerkelijk in de boeken terug te zien is erg fijn.
Zelfs de benzine is bijvoorbeeld met regelmaat uit eigen middelen betaald ipv uit ons
noodfonds. Anders dan de meeste grote organisaties hebben onze partners geen extra mensen
aangenomen in deze periode maar vooral gewerkt met vele vrijwilligers, daarnaast zijn de
kosten van de werknemers van onze partners bekostigd met hun eigen fondsen.
Ik kom ook tot de conclusie dat mensen nog veel harder gewerkt hebben dan ik me
voorgesteld had. Vaak tot diep in de nacht en de volgende ochtend weer vroeg verder, weken
achter elkaar. De omstandigheden waren er ook naar. Tja, dat zouden wij hier ook voor elkaar
doen als er een dergelijke ramp in ons land zou voordoen. ‘Dat doe je toch voor elkaar?’, zegt
men mij, en ja, dat doe je dus voor elkaar! Ik heb heel veel bewondering voor de teams van
Karuna en SVSI. Of er ook dingen mis zijn gegaan? Het enige wat ik kan stellen is dat er
gewerkt is op Nepalese wijze, met als gevolg minder planning en minder structuur, en
daardoor misschien wat minder efficiënt wellicht, maar anderzijds heel efficiënt omdat het zo
nou eenmaal werkt in Nepal en daardoor vele anderen mee te krijgen zijn zoals alle
vrijwilligers.
Een paar hoogte/dieptepunten….
Van deze reis kan ik wel zeggen dat het bezoek aan Bhaktapur bijzonder veel indruk op me
gemaakt heeft. Voor de gezinnen die we hier ontmoet hebben is de kans veel te groot dat ze
over 5 jaar nog steeds in de shelter leven die we ze gegeven hebben. We zijn met
verschillende personen in gesprek (hier en in Nepal) om te kijken hoe dat nou structureel
opgelost kan worden. De verwondering over hoe hulporganisaties nu over elkaar heen buitelen
om nog noodhulp te verstrekken, wat een werk om dit allemaal te coordineren en overzicht te
behouden.
Het succes van de shelters is één van de grootste dingen die we hebben bereikt en mijn
ontmoeting met de Nepalese Prime Minister was een bijzondere ervaring. Dat het team dat
gewerkt heeft voor de SVSI tijdens de noodhulp de helft van hun cadeau beschikbaar heeft
gesteld aan hun collega’s die hun huis zijn kwijtgeraakt heeft mij zeer geraakt. En hoe fijn om
de mensen die het allemaal mogelijk gemaakt hebben in de afgelopen weken in de ogen te
kunnen kijken en hun verhalen live te kunnen horen, uit te kunnen drukken hoe dapper ze zijn
en een hart onder de riem te kunnen steken voor alles wat nog op hun pad gaat komen. Men
vreest een zware monsoon omdat er nu al enige tijd veel regen valt, men verwacht (terecht
zeggen deskundigen) veel en grote aardverschuivingen met wellicht hetzelfde aantal doden tot
gevolg, en dan de economische crises: geen toeristen….
De komende anderhalve week zal ik mij vooral richten op het samenstellen van de afrondende
rapportage inclusief financiën. Eind volgende week verwacht ik jullie dit te kunnen leveren.
Het verhaal lijkt hiermee tot een einde te komen. Uiteraard is het verhaal in Nepal nog lang
niet afgelopen en eigenlijk pas net begonnen. Met een grote financier die afgelopen vrijdag
heeft aangegeven zeer serieus te overwegen de wederopbouw met ons te gaan doen wordt
ons vervolgverhaal zelfs veelbelovend en zullen nog meer mensen bereikt worden. Zo geweldig
als al het gedane werk in Nepal is, zo geweldig is jullie ondersteuning geweest de afgelopen
weken! Beiden zijn hard nodig voor de komende fase: de wederopbouw. Wij vormen graag
jullie brug zoals we dat de afgelopen weken hebben gedaan.
De eerste geschreven plannen voor de wederopbouw heb ik inmiddels ontvangen. Ook daar
gaan we de komende week hard mee aan de slag. Wij gaan vanuit Reach Out 2 door, 7 van
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onze relaties hebben inmiddels aangegeven met ons mee te gaan. Ben je ook geïnteresseerd,
laat het ons weten. Het schrijven van de plannen kan daar dan op aangepast worden indien
nodig.
Tot zover. Tot de eindrapportage. Voor vragen: laat het ons weten!
Geoormerkte gelden
Lease Plan / Net4Kids
Dankzij de gift die we kregen via Net4Kids van Lease Plan kon gestart worden aan de bouw
van een noodhospitaal in Sindhupalchok dat gebouwd werd direct naast het ingestorte
districtsziekenhuis. Naast de bouw van het noodhospitaal waren grote tenten opgezet om in
ieder geval eerste hulp te kunnen verlenen in die eerste cruciale dagen na de aardbeving. Ook
kon met deze gift medische apparatuur en medicijnen gekocht worden waar zo’n groot tekort
aan was in de eerste 2 weken.
Na 3 dagen echter kwam het Noorse Rode Kruis met de Noorse ambassadeur om ook een
noodhospitaal op te zetten. Hoe dit mis kon gaan is nog niet duidelijk. Vanuit Karuna Nepal
heeft men zich teruggetrokken, omdat de nood op andere plekken ook groot was en er vooral
geen strijd moest ontstaan ter plekke. Het Rode Kruis blijft officieel maar 3 maanden op 1
plek. Als deze periode is afgelopen zal Karuna polshoogte gaan nemen hoe het daar verder
opgepakt gaat worden. Er is financieel weinig schade geleden omdat de tenten en medische
apparatuur ook elders gebruikt konden worden.
Hierdoor was er nog budget beschikbaar. Daarvoor in de plaats zijn een medisch kamp
gefinancierd en is geld opzij gezet voor de bouw van een nieuwe healthpost in een dorp van
Rasuwa. In totaal zullen er in Rasuwa 14 gebouwd worden door Karuna. Het heeft even
geduurd maar door de overheid is nu een standaard prefab-model afgegeven.
Fred Matser Foundation/ Shelters
De eerste gift die we mochten ontvangen, hebben we kunnen inzetten voor de eerste noodhulp
van de eerste week.
De tweede gift was bedoeld voor het opzetten van de pilot van de (tijdelijke) shelters die
opgezet worden met golfplaten. Een prachtige mogelijkheid waar in Pakistan na ‘hun’
aardbeving goede ervaringen mee opgedaan waren en mensen veilig en droog kunnen wonen
voor minstens een half jaar. Daarna zijn alle materialen weer opnieuw te gebruiken bij de
bouw van een nieuw huis.
Dit was een risicovolle gift, want door de vreemde bouwstijl had het ook kunnen ‘mislukken’,
namelijk dat mensen er niet in wilden gaan wonen. In eerste instantie kozen mensen er voor
om de golfplaten te gebruiken op een traditionele manier, maar gedurende de tijd bleken
steeds meer mensen te kiezen voor de tunnelvariant. Deze is beter windproof en
aardbevingsproof. Inmiddels is het concept overgenomen door vele organisaties. Ook Karuna
Nepal zal er meer dan 1.000 plaatsen aan het eind van deze periode.
Prachtig om te zien hoe makkelijk een succes zichzelf voortzet en weinig aanmoediging nodig
heeft bij de uitrol, maar een risico-investeerder aan het begin is onontbeerlijk!
Maha Mata & Waterdragers / shelters in Bhaktapur
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De verwoesting in Bhaktapur is totaal. Dat is op meerdere plaatsen het geval, maar doordat
Bhaktapur in een stadse omgeving ligt en de huizen heel dicht op elkaar stonden, is de
verwoesting extra zichtbaar door de grote hopen puin die niet eenvoudig verplaatst kunnen
worden. Door de totale verwoesting zijn mensen hun gehele huisraad en kleding kwijt. Mensen
hebben geen alternatief: zij kunnen niet een shelter op een ander plekje neerzetten en zijn
veelal aangewezen op tentenkampen of familieleden in andere delen van het land. Zo is
Bhaktapur getransformeerd in een soort van spookstad.
In deze omgeving is zeer goed zichtbaar hoe de armsten onder de armsten hier het hardst
getroffen worden. Zo zijn er honderden gezinnen gelokaliseerd met een gehandicapt gezinslid.
Vaak zijn dit eenoudergezinnen. Zij hadden al niet veel, maar hebben in de loop der jaren
goederen en een plekje verworven hoe klein ook. Daarvan is nu niets meer over. De
inkomsten komen, als ze er al zijn, van kleine bedrijvigheden, waar men door de handicap en
extra zorg voor het kind niet altijd de tijd voor heeft om zich vol voor in te zetten en zo de
inkomsten te vergroten.
Met behulp van Maha Mata konden we 150 shelters bouwen en daar deed Stichting
Waterdragers er nog eens 50 bovenop. Karuna werkt in deze samen met de lokale partner
RCDR.
Dit was de start van een heel project. Inmiddels worden inkomens genererende projecten
gestart, worden hulpmiddelen als rolstoelen, krukken etc. geleverd en krijgt men in sommige
gevallen de broodnodige huisraad aangeboden als kookgerei etc.
Hopelijk kan aandacht gevraagd worden voor een structurele oplossing. De kans dat deze
gezinnen binnen een half jaar kunnen verhuizen naar een eigen woning lijkt erg klein.
Vrouwen voor Vrouwen / missie naar Noord-Dhading
Met de fantastische samenwerking in Nepal en in Nederland met Vrouwen voor
Vrouwen/Women for Women konden in Noord Dhading 1.100 huishoudens geholpen worden
aan de eerste hulp. Doordat zij al een tijd actief zijn in deze regio kon redelijk eenvoudig
achterhaald worden hoeveel er nodig was en konden de processen goed begeleid worden ter
plekke.
Stichting Veldwerk / Dhading
Met de hulp van Stichting Veldwerk konden we de dorpen waar zij actief zijn in Dhading
voorzien van de nodige zeildoeken en andere benodigdheden. Ook hier weer gold dat de
samenwerking ter plekke zorgde voor een goede verstrekking van de goederen.
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Financiële verantwoording
In totaal hebben wij in korte tijd 556.687 Euro opgehaald. Hiervan is 516.683 euro uitgegeven
en is 40.004 euro bestemd voor de wederopbouw. In onderstaande tabel is zichtbaar hoe de
gelden zijn besteed over de verschillende items. De wisselkoers heeft geschommeld in de
onderliggende periode, en dus zijn de wisselkoersen die we hieronder gebruiken een
gemiddelde.
Een aantal activiteiten zijn nog niet afgerond, maar de kosten daarvan al wel gemaakt, zoals
de shelters in Ramche en Bhaktapur. Ook is er een bedrag gereserveerd voor de bouw van 1
healthpost, deze moet nog gebouwd worden. In Bhaktapur zijn inmiddels ruim 200 shelters
gebouwd, en zullen er in totaal 350 gebouwd worden. De materialen daarvan zijn inmiddels al
betaald.
Daarnaast zijn er naast de shelters allerlei andere activiteiten in Bhaktapur tot stand gekomen
zoals het leveren van hulpmiddelen voor gehandicapten (rolstoelen, krukken etc.),
microkredieten voor de moeders uit eenoudergezinnen en het verstrekken van noodzakelijke
huishoudelijke middelen.
Onder Transport en kosten vrijwilligers wordt verstaan de aanschaf van de jeep, de huur van
vrachtauto’s, chauffeurs, de vergoeding van directe onkosten voor vrijwilligers (zoals lunch,
vervoerskosten). Zoals afgesproken zou de jeep verkocht worden nadat de noodhulp verstrekt
was. De opbrengsten van de jeep zouden ten gunste komen van de wederopbouw. Nu de
wederopbouw met name in Ramche zal worden gedaan en ook uitgevoerd door Karuna Nepal
is de jeep nog langer nodig. De wegen naar Ramche en omliggende dorpen is slecht en zal in
het komende regenseizoen nog slechter worden. Daarmee is besloten de jeep over te dragen
naar de wederopbouw fase.
Onder algemene kosten wordt verstaan de aanschaf van mobiele telefoon opladers, laptop,
printer, etc. Zaken die noodzakelijk waren om snel en effectief aan de slag te kunnen blijven
gedurende de hectische noodhulp-periode.

Thema
Voedsel
Gezondheid
Onderdak
Shelter pilot
Shelter programma Ramche
Activiteiten zoals shelters in Bhaktapur
Transport en kosten vrijwilligers
Algemene kosten
Overige hulp
Totaal

NRS
Euros
13.684.578
€ 121.102
7.955.486
€ 70.403
7.612.559
€ 67.368
2.823.316
€ 25.208
9.681.331
€ 85.675
9.315.358
€ 82.437
5.476.971
€ 49.342
1.079.016
€ 9.549
627.091
€ 5.599
58.255.705
€ 516.683

Onder onderdak verstaan we de verstrekking van zeildoeken, dekens en matrassen.
Graag benadrukken we dat vrijwel alle materialen die verstrekt zijn lokaal zijn ingekocht.
Alleen een aantal golfplaten is uit India ingekocht.
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Deze wijze van inkopen heeft de lokale economie dus gestimuleerd. Er zijn geen vaste
personeelskosten betaald, er zijn ook geen extra mensen ingehuurd gedurende de noodhulp
fase.
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