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Van de voorzitter
Helaas heeft de wereld om ons heen weer een onzeker
jaar achter de rug. Maar één ding is wel zeker, onze
stichting heeft een positief jaar achter zich. U als
sponsor of donateur heeft het weer mogelijk gemaakt
om een aantal wensen van de Nepalese bevolking te
realiseren. Zie hiervoor de artikelen in deze nieuwsbrief.
De bouw van het trainingscentrum voor blinden en
slechtzienden nadert zijn voltooing. In maart 2013 wordt
het centrum ingericht om daarna zo snel mogelijk te
starten met opleidingen. Dat ook Wilde Ganzen ons
hierbij financieel steunt, geeft ons het gevoel van
erkenning. Het bestuur wenst u fijne feestdagen en
willen samen met u van 2013 weer een succesvol
Nepalees jaar maken.

Voorkant trainingscentrum

Achterkant trainingscentrum

Trainings- en opleidingscentrum voor blinden
en slechtzienden bijna klaar
Ja ja, dat hebben we ook al eerder gezegd, maar nu is
het bijna zover. Door allerlei oorzaken duurt het wat
langer. Het schort aan goede communicatie. Ons
bestuurslid Jan Laan heeft nu duidelijke afspraken
gemaakt en dat betekent dat alles in december
geschilderd en afgewerkt moet zijn, zodat we in februari
en maart 2013 het centrum kunnen inrichten. Daar is
flink wat geld voor nodig, maar dankzij enkele
sponsoren, scholen, Lions Opsterland, Rabobank, Wilde
Ganzen en Nepal Pariwar gaat dat lukken. Hoe het
centrum er uit komt te zien, kunt u lezen in een volgende
nieuwsbrief.

Bibliotheek en school in Ulleri
De bibliotheek heeft er weer spullen bij. Dankzij hulp van
de meereizende Hans, Yke en Hendrik kon veel extra
bagage mee worden genomen naar Nepal. Behalve een
dvd speler met dvd´s en cd´s, ook sportmateriaal,
laptop, leermiddelen enz. De bibliotheek voorziet in een
behoefte. Daardoor kunnen de ouders van de
schoolkinderen vroeg het land bewerken en worden de
kinderen bezig gehouden. Er is nu nog één laptop nodig
die naast de 2 andere kan worden gebruikt voor
computerles in klas 5. Volwassenen kunnen er ook
andere computercursussen volgen; bv power point. De
Shree Primary school heeft Nepal Pariwar om hulp
gevraagd voor het bouwen van 7 klaslokalen. De
overheid heeft inmiddels 3 lokalen gerealiseerd en ook
gezorgd voor 3 toiletten. Er gaan ongeveer 500 kinderen
naar deze school.

Het oude gebouw met 4 klassen verkeert in slechte staat
en moet worden afgebroken. Stenen zitten los, de
muren vertonen scheuren en de school is gebouwd op
een helling. Altijd gevaarlijk tijdens de moesson. Er is
5000 euro nodig. De bevolking betaalt 1000 euro.
Eenvoudig rekensommetje leert dat er nog 4000 euro
nodig is. We zoeken hiervoor sponsoren. Heeft u
interesse in dit project, dan kunt u geld overmaken naar
rekening 3702 tnv Nepal Pariwar te Jelsum ovv school
Ulleri. Maart 2013 hopen we te beginnen met de bouw.
Bestuurslid Jan Laan zal hier dan langere tijd verblijven.
Nam

Vrijwilligerswerk in Bachauli Healthpost
Na mijn HBO-Verpleegkunde studie wilde ik (Brendy)
graag vrijwilligerswerk gaan doen ergens in het
buitenland. Via mijn vader ben ik in contact gekomen
met Jan Laan van de stichting Nepal Pariwar. Ik ben met
hem in gesprek gegaan over de mogelijkheid om in
Nepal vrijwilligerswerk te gaan doen. Jan kwam toen
met het idee om in de Bachauli Healthpost in Chitwan te
gaan werken. Het leek me zo leuk, dat ik meteen mijn
vliegticket geboekt heb om eind oktober voor 4 maanden
richting Nepal te gaan.
Ik ben nu alweer ruim een maand in Nepal en ik heb het
hier nog steeds super naar mijn zin. Het ontvangst in het
ziekenhuis was super en ze zijn erg geïnteresseerd in
hoe de zorg in Nederland geregeld is. Ik werk elke dag
(behalve zaterdag) van tien tot vier in de healthpost. Ze
voeren hier alleen kleine ingrepen uit zoals het
opensnijden van abcessen. Het werk hier bestaat uit het
voorschrijven/geven van medicatie, geven van
vaccinatie/prikpil, wonden (vaak abcessen) verzorgen en
het doen van een algemene controle. Er wordt
aanzienlijk veel tijd besteed aan preventie en family
planning, de hele healthpost hangt dan ook vol met
preventieposters. Ook worden er vaccinatieprogramma's
georganiseerd in de healthpost en omgeving. Ze
betrekken me veel bij het werk en ik kan langzamerhand
alles zelfstandig doen.
Stichting Nepal Pariwar heeft de healthpost een
autoclaaf geschonken en materiaal voor in het lab zodat
ze meer testen kunnen doen. Van het nieuwe materiaal
wordt dankbaar gebruik gemaakt; ze zijn er erg blij mee.
Ze kunnen hierdoor nog beter hun werk uitvoeren. Ik
heb het erg naar mijn zin in Nepal en vind het werken in
de Bachauli fantastisch. Ik verheug me er op wat de
komende tijd me nog gaat brengen.

Van sub-healthpost naar healthpost in Chitwan
De healthpost vlakbij Sauraha doet het erg goed. Dat is
al te merken aan de naam. Werd er tot juli 2012 nog
gesproken over de sub-healthpost, waar je alleen
terecht kon voor kleine ingrepen, nu is het een
volwaardige healthpost. In de dorpen worden allerlei
onderzoeken en vaccinaties gedaan voor baby’s en
kleine kinderen. Er werkten tot voor kort 5 personen. Nu
zijn dat er 7 en met onze stagiaire Brendy erbij zijn dat
er zelfs 8 (zie verslag Brendy). Dat was ook de afspraak
die Nepal Pariwar destijds heeft gemaakt met de

Nepalese overheid. Medicijnen worden gratis door de
overheid verstrekt. Maar chemicaliën, om bv
laboratoriumtesten te doen op een te laag HB of een
levertest, daar betaalt de overheid niet aan mee. Nepal
Pariwar vindt dat nu juist zo verschrikkelijk belangrijk en
heeft spullen gekocht voor zwangerschapstesten,
diabetes enz.

Huidige situatie in Nepal
Met het land als geheel gaat het heel slecht. Nepal is na
jarenlang politiek gesteggel tussen de verschillende
partijen een Aziatische democratie zonder grondwet en
parlement met een machteloze premier en geen enkel
vooruitzicht op nieuwe verkiezingen. Een gevaarlijke
situatie. Toch gaat de bevolking luchtig om met de
ontstane impasse. Men is wel kwaad op de Maoïstische
partij die voor de verkiezingen gouden bergen beloofde
aan de ruim 40% van de bevolking die onder de
armoedegrens leeft, maar niets heeft waargemaakt. Met
name de Maoïsten zijn zich te buiten gegaan aan
buitensporige corruptie en zelfverrijking. Nepal scoort
hoog op de onlangs gepresenteerde lijst van meest
corrupte landen. Dat de bevolking hier niet de dupe van
mag worden, is weer een extra reden om door te gaan
met onze aktiviteiten die alleen maar plaats kunnen
vinden dankzij uw bijdrage. De wereld wordt beter als
we de welvaart beter verdelen. Namens alle Nepalese
mensen die baat hebben bij de projecten, hartelijk dank!

Sponsoring 3 blinde studenten
Nepal Pariwar helpt al 10 jaar blinden en slechtzienden.
Was dat in het begin hulp aan de blindenschool, vrij snel
daarna werd er een hostel gebouwd en later uitgebreid.
Inmiddels worden ook studenten gesponsord, die naar
de universiteit gaan in Tadi Bazar en in Bharatpur
(Chitwan). In april 2012 slaagden drie blinden voor klas
10 (SLC: school leaving certificate) en dat betekent dat
ze nog twee jaar kunnen studeren in klas 11 en 12.
Slagen ze, dan kunnen ook zij naar de universiteit.
Nepal Pariwar wil ze dan financieel helpen en dat kost
tussen de 250 en 300 euro per jaar. Inmiddels zitten ze
alle drie in klas 11. Het zijn Bhupa Raj Pathok (man), 17
jaar uit Bharatpur (studie onderwijs), Sapana Dhungana
(vrouw), 18 jaar uit Kumroj ( studie accountant) en
Devinty Chaudhari (vrouw), 20 jaar uit Padampur (studie
journalist). Maar er komt alweer een volgende lichting
aan, want 4 studenten doen april 2013 examen in klas
10. Als ze slagen gaan ook zij naar klas 11. Wilt u een
blinde student sponsoren, dan kunt u contact opnemen
met Jan Laan. Naast deze studenten sponsort Nepal
Pariwar ook nog steeds 53 kinderen van de
Kaparkhorischool (in Ratnanagar) en de Malpur school
(vlakbij Sauraha). Dankzij uw bijdragen kunnen wij dit
allemaal realiseren. Hartelijk bedankt voor uw
vertrouwen en hulp!

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u te
vragen uw jaarlijkse contributie, sponsoring
schoolkinderen en eventuele giften over te maken op
onze rekening 3702 t.n.v. Stichting Nepal Pariwar te
Jelsum.

4 nieuwe blinde studenten van de Blindhostel
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Van de penningmeester
Als je het nieuws volgt, dan kun je konstateren dat de
goede doelen organisaties momenteel nauwlettend en
krities worden gevolgd. Gelukkig zijn wij een kleine
organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt en in
een klein deel van Nepal lokale, door de bevolking
aangedragen projecten, ondersteunt. Elke gedoneerde
euro komt ten goede aan het betreffende project.
Wij blijven benadrukken dat onze stichting een door de
Belastingdienst erkende Anbi organisatie is. Dit houdt in,
dat u uw giften als aftrekpost bij de inkomstenbelasting
kunt opvoeren.

Kamer van Koophandel nr. 01089637000
Anbi erkend door de Belastingdienst

