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1- Geld voor  Nepal 

Sinds de aardbeving van april in 
Nepal is er ruim gegeven aan 
onze stichting. Ruim 130 donaties 
gaven samen meer dan 10.000 
euro en daarbovenop gaf de 
Johannes Stichting 7.500 euro. Wij 
zijn ontzettend blij met dit geld 
en zullen zorgen dat het op de 
juiste plekken komt. Een groot 
deel hiervan zal gaan naar het 
Bhaktapur Duurzame Kinderhuis. 
We hopen dat we rond november 
2015 de herstelwerkzaamheden 
kunnen uitvoeren. Tevens is er 
zo'n 1.750 euro ingezameld voor 
de inspirerende maatschappelijk 
werkster in de oncologie, Bal Ksri, 
wiens huis volledig is ingestort. 

2-Bhaktapur Kinderhuis 

Het was voor de kinderen enorm 
schrikken tijdens de aardbeving 
(zie foto) maar iedereen bleef 
gelukkig ongedeerd. Sindsdien 
slapen de kinderen nog in de 
verbouwde dierenschuur gezien 
de forse schade aan het weeshuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Kira Kay 

Kira Kay, oprichtster van HwH, 
was tijdens de beving in het 
Bhaktapur weeshuis. Sindsdien 
werkt ze keihard om lokale 
projecten te ondersteunen en 
fondsen te werven in het 
buitenland. In november zal ze 
weer naar Nepal gaan voor 2 
maanden om te helpen en ik zal 
in april weer gaan. In 
onderstaande video vertelt ze 
over haar ervaringen. 

www.youtube.com/watch?v=OlnGz124zGw 

4- Samenwerkingspartners 

I) Creating SMILES 

Sinds 2009 werkt deze nepalese 
jongvolwassenen-organisatie in 
landbouw, gezondheidszorg, 
community building en onderwijs. 
HwH ondersteunt het goede werk 
van de energieke Sibjan 
Chaulagain (zie spreker foto) en 
zijn stichting met ondermeer de 
bouw van nieuwe scholen. 

www.thenationsmiles.org  
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II) ABARI 

Het Adobe Bamboo and Research 
Institute (ABARI) is een sociaal en 
milieuvriendelijk ontwerp- en 
bouwbedrijf dat gebruik maakt 
van traditionele nepalese lokale 
bouwmethoden en lokale 
natuurprodukten zoals bamboe. 
Veel huizen die traditioneel zijn 
gebouwd bleken ook veel 
aardbevingbestendiger dan 
moderne huizen van steen. 
Oprichter Nripal Adhikary (foto)  

 

is inmiddels een goede vriend van 
Kira en HwH ondersteunt hen ook 
bij de ontwerp en bamboebouw 
van huizen en scholen ten oosten 
van Bhaktapur. ABARI heeft grote 
samenwerkingspartners zoals de 
regeringen van Nepal en Butan, 
WWF, de VN, AVAAZ, en diverse 
universiteiten. Een reportage van 
de BBC staat op hun site, zie ook: 

www.youtube.com/watch?v=iMgDumquXCk 

www.abari.org  

 

 

5- Acties voor Nepal 

In de afgelopen periode 
ontstonden er vele spontane 
acties voor onze stichting, zoals 
in mijn Twentse jeugddorp 
Bentelo, via kindertekeningen en 
via collega's in de psycho-
oncologie. Eén collega schreef een 
ontroerend gedicht en betrok 

haar kennissenkring.  

Stof en Vlammen 
 
De grond heeft zichzelf en de huizen 
opgegeten 
Alle kleuren zijn weg, het stof is grijs 
De doden zijn met de vlammen 
meegegaan 
Net als mijn vader en moeder, toen 
 
In het huis waar ik nu woon 
Heb ik weer broertjes en zusjes 
Er zijn  moeders die voor ons zorgen 
We zijn samen naar buiten gerend 
 
Moeder, val niet om 
Ik hou me vast aan je sari 
Broer, breek niet 
Ik kan niet zonder je voorbeeld 
Zusje, zak niet weg, 
Ik leg mijn hand op je vlechtjes 
 
Als jij omvalt, blijf ik niet staan 
Als jij breekt, ga ik stuk 
Als jij wegzakt, verstopt het stof je 
vlechtjes 
Moet ik dan mee met de vlammen? 
 
Onder mijn voeten is er nog  grond 
Wie ziet mij staan?  
Hier 
Hier ben ik 
Kijk dan 
Ik sta rechtop 
Zie je mij? 
Zie je ons? 
Kijk dan toch 
 
Henny Huveneers 28-04-2015 

6-Internationale acties  Nepal 

Naast acties in Australië, 
Oostenrijk en Duitsland was er 
ook een internationale actie op 21 
juni voor Hands with Hands die 
liep via FaceBook met ondermeer 
onze huismoeders van het 
Annapurna Children Home die ons 
uitnodigden tot een moment van 
reflectie met een kopje thee. 

 

Wij zijn ontzettend blij met alle 
kleine en grote acties. De situatie 
in Nepal is nog steeds erg triest 
en we kunnen alle steun 
gebruiken. In het gebied van 
Talamarang zijn bijvoorbeeld 90% 
van de huizen ernstig beschadigd 
of ingestort. De school en het 
leerlingen hostel die HwH mee 
heeft helpen bouwen is dermate 
kapot dat het helaas volledig 
gesloopt moet worden. De 
wederopbouw zal nog jaren duren 
maar met jullie hulp komen we 
steeds een stapje verder. 

Bedankt voor alle hulp 

hartelijke groet, Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 
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