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1- 10 jaar Nepal! 

In 2006 kwam ik voor het eerst bij 

ons duurzame weeshuis in 

Phutung op bezoek. Ik vond het 

indrukwekkend om zoveel 

armoede te zien aan één kant en 

zoveel vrolijke levenskracht aan 

de andere kant. Waar haalden de 

kinderen en hun nieuwe ouders in 

zulke moeilijke omstandigheden 

het plezier, hun geduld en hun 

doorzettingsvermogen vandaan? 

Ik leerde de 10 jaar die volgden 

veel over hun vermogen om wat 

van het leven te maken, ook al 

heb je weinig. Ik zag ook veel 

duurzame initiatieven zoals 

zonnepanelen en groentetuinen 

die ik destijds in Nederland veel 

minder vaak om me heen zag. 

Daarna volgden nog 5 nieuwe 

reizen en 21mei 2016 vierden we 

met elkaar in Nijmegen 10 jaar 

Nepal. Want in de afgelopen 10 

jaar zijn er ook ontzettend veel 

acties, sponsorschappen  en 

donaties geweest. En op ons feest 

21 mei is maar liefst 1.580 euro 

opgehaald! Heel veel dank voor al 

jullie steun in de laatste 10 jaar. 

Ik realiseer dat we met elkaar veel 

positieve verandering kunnen 

ondersteunen en zie uit naar de 

volgende 10 jaar! Veel dank gaat 

ook uit naar Kira Kay die 

oprichtster is en zonder wie dit 

niet mogelijk was. Samen kom je 

echt verder. 

 

 

 

 

 

2-Reis april 2016 

Ik bezocht in april het duurzame 

weeshuis Bhaktapur die deels was 

ingestort door de aardbeving. De 

witte noodtenten stonden nu op 

de speelplaats van de kinderen en 

we hopen dat vóór de winter de 

kinderen weer in het huis kunnen 

slapen en de speelplaats kunnen 

gebruiken. Heel veel respect voor 

de huismoeders die al zo lang 

moeten improviseren. 

 

Het duurzame weeshuis in 

Pokhara blijkt heel goed 

georganiseerd te zijn en de 

kinderen vond ik enorm gegroeid 

in zelfstandigheid. We kregen ook 

een tour langs het nieuwe gebied 

(zie foto met Kira) waar ons 

toekomstige ecologische  

weeshuis gebouwd moet worden. 

Er zijn nog veel fondsen nodig 

voor deze bamboebouw maar 

Sarada en Kira zijn optimistisch. 

 

18 juli 2016           

Jaargang 8, nummer 2 Nieuwsbrief Nepal 

http://www.handswithhands.nl/


 

 

3-Nieuw Microkrediet 

We bezochten niet alleen de twee 

oude maar ook ons nieuwe 

microkredietproject. In een 

afgelegen gebied waar het 

analfabetisme hoog is en armoede 

extreem. Foto: nieuwe groep 

 

We bleken de eerste blanke 

westerlingen die het gebied 

bezochten en met het dorp in 

gesprek ging. Veel vrouwen waren 

dan ook nog heel verlegen. Het 

was mooi om te zien dat de 

mannen ook de ruimte aan de 

vrouwen wilden geven om eigen 

kleine ondernemingen te starten, 

want dat is niet vanzelfsprekend 

in een traditioneel land als Nepal.  

 

Het was bij de twee oude 

microkredietprojecten met méér 

dan 600 vrouwen een herkenning 

van gezichten. We konden ook 

openlijk over problemen praten 

die opgelost moesten worden en 

we vierden de successen die al 

behaald waren. 

4- Documentaire Nepal Pauw 

Een jaar na de twee aardbevingen 

ging Jeroen Pauw met een 

cameraploeg naar Nepal.  Hij 

onderzoekt hoe het geld dat via 

Giro555 is ingezameld, wordt 

besteed. Je kunt de uitzending 

terugkijken via de NPO: 

http://www.npo.nl/nos-

pauw/09-06-

2016/POW_03137000 

Ook wij zagen op onze reis nog 

diverse vluchtelingenkampen en 

vele huizen die ingestort waren.  

 

We realiseren ons dat het nog 

vele jaren zal duren voordat het 

land hersteld is en de economie 

weer wat aan zal trekken. Zo zijn 

veel midden- en kleinbedrijven 

failliet en is de vraag naar 

bouwmateriaal zo hoog dat het 

de prijzen enorm opdrijft. Er zijn 

zelfs seismologen die 

waarschuwen dat de kans op 

nieuwe aardbevingen groot is.  

Tegelijkertijd zijn er ook tekenen 

van herstel en blijkt de bekende 

reisgids The Rough Guide 

inmiddels Nepal zelfs weer aan te 

raden aan als "first choice for 

travel in 2016", op nummer 1 in 

de top 10 van beste landen. 

http://www.roughguides.com/be

st-places/2016/top-10-countries/ 

 

5-Opleiding Bal Koju 

Stg Hands with Hands Holland 

ondersteunt in Nepal ook een 

medisch maatschappelijk werkster 

in de oncologie; Bal. We hebben 

haar huis gezien dat is ingestort 

tijdens de aardbeving (zie foto) 

 

Inmiddels kunnen we met trots 

melden dat ze met financiële 

ondersteuning van onze stg. is 

begonnen aan een psychologie 

opleiding aan de universiteit van 

Kathmandu. We denken dat dit 

niet alleen voor haar goed zal zijn 

maar dat Bal als pionier ook de 

psychologische zorg voor 

kankerpatiënten kan stimuleren in 

de regio. Foto: Bal en haar 

dochter. 

 

Ik wens jullie allen een goede 

zomer en nogmaals bedankt voor 

al jullie steun in de laatste 10 jaar 

hartelijke groet, Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 
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