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Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, april 2015 

Woord vooraf, open oproep na aardbeving 
 
Net voordat wij deze nieuwsbrief wilden 
verspreiden, bereikte ons het schokkende 
bericht van de aardbeving in Nepal. Nilam 
en zijn familie zijn gelukkig ongedeerd, dat 
is echter over vele andere families niet te 
zeggen. Het land is in shock en ligt naast het 
persoonlijke verdriet flink in puin. Dit doet 
ons ook in Nederland pijn in het hart.. 
Iedereen die het land kent, weet dat de 
infrastructuur sowieso al niet stabiel was en 
de electriciteits- en 
drinkwatervoorzieningen beneden peil. Na 
de beving moet er veel opgebouwd worden.  
We hebben besloten deze nieuwsbrief 
mede te gebruiken om een open oproep te 
doen: met jullie kleine en grote giften 
kunnen we Nilam helpen een rol te spelen 
in het mede opbouwen van zijn directe 
omgeving. Alle hulp is welkom (gelieve 
hierbij te vermelden ‘aardbeving’) en komt 
rechtstreeks terecht bij Nilam!  
Vanuit Necha hebben ons op moment van 
schrijven nog geen berichten bereikt over 
de gevolgen van de aardbeving aldaar. 
Communicatie met dit afgelegen gebied is 
erg lastig. De informatie in deze nieuwsbrief 
is opgesteld vanuit de situatie voor de 
aardbeving.  
Coby Kunst, Pieter van Buul en Annemieke 
Mencke.   

Namasté! 
 
In deze derde nieuwsbrief van de Stichting 
Asian Heritgae Nepal (SAHN) informeren wij 
je graag over de activiteiten van het 
afgelopen jaar en de eerste maanden van 
2015.  
 
Voor SAHN betekende de afgelopen 
periode: 

 Flinke stappen zetten rondom de 
nieuwbouw van het ziekenhuis; 

 Starten met het project verbetering 
van de verloskundige zorg; 

 Uitvoeren van het project 
verstrekking medicijnen en 
laboratoriumbenodigdheden; 

 Bezoeken van het ziekenhuis in 
Necha door bestuurslid Coby Kunst 
samen met vriendin Teja van der 
Lee; 

 Bezoeken van Nederland door Nilam 
samen met Mina; 

 Het trekken van de conclusie dat we 
nieuwe bestuursleden en andere 
enthousiaste initiatiefnemers nodig 
hebben.  
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Bezoek aan Necha 
 
Op 3 maart jl. vloog bestuurslid Coby Kunst 
met vriendin Teja van der Lee naar 
Kathmandu voor een 3-weeks verblijf in 
Nepal. Het feit dat zij beiden ongeschonden 
de crash-landing van Turkish Airlines 
overleefden, betekent wel iets. Coby en 
Teja: “We hebben nog een missie in dit 
leven!” Verderop in de nieuwsbrief meer 
over hun ervaringen. 
  
 
Nieuwbouw ziekenhuis Necha 

 
Het huidige ziekenhuisgebouw in Necha is 
nodig aan vervanging toe. De 
dorpsbewoners hebben inmiddels tijdens 
de ‘volksvergadering’ gezamenlijk een stuk 
grond ter beschikking gesteld. Bij dit 
officiële moment waren Coby Kunst en Teja 
van der Lee aanwezig.  
 
Grote donaties zijn ontvangen van de ‘Non 
Residence Nepali (Hongkong) Foundation’ 
en van de MEND-foundation uit Nieuw 
Zeeland (een non gouvernementele 
organisatie). Hierdoor heeft de bouw een 
aanvang kunnen nemen, die in meerdere 
fases wordt uitgevoerd.  
 

 
Impressie van de nieuwbouw in vogelvlucht 

In de eerste fase wordt de begane grond 
gerealiseerd. Wellicht dat er in een latere 

fase een extra verdieping zal worden 
toegevoegd, de fundering is daar in ieder 
geval al op berekend. Inmiddels staan de 
eerste twintig pilaren en is het metselwerk 
afgerond.  
 

 
De werkzaamheden zijn in volle gang 

 
Het Forest Conservation Committee heeft 
de benodigde bomen geschonken voor de 
urgente bouw van het dak: vóórdat de 
natte moesson losbreekt moet het dak erop 
liggen. Bij de bouw van het dak is 
betonmengsel nodig waarvoor grote 
brokken rots fijngeslagen moeten worden. 
Coby: “Tijdens de ‘volksvergadering’ 
nodigde ik de aanwezige vrouwen uit om 
samen een begin te maken, aldus 
geschiedde.”  
Na voltooiing van het dak moet begonnen 
worden met het binnenwerk. 
 

 
Fundering is gestort. 

 
Muren zijn gemetseld. 

 
Verder zijn er tijdens het bezoek afspraken 
gemaakt over energievoorziening en 
sanitair. Hierbij zal o.a. UNICA - trouwe 
partner - weer van grote betekenis zijn in de 
persoon van Roy Voss. 
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Financiële bijdrage SAHN 
Overigens heeft het bestuur van SAHN in 
overleg met de Nepalese Asian Heritage 
Foundation (AHF) besloten om vooralsnog 
geen financiële middelen ter beschikking te 
stellen voor de bouw. Met de nieuwbouw 
zijn namelijk grote bedragen gemoeid. Een 
dergelijke uitgaaf zou een flinke aanslag op 
onze kas betekenen. Vanuit Nepal is 
daarom ook aangegeven dat men onze 
bijdragen liever zou gebruiken voor meer 
kleinschalige projecten, die al op dit 
moment de gezondheidszorg rechtstreeks 
ondersteunen.  
 
 
Projecten 
 

Verstrekking medicijnen en 
laboratoriumbenodigdheden 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij over 
het eerste project bericht: het verstrekken 
van medicijnen en 
laboratoriumbenodigdheden. Dit project is 
inmiddels uitgevoerd. Er is een flinke 
voorraad medicijnen, verband etc. vervoerd 
naar Necha. Hierover is richting bestuur ook 
verantwoording afgelegd. Momenteel 
verkoopt het ziekenhuis deze medicijnen 
tegen een kleine vergoeding aan de 
patiënten: met de winst kunnen weer 
middelen aangeschaft worden voor het 
ziekenhuis.   
 

Verbetering verloskundige zorg 
Nepal kent een (veel te) hoog percentage 
van kind-moeder sterfte, vaak is dit een 
gevolg van medische complicaties tijdens de 
zwangerschap en/of bevalling. Deze 
complicaties treden op door gebrek aan 
kennis en faciliteiten. Om hier in Necha iets 

aan te doen zijn het afgelopen jaar twee 
nieuwe projecten gestart. Beide zijn gericht 
op het verbeteren van de verloskundige 
zorg in Necha.  
 
 
Opleiding verloskundige  
Door de Asian Heritage Foundation (AHF) in 
Nepal is bij ons een projectaanvraag 
ingediend om één van de zusters die 
werkzaam is in het ziekenhuis, officieel op 
te leiden als verloskundige. Alleen dan krijgt 
het ziekenhuis in Necha een accreditatie 
van de Nepalese overheid voor een 
geboortecentrum, met alle financiële 
voordelen van dien. De opleiding wordt 
verzorgd in Kathmandu en duurt zo’n acht 
weken. Voor deze opleiding, inclusief 
reiskosten, verblijfskosten etc. heeft het 
bestuur de gevraagde € 992,- ter 
beschikking gesteld.  
 
Apparatuur echografie (USM) 
Daarnaast is vanuit Necha (via AHF) 
verzocht om apparatuur voor het verrichten 
van echografiën bij zwangere vrouwen 
(Ultra Sound Machine, USM). De aanvraag is 
uitgebreid besproken in het bestuur, maar 
ook met (Nederlandse) experts met kennis 
van Nepalese gezondheidszorg, waaronder 
een gynaecologe. Omdat het voorstel ook 
een gedegen training voor de arts inhoudt 
en omdat is voorzien in reservematerialen, 
is besloten om het voorstel te steunen. Met 
het ter beschikking gestelde bedrag van  
€ 5.674,- is de gevraagde apparatuur 
aangeschaft. Bestuurslid Coby Kunst en Teja 
van der Lee hebben de Ultra Sound 
Machine plechtig overhandigd aan het 
Necha Community Hospital.  
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Coby: “Alle bewoners zijn zich er inmiddels 

van bewust, hoe belangrijk de USM is om 

onnodige moeder- en kind sterfte te helpen 

voorkomen; het verlies van de moeder is 

rampzalig voor het gezin, aangezien er geen 

enkele sociale voorziening is, behalve de 

familie. Alle betrokkenen voelen dan ook 

veel dankbaarheid jegens degenen, die dit 

mogelijk hebben gemaakt!” 

Nilam in Nederland 
 
In het najaar van 2014 heeft Nilam samen 
met zijn vrouw Mina een bezoek gebracht 
aan Nederland. Uiteraard heeft er ook een 
ontmoeting plaatsgevonden met het 
bestuur van SAHN. Tijdens deze ontmoeting 
is gesproken over het ziekenhuis in Necha 
en zijn de verloskundige projecten 
uitgebreid doorgenomen. Na zijn bezoek in 
de winter van 2013 was het goed om Nilam 
nu wederom in Nederland te kunnen 
begroeten.  
 
 
Csg Liudger Drachten en koor Joy for 
People zetten zich in voor Necha 
 
Leerlingen van de afdeling Sport 
Dienstverlening en Veiligheid van Csg 
Liudger te Drachten  hebben in de maand 
november van vorig jaar niet stilgezeten. 
Tijdens de praktijklessen gingen zij aan de 
slag met het organiseren van een 
inzamelingsactie voor hun leeftijdsgenoten 
in Necha. Na een presentatie van docent 
Nienke Dekker werd in gezamenlijk overleg 
met de leerlingen besloten om geld in te 
zamelen voor nieuwe schoolmeubels en 
schoolmaterialen in Necha.  

 
Op 18 december 2014 werden verschillende 
acties uitgevoerd door de leerlingen. Zo 
werden er een loterij en een sponsorloop 
voor leerlingen uit de sportklas 1 
georganiseerd.  
Verder gingen leerlingen aan de slag met 
het wassen van auto’s, het verkopen van 
hamburgers en cupcakes, het opknappen 
van klusjes in de buurt en het inzamelen 
van statiegeldflessen.  
 
Er was ook een groepje dat zich inzette om 
de actie in het nieuws te krijgen. Daarnaast 
werd er een heuse kerstmarkt 
georganiseerd . 

 
Het resultaat van een dag hard werken was 
verbluffend; de leerlingen van SDV haalden  
€ 1763,44 op. Een opbrengst die door de 
leerlingen en docenten met applaus werd 
ontvangen. Wat een prachtige prestatie! De 
afdeling SDV kijkt met veel plezier terug op 
de actie voor Necha Nepal.  
 
Daarnaast heeft Nienke Dekker samen met 
haar koor Joy for People de opbrengst van 
een 6-tal concerten geschonken aan SAHN.  
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Het bestuur bedankt de leerlingen, het koor 
Joy for People en Nienke Dekker voor deze 
enthousiaste bijdragen!  
 
 
Vacatures bestuursleden en andere 
enthousiaste initiatiefnemers 
 
Het bestuur heeft de afgelopen jaren hard 
gewerkt om de Stichting Asian Heritage 
Nepal van de grond te krijgen. Na de 
oprichtingsfase waarin de stichting juridisch 
is opgericht, de website is vormgegeven, 
het netwerk van belangstellenden is 
opgezet en de communicatie tussen Nepal 
en Nederland is ingeregeld, zijn de eerste 
inhoudelijke projecten gestart. Hiermee is 
SAHN in een nieuwe fase terecht gekomen, 
en geven we steeds concreter vorm aan dat 
wat SAHN voor ogen staat: een 
betrouwbare partner zijn in het verbeteren 
van de gezondheidszorg in Necha. Een 
fantastische uitdaging waarbij we genieten 
van de grote en kleine successen die hieruit 
voortkomen. De huidige fase vraagt echter 
ook veel focus en tijd van de bestuursleden. 
Gelet op de drukke levens die we leiden, is 
deze tijd er niet altijd. Om de ingeslagen 
weg verder voort kunnen zetten hebben we 
hulp nodig. Misschien wel die van jou! We 
zoeken bestuursleden zodat we het bestuur 
kunnen aanvullen en de taken en daarbij 

horende verantwoordelijkheden kunnen 
verdelen over meerdere personen. 
Daarnaast zoeken we enthousiaste 
initiatiefnemers die ofwel regelmatig in 
Nepal zijn, ofwel fondsen kunnen 
binnenhalen. Als deze actieve rol je 
aanspreekt, neem dan voor 1 juli a.s. 
contact met ons op.  
 

Bedankt! 
Ook de afgelopen periode heeft SAHN 
behoorlijk op jou mogen rekenen. Wij zijn 
blij met en trots op het feit dat we hiermee 
belangrijke verloskundige projecten in 
Necha hebben kunnen starten. Mede 
namens Nilam willen we je dan ook hartelijk 
bedanken voor jouw steun en vertrouwen! 
 
 

 
Nilam en Coby inspecteren de bouw van het 
ziekenhuis 
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