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Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief februari 2016, 

BESTUURSWISSELING 

Voorzitter Pieter van Buul en penningmeester Annemieke Mencke hadden in het voorjaar 
van 2015 kenbaar gemaakt dat zij wilden stoppen met hun bestuurswerkzaamheden voor 
SAHN. Opvolgers waren moeilijk te vinden, maar  door het enorme leed van de 
aardbevingen keerde het tij: er ontstond een “cirkel van close friends” die bijna dag en 
nacht zich inspanden voor hulp en het genereren van donaties. Zo groeide het nieuwe 
bestuur op de puinhopen van het noodlot. Hierbij stelt het hele bestuur zich (nog eens) aan 
u voor: 

Teja van der Lee, voorzitter 
Daniëlle Hemink, penningmeester 
Inge Hogesteeger, secretaris 
Coby Kunst, algemeen bestuurslid  

  

DANIËLLE HEMINK 
In 2013 ben ik voor het eerst naar Nepal geweest. Vanuit 
Kathmandu via Chitwan en Bhaktapur naar Pokhara. Van daaruit 
natuurlijk ook een trekking gedaan in het Annapurna gebergte, 
naar Poon Hill. Ik was meteen erg onder de indruk van Nepal; wat 
een mooi land en wat een mooie mensen. Vorig jaar tijdens een 3-
maandse sabbatical ben ik weer terug gegaan. Toen heb ik helaas 
ook de minder leuke kant van dit land meegemaakt, want ik was 
in Kathmandu tijdens de eerste aardbeving. Nu had ik het geluk 
dat ik de volgende dag een vlucht naar Tibet had geboekt, dus ik 
was binnen een dag weg uit het rampgebied. Maar wat een 
vreselijke tijd brak toen aan voor alle Nepalezen. Thuisgekomen 
na mijn reis vroeg Inge mij of ik penningmeester wilde worden 
van SAHN. Daar heb ik toen ja tegen gezegd, omdat ik het werk 
dat SAHN doet erg goed vind en op die manier ook mijn steentje 
kan bijdragen.  
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INGE HOGESTEEGER 

Na een vrijwilligersproject in India te hebben gedraaid in 
2012 waarbij het creëren van banen voor vrouwen het doel 
was, was mijn nieuwsgierigheid gegroeid naar de landen 
Nepal, Bhutan en Tibet. In maart 2013 ben ik op vakantie 
gegaan naar Nepal en direct bij aankomst sloeg de vonk met 
dit prachtige land over. Na een bezoek aan een kinderhuis 
in Pokhara heb ik mijn rugzak volgeladen met prachtige 
spullen en bij thuiskomst heb ik deze verkocht en de winst 
geschonken aan het kinderhuis. Een paar maanden later 
heb ik een sabbatical van zes maanden genomen en ben ik 
teruggegaan naar Nepal om mijn bedrijf Sjaalmetverhaal op 
te richten. Ik heb toen ook Nilam en Mina ontmoet en ben 
mij gaan inzetten voor de medische post in Necha. Na mijn 
sabbatical heb ik ontslag genomen om mij volledig te 
focussen op mijn bedrijf. 

Na de eerste aardbeving heb ik met een aantal mensen het 
initiatief genomen om zoveel mogelijk de kracht van de 
Nederlandse kennissenkring van Nilam bij elkaar te 
brengen. Er is toen veel geld opgehaald voor de 
ondersteuning van de slachtoffers van de aardbeving. Toen 
Annemieke en Pieter aangaven te willen stoppen met een bestuursrol, heb ik aangeboden 
om de rol van secretaris op mij te nemen. Bedrijfsmatig ben ik gemiddeld twee keer per 
jaar in Nepal en dat geeft mij ook de kans om een actieve rol voor SAHN te kunnen 
vervullen. 
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DONATEURS 

Na de beide aardbevingen kwan er een onstuitbare golf van donaties binnen: groot en klein, 
van oude en nieuwe vrienden en cliënten. 
We waren verbaasd over de vindingrijkheid van onze gulle gevers en we zouden ze graag 
allemaal in het zonnetje zetten. Een paar echt bijzondere willen we er uit lichten, maar 
natuurlijk zijn wij en de mensen in Nepal uiterst dankbaar voor alle giften! 

- Antoon de Groot  doneerde de € 700 aan giften voor zijn 50-jarig lidmaatschap van 
atletiekvereniging Fit, zijn koninklijke onderscheiding en zijn 65 e verjaardag aan SAHN.  

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fred Snoep nam in oktober afscheid als gemeentesecretaris van Gemeente Aa en 
Hunze. Het cadeau dat hij ter gelegenheid daarvan ontving zette hij om in een gift 
aan SAHN: € 1350. 
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Financieel overzicht 2015 
    

 
    In kas per 1-1-2015  
   

€ 7.223,82 

 
    Inkomsten 
    Rente over 2014 € 4,72 

   Donaties €42.330,31 
   Totaal inkomsten 

  

€42.335,03 
 

 
    Uitgaven 
    Bankkosten 
    Rekening Triodosbank € 151,01 

   PasbijdrageTriodosbank € 60,00 
   Provisiekosten buitenlandbetaling € 90,00 
   

  
   Projecten 

    Afronding medicijnproject (nacalculatie vervoerskosten) € 48,00 
   Aanschaf echo apparaat incl. training en reservematerialen € 5.674,00 
   Opleiding verloskundige Kathmandu incl. reis en verblijfkosten € 992,00 
   Eerste noodhulp € 3.000,00 
   Potje voor extra noodhulp € 500,00 
   Eerste helft dak ziekenhuis Necha € 4.000,00 
   Tijdens reis Pieter en Annemieke, hulp in Dharamstali € 195,00 
   Tweede helft dak ziekenhuis € 4.000,00 
   Teja/Inge kas € 100,00 
   

  
   Totaal uitgaven 

  

€18.810,01 
 Netto 

   

€23.525,02 

 
    Banksaldo per 31-12-2015 
   

€30.748,84 
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BESTUURSBEZOEKEN AAN NEPAL 

Nadat Pieter van Buul en Annemieke Mencke in augustus een week naar Nepal waren 
geweest, vertrokken op 1 september Teja van der Lee en haar man Maarten Grethe voor 4 
weken naar Nepal. Teja zou een druk  programma af te werken krijgen. Op 15 september 
voegde Inge Hogesteeger zich bij hen. 
Als bestuur wilden we onder andere weten waar onze hulp het hardste nodig was, zowel in 
Necha als voor de aardbevingsslachtoffers. Er was een lijst met bespreekpunten gemaakt 
en voorafgaand aan de bezoeken van lokaties werd er uitgebreid overleg gepleegd met 
commissieleden van het ziekenhuisbestuur en Nilam en Bishnu Neupane, staflid voor de 
AHF. 

Omdat Teja en Maarten graag samen met Inge Hogesteeger de bezoeken wilden afleggen, 
werd er gewacht op haar aankomst op 15 september. 
Als eerste werd een bezoek aan Dharamstali gepland 
om het bezoek van Annemieke en Pieter een vervolg 
te geven (zie Nieuwsbrief van september 2015). 

Onze groep van 8 mensen (Nederlands en Nepalees) 
werd op 24 september verwelkomd door het bestuur 
van de plaatselijke Vrouwengroep; de leden zijn 
alleenstaand en wonen verspreid over 6 dorpjes. Ze 
zijn erkend door Unesco. 

Tijdens een rondgang door Dharamstali wordt     
duidelijk hoeveel schade de aardbeving heeft                  Ontvangst door de  Vrouwengroep van Dharamstali 

aangericht. We bezoeken het stokoude omaatje voor wie 
Annemieke en Pieter een bed en slaapspullen hadden gekocht. Haar 
huis lekt, tocht en er is geen eten. Terug in Kathmandu wordt de 
situatie besproken met Nilam. 

BRANDSTOFCRISIS 

Inmiddels zijn er benzinetekorten doordat  de door India gesteunde 
bevolkingsgroep Madhesi in het zuiden de grensovergangen 
blokkeert. Dit schopt ons programma danig in de war. We besluiten 
gezamenlijk om geen geld te verspillen aan duur transport naar 
andere dorpjes, maar voorlopig te focussen op Dharamstali. Er 
wordt een voedselpakket gekocht voor Omaatje en op 26 september 
gaan we weer terug naar Dharamstali. 

 

           

Omaatje voor haar hut 
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TWEEDE BEZOEK AAN DHARAMSTALI                                                      

Deze keer zijn we met z’n vijven en worden we weer opgewacht door het 
“ontvangstcommitee”. We bezoeken als eerste Omaatje en verblijden haar met een dik 
wollen vest en het pakket levensmiddelen. Ze blijkt door haar zoon en schoondochter 
mishandeld te worden en uit huis gejaagd te zijn. 

We krijgen rapport over de 5 meest schrijnende gevallen in het dorp: van die vijf 
ontmoeten we vier gezinnen. Er worden revalidatie-oefeningen gedaan met de slachtoffers 
en de situaties worden doorgelicht; woonomstandigheden zijn schrijnend, inkomen 
ontbreekt en medicatie is bijna onbetaalbaar. 

Eén gezin (moeder weduwe tgv de aardbeving, zonder werk met 2 kinderen) krijgt 
voedselhulp, schoolspullen en candybars, die onmiddellijk met vriendjes worden gedeeld. 

In alle gevallen zouden de gezinnen het meest geholpen zijn met een microkrediet voor bv 
de aankoop van kippen, een geit, een stukje grond, etc.                                                                                
Het bestuur van de Vrouwengroep zal lijsten maken van de hulpbehoeften in de 
omliggende dorpjes, zodat Inge daar nog mee aan de slag kan voor haar vertrek. Helaas 
kwam deze lijst niet op tijd en ook werd door de brandstofcrisis transport steeds minder 
haalbaar. 

NECHA COMMUNTY HOSPITAL 

Ook stond een bezoek aan ons grootste project op het programma: Necha Hospital. 
Waar in maart 2015 Teja van der Lee en Coby Kunst nog lopend het gebied konden 
bereiken was het nu onmogelijk om er te komen: de wegen tussen het vliegveld en de 
hangbrug over de rivier waren vernield door meer dan 30 aardverschuivingen, veroorzaakt 
door de aardbevingen en de moessonregens. Dus waren we voor nieuws en verslagen 
afhankelijk van direct betrokkenen: een delegatie uit Necha (voorzitter en penningmeester 
van het ziekenhuisbestuur) die in Kathmandu was. 

In de oudbouw kon niet meer veilig worden gewerkt, dus werden patiënten buiten onder 
een afdak behandeld. Het dak op de nieuwbouw, die de aardbevingen goed heeft doorstaan, 
was inmiddels gedicht, maar de afbouw van de binnenkant moest nog helemaal 
plaatsvinden alvorens er patiënten behandeld kunnen worden. Het bestuur van SAHN 
besloot al snel dat daar steun voor moest komen. Door de enorme problemen op allerlei 
gebied verliep de communicatie tussen Nepal en Nederland uiterst moeizaam. Er was een 
wensenlijst samengesteld door het Necha Hospital Committee met een kostenplaatje erbij. 
Eenmaal thuis had het SAHN-bestuur genoeg om over te vergaderen. 
Op verzoek van Nilam werd de finciële hulp opgeschort tot de grenzen weer open zouden 
zijn en transport weer mogelijk. 
Inmiddels is de grens met India weer open en kunnen weer goederen aangevoerd worden. 
Het bestuur overlegt met Nilam en Necha over verdere aanschaf van apparatuur en 
herbouw van verwoeste gebouwen en huizen. 
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APPARATUUR 

Op de bestuursvergadering van 21 januari 2016 werd besloten om de aanschaf van een 
röntgenapparaat met benodigde generator te sponsoren. Dit was een lang gekoesterde 
wens van het Necha Hospital Committee, die zeker zijn nut in de toekomst zal bewijzen. 
Voor het bedienen van de apparatuur en het beoordelen van de foto’s zal samengewerkt 
worden met de medische staf van het ziekenhuis in Rumjatar. 

UNICA FOUNDATION 

Met de Unica Foundation bestaat al lang een 
goede samenwerking. Hun “man in 
Kathmandu”  is Roy Voss en hij behartigt alle 
belangen van ziekenhuis en AHF/SAHN in 
Nepal. 
De Unica Foundation heeft toegezegd om op 
hun kosten de zonnepanelen te verplaatsen en 
uit te breiden voor de stroomvoorziening 
alsook de watervoorziening te financieren. 

 

 

DEKENS VOOR GHORKA 

SAHN/AHF kreeg noodsignalen binnen over de 
strengste winter sinds jaren in Nepal en de mensen in 
noodonderkomens, die ernstige kou lijden. 
Het bestuur heeft besloten om dekens te financieren 
die inmiddels zijn uitgedeeld in de ergst getroffen 
regio Ghorka 

 

 

VOORTGANG 

Er blijft genoeg te doen voor het bestuur. Er komen 
nog steeds donaties binnen die ook nog hard nodig zijn.  

Hierbij dan ook de oproep: HOE MEER TOERISTEN IN NEPAL, HOE BETER HET IS VOOR DE 
NEPALI’S. 
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