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Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsflits 12 mei 2015 

Nieuwe aardbeving 12 mei 2015 
 

Vanochtend is Nepal opnieuw getroffen 

door een aardbeving van 7.3 op de schaal 

van Richter. Na de aardbeving van 

hedenochtend zijn er diverse naschokken 

van boven de 5 geweest. Het epicentrum 

lag bij deze beving in de buurt van de 

Mount Everest en daarmee ook in de regio 

waar Necha ligt. We weten op dit moment 

nog niet wat de omvang is van de schade in 

Necha.   

Gelukkig zijn Nilam, zijn familie en de staff 

van Asian Heritage Treks and Expedition, 

ongedeerd. En Nilam heeft, ook onder deze 

omstandigheden nog steeds zijn positieve 

levenshouding.... 

“Respected all dearest and nearest friends, 

Lucky we all, the Asian Heritage Team, me 

and my family and these of my close friends 

and relatives, are alright. Tonight, once again, 

we will sleep outside in the open ground. Our 

roof is crystal clear and we can watch all the 

stars… That is very nice, but also very safe. By 

all means it is better than sleeping in our 

house. I hope the earthquake is getting over 

now from Nepal. Let’s hope the best…” 

 

Ondertussen in Nederland… 

De eerste weken na de eerste aardbeving 

hebben we al veel enthousiaste reacties 

mogen ontvangen. Vanuit allerlei hoeken 

denken mensen mee en organiseren acties 

om geld binnen te halen. Hartverwarmend! 

Op de SAHN site van Facebook vind je 

hierover de meest actuele berichten. 

Daarop vermelden wij op welke wijze Nilam 

met zijn team op dit moment inventariseert 

welke hulpvragen er liggen. Dat er vanuit 

Nederland en andere landen zoveel 

positieve reacties komen, sterkt hem en zijn 

team in het oppakken van de klus waar ze 

nu voor staan. We hopen daarom dat we 

ook de komende periode nog op jullie steun 

mogen blijven rekenen! 

 

Zie: www.facebook.com/pages/Stichting-Asian-

Heritage-Nepal-SAHN/1427497707566963?fref=ts     
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