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

Namasté! 
 
Woord vooraf 
Nu, een paar maanden na de aardbevingen 
van 25 april en 12 mei, wordt de omvang 
van de ramp steeds duidelijker. Er zijn vele 
slachtoffers gevallen, daarnaast hebben 
families last van het feit dat hun huizen 
onbewoonbaar zijn vanwege 
instortingsgevaar en maken mensen zich 
terecht zorgen over het feit dat er geen 
inkomsten binnen komen. Het team van de 
Asian Heritage Foundation (AHF) is, 
ondanks de eigen privé-problemen meteen 
de dag na de eerste beving begonnen met 
het verlenen van plaatselijke hulp. Hierdoor 
zijn al vele goede dingen gedaan. Nilam en 
zijn team geven hierbij aan dat ze zich bij dit 
zware werk gesteund weten door jullie en 
dat dat helpt om door te gaan.  
Direct na onze oproep volgden jullie eerste 
reacties en nog steeds stromen deze 
binnen. Vanuit allerlei hoeken denken 
mensen mee, organiseren acties om geld 
binnen te halen of doen op een andere 
wijze een hulp-aanbod. Hartverwarmend! 
In deze nieuwsbrief doen we verslag van de 
afgelopen periode. 
 
Teja van der Lee, Inge Hoogesteger, Danielle 
Hemink, Coby Kunst, Pieter van Buul en 
Annemieke Mencke 

 
 
 
Samenwerken met dorpsoudste en lokale 
overheden 
Nilam en zijn team hebben inmiddels in 7 
verschillende gebieden rondom Kathmandu 
noodhulp verleend, gebieden die de grote 
internationale hulporganisaties nog niet 
bereikt hebben. De vraag naar hulp is groter 
dan het team van AHF kan bieden. Daarom 
moet Nilam keuzes maken in wie wel en wie 
niet hulp ontvangt; dit zijn uiteraard 
bijzonder lastige beslissingen. Welke 
mensen dit precies zijn, bepaalt het team 
daarom in overleg met het 
dorpshoofd/dorpsoudste. Vervolgens 
overlegt de lokale overheid een bewijs 
waarin aangegeven is dat deze mensen 
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inderdaad zelf geen inkomen hebben, geen 
land bezitten of dat hun huis is ingestort 
met de bevingen. Het overleg met deze 
autoriteiten is sowieso tijdrovend, 
aangezien er een vergunning nodig is om 
binnen een bepaald gebied hulp te mogen 
verlenen. Maar deze hobbel weet het team 
van AHF prima te nemen! 
 

 
 
Eerste noodhulp 
De Nepali in de dorpen die de eerste weken 
na de aardbeving bereikt zijn, konden via 
AHF rekenen op de eerste levensbehoeften 
als noedels, rijst, olie om mee te koken, 
zout, zeep, muskietennetten, matrasjes, 
tenten en biscuits. Daarnaast zijn in een 
dorp 450 schriften uitgedeeld aan 
schoolkinderen.  

 
Vanaf eind mei is het team begonnen met 
een meer duurzame aanpak, namelijk het 

opbouwen van tijdelijke behuizing (die 
tenminste twee jaar kan bestaan). Dit 
gebeurt met golfplaten en een bamboe-
frame. Hiervan zijn er tot nu toe tenminste 
4 opgebouwd. Door deze inspanningen 
hoeven mensen niet in de regen te slapen 
of in de brandende zon te zitten.  
 

 
 

 

 
 
Necha: dak ziekenhuis en opbouw huizen  
De afgelopen weken is het team AHF 
afgereisd naar de afgelegen regio van 
Necha. Hier zijn 6 verschillende dorpen 
bezocht om in kaart te brengen welke hulp 
hier nodig is. Alhoewel de schade in dit 
gebied beperkter is gebleven dan in 
Kathmandu, zijn veel huizen dusdanig 
beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn. Dit 
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komt vooral door de manier waarop deze 
huizen gebouwd zijn (leem en andere 
aanwezige materialen). Half augustus gaat 
het team weer terug naar dit gebied om de 
hulpverlening daar te starten. 
 

 
 
Door de aardbeving is het huidige (zwaar 
verouderde) ziekenhuis van Necha dusdanig 
beschadigd dat er sprake is van 
instortingsgevaar. De patiënten worden nu 
buiten (onder een afdak) behandeld. De 
bouw van het nieuwe ziekenhuis was voor 
het moment van de aardbeving zover 
gevorderd dat de fundering al was gelegd 
en de muren al waren gemetseld. Tijdens 
beide bevingen zijn deze blijven staan. Het 
bestuur van SAHN heeft besloten met 
voorrang middelen beschikbaar te stellen 
voor het afbouwen van het dak van het 
ziekenhuis. Hierdoor kan het ziekenhuis 
daadwerkelijk spoedig verhuizen en kunnen 
de patiënten weer binnen behandeld 
worden. De voorbereidingen voor het 
aanleggen van het dak zijn in volle gang.  
 
 
 
 
 
 

Ondertussen in Nederland… 
 
Vele reacties 
Direct na de aardbeving heeft SAHN vanuit 
vele hoeken reacties ontvangen van 
mensen die hun bijdrage willen leveren. Zo 
zijn er dingen aangeboden om mee te 
nemen naar Nepal en zijn op heel creatieve 
wijzen grote of kleinere bedragen 
binnengehaald. Kinderen die de opbrengst 
van de oranjemarkt door de brievenbus 
schuiven, een kapster die een week lang 
voor Nepal gewerkt heeft, fietstochten die 
voor Nepal gemaakt zijn, een 
tennistoernooi of Tupperware-party 
georganiseerd voor Nepal, fotoboeken 
verkocht voor Nepal, verjaardag geld 
gestort op de SAHN rekening etc.  
Ook zijn giften ontvangen vanuit Duitsland, 
Zweden en België, of via andere 
Nederlandse stichtingen die aangeven dat 
SAHN meer mogelijkheden heeft de 
middelen daadwerkelijk op een goede 
manier te besteden dan zijzelf.  
 
Het aantal donaties gaat nu richting de 400, 
waardoor er inmiddels ruim 37.000 euro is 
ontvangen! Het enthousiasme van onze 
donateurs ontroert en geeft de energie om 
door te gaan.  
 
Kerngroep  
Het bestuur van SAHN heeft de afgelopen 
periode nauw samengewerkt met een paar 
vrijwilligers die zich spontaan meldden. Zo 
heeft zich een kerngroep gevormd rondom 
SAHN en hebben we bijvoorbeeld het vele 
werk rondom de communicatie (zoals het 
bijhouden van de Facebook pagina) kunnen 
verdelen. In dit kader willen we Anke van 
Hooft, Bram van Mossel en Inge 
Hoogesteger in het bijzonder bedanken 
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voor hun onuitputtelijke inbreng en 
waardevolle bijdragen. 
 
Bestuursuitbreiding en – wissel 
In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan 
dat het bestuur uitbreiding zocht, vanwege 
het feit dat SAHN meer tijd vraagt dan het 
huidige bestuur kan geven. De afgelopen 
maanden is de hoeveelheid werk uiteraard 
juist alleen maar groter geworden. We zijn 
dan ook bijzonder blij met en trots op 
nieuwe bestuursleden. Teja van der Lee, 
Inge Hoogesteger en Danielle Hemink gaan 
het bestuur versterken, respectievelijk als 
nieuwe voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Coby Kunst blijft 
algemeen bestuurslid. Pieter van Buul en 
Annemieke Mencke zullen de komende 
periode vanuit het algemeen 
bestuurslidmaatschap hun voormalige 
rollen overdragen en daarna uit het bestuur 
gaan. In de volgende nieuwsbrief stellen 
Teja, Inge en Danielle zich uitgebreider 
voor. Dit nieuwe bestuur biedt het 
vertrouwen dat SAHN door kan gaan op de 
ingeslagen weg en het werk dat door Nilam 
en zijn team verricht wordt, kan blijven 
ondersteunen.   
 
Voorbereidingen bezoek aan Nepal 
Pieter van Buul en Annemieke Mencke 
brengen begin augustus een bezoek aan 
Nepal. Zij gaan dan onder andere samen 
met Nilam de dorpen bekijken waar de 
eerste hulp verleend is door AHF. In de 
volgende nieuwsbrief doen zij verslag van 
hun reis.  
  
 
 
 

 

We gaan door 
Nilam is mede namens de Nepalezen die 
door SAHN geholpen kunnen worden, 
ontzettend dankbaar voor al jullie steun! Hij 
en zijn team van AHF gaan door, en wij dus 
ook. We hopen dat we ook de komende 
periode nog op jullie mogen blijven 
rekenen.  
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