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

Namasté! 
 
Fotoverslag van bezoek aan Nepal 
 
In augustus hebben bestuursleden Pieter van 
Buul en Annemieke Mencke (op eigen 
kosten) een bezoek gebracht aan Nepal. Het 
was goed om samen met Nilam de dorpen te 
kunnen bezoeken waar het team van de 
Asian Heritage Foundation al meteen na de 
eerste aardbeving in actie is gekomen. 
Daarnaast is gesproken over toekomstige 
projecten die SAHN kan ondersteunen. Het 
bestuur is diep onder de indruk van de 
manier waarop Nilam en zijn team op eigen 
initiatief en ondanks de privé problemen die 
alle teamleden kennen (ook Nilams huis is 
onbewoonbaar op dit moment) zich inzetten 
voor anderen. Want, zo zeggen ze zelf: “Zij 
hebben het harder nodig dan wij.” 
 
 

  
 
Op het kantoor van AHF het (van uit Nederland 
meegebrachte) verband materiaal, de gebreide 
kleding en de veiligheidsbrillen overhandigd.  

 

 

In Ramkot zagen wij hoe de hulp van het 
team van AHF bij de sloop van half ingestorte 
huizen heeft bijgedragen aan een snelle 
wederopbouw. Ook het verstrekken van 
eerste levensbehoeften destijds was van 
onschatbare waarde voor de benodigde 
energie waardoor een aantal inwoners hun 
huizen relatief snel weer opgebouwd heeft. 
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Ramkot. Mede dankzij de hulp van AHF heeft een aantal bewoners hun huizen weer vlot kunnen opbouwen.  
 

 
Na Ramkot hebben we de bijna volledig verwoeste stad Dharamsthali bezocht. Een aangrijpend 
gezicht: twee derde van de huizen van deze stad is ingestort. De meeste overige huizen zijn 
wegens instortingsgevaar onbewoonbaar.  
 
Inspirerend was de meeting met de vrouwengroep in Dharamstahali. Deze vrouwengroep is 7 
jaar geleden opgericht en werkt als een coöperatie. De vrouwen trekken in deze zware periode 
samen op en helpen elkaar. Een aantal vrouwen is door de aardbeving weduwe en dakloos 
geworden en voor hen is specifieke hulp nodig. SAHN gaat de vrouwen die dit het meest nodig 
hebben, ondersteunen. Daarnaast hebben we met de vrouwengroep gesproken over een 
duurzame ondersteuning en het genereren van inkomen voor de vrouwen. We denken aan het 
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faciliteren van een handicraft programma, waardoor de vrouwen zelf artikelen kunnen 
produceren en verkopen. Dit idee wordt verder uitgewerkt.  

 

 
 
 
 

 
 
Dharamsthali: veel tijdelijke ‘huizen’. 

 

 
 

Daarnaast hebben we op voorstel van de vrouwengroep voor een negentig jaar oude dame 
voldoende voedsel voor de komende periode en een bed gekocht. Haar huis en huisraad zijn 
door de aardbeving in de aarde verdwenen, waardoor zij sinds de aardbeving op de modder 
grond van haar tijdelijke onderkomen (lees: krot) sliep. Tijdens de aanschaf van het bed, het 
bedlinnen en het transport en overdracht aan de oude dame, hebben we ervaren hoe complex 
en tijdrovend het is om in Nepal hulp te verlenen. Daarmee is ons respect voor Nilam en zijn 
team nog groter geworden. De social workers van Dharamsthali namen ons vervolgens mee 
naar een vrouw die onder een ingestort huis is gevonden en nu gewond is aan rug en been. 
Voor haar hebben we met het verbandmateriaal uit Nederland, een medisch pakket verzorgd.  
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Hulpverlenen in Nepal: intensief en tijdrovend, van het kopen van een bed, het maken van bedlinnen en het 
opstellen van bonnetjes tot transport en overdracht. Maar met een dankbaar resultaat!  
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Vrouwengroep van Dharamsthali. Een groep zeer 
bevlogen, energieke en zorgzame vrouwen. 

 

 

 
 
In het dorp Dandagaun hebben we een 
tijdelijke woning opgezocht, dat is neergezet 
door het team van AHF. De oude dame en 
heer hebben dit huisje volledig in gebruik 
genomen en hoeven nu niet buiten in de 
regen te slapen. Van dit type huisjes heeft 
AHF tot nu toe tenminste 4 opgebouwd, en 
het was dan ook goed om te zien wat voor 
een enorm verschil dit voor de bewoners 
maakt.  
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Ondertussen in Necha 
 
Dak ziekenhuis 
Afgelopen maanden zijn door AHF vele 
bureaucratische en fysieke hobbels genomen 
om de bouw van het dak van het ziekenhuis 
te realiseren. Tijdens de hete en natte 
moeson periode was het extra lastig om de 
benodigde bouwmaterialen in dit afgelegen 
gebied te krijgen. We zijn er trots op dat het 
AHF in samenwerking met de dorpsbewoners 
van Necha gelukt is om het dak op het 
ziekenhuis te leggen! Dit is een belangrijke 
stap, aangezien hierdoor de patiënten straks 
weer binnen behandeld kunnen worden 
(sinds de aardbeving werden zij buiten 
behandeld wegens instortingsgevaar van het 
oude ziekenhuis). De aanleg van het dak is 
mede mogelijk gemaakt door de financiële 
bijdrage van SAHN.  

 
 
 
Noodhulp in regio van Necha 
Verder heeft het team van AHF de afgelopen 
zomermaanden in kaart gebracht welke hulp 
er in Necha en de omliggende dorpen nodig 
is. Voor 90 gezinnen is de situatie zo 
schrijnend dat het team van AHF hen (samen 
met SAHN) gaat helpen. Bijvoorbeeld door 
het bouwen van tijdelijke behuizing.  
 

 
 
 

 
 
Samen bouwen aan het dak van het ziekenhuis. 
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Bewoners van Necha en omliggende dorpen, sinds de aardbeving wonend onder tentzeil. 

 

 
Even voorstellen 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we de bestuursuitbreiding al aangekondigd. Sinds een paar 
weken zijn Teja van der Lee, Inge Hoogesteger en Danielle Hemink toegetreden tot het bestuur. 
Hierdoor kunnen bestuursleden Pieter van Buul en Annemieke Mencke over een tijdje 
terugtreden uit het bestuur. Hieronder stelt Teja zich verder voor. Inge en Danielle doen dat in 
een volgende nieuwsbrief.  
 
Teja: “Ik bezocht Nepal voor het eerst in 2010, toen mijn man Maarten Grethe een trekking 
deed naar Gokyo, verzorgd door Nilam Bastola. Ik volgde ondertussen het handicraft-
programma bij Nilams vrouw Mina en zijn moeder. Toen hoorde ik voor het eerst van het 
Community hospital in Necha. Onder de indruk van Nilam, Mina en het verhaal werd de wens 
om dat ziekenhuis in Necha zelf te bezoeken steeds groter, vooral vanuit mijn achtergrond als 
verpleegkundige en manager in de gezondheidszorg. In maart 2015 was het zover en samen 
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met Coby Kunst heb ik Necha bezocht. Diep onder de indruk van hetgeen al bereikt was meldde 
ik mij aan als bestuurslid van SAHN. Zeker na de verwoestende aardbevingen, die vlak na onze 
terugkeer uit Nepal grote delen van het land ruïneerden, werd de urgentie hoog om actief het 
werk van de Nepalese Asian Heritage Foundation te ondersteunen. Inmiddels heb ik het 
voorzitterschap van Pieter overgenomen.” 

 

Teja van der Lee (rechts) met Coby Kunst (links).  

 
We gaan door! 
Tijdens ons bezoek aan Nepal hebben we gezien hoeveel werk al is verzet door Nilam en zijn 
team van AHF. Ook hebben we gezien dat er nog ontzettend veel op te bouwen valt: de 
komende periode heeft Nepal alle hulp hard nodig. Nilam en zijn team gaan door met hun 
bijdrage daar aan, en wij steunen hen. Namens de Nepalezen die door SAHN geholpen kunnen 
worden, zijn wij ontzettend dankbaar voor al jullie steun! We hopen dat we ook de komende 
periode nog op jullie mogen blijven rekenen.  
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