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NEPAL
De afgelopen weken heb ik (Joyce van Rijen) weer vertoefd in Nepal, met name in Bhaktapur
en omgeving. Het was vooral een fijn weerzien met de mensen hier. Nepal blijft een aparte
gewaarwording, elke keer als ik er weer ben. Het valt ook niet goed uit te leggen aan mensen
die hier nog nooit geweest zijn.
Voorbeeld een:  de urenlange power cuts, waardoor het opladen van je telefoon een sport
wordt. 
Voorbeeld twee: het goede moment uitkiezen om te douchen, want als een donderslag bij
heldere hemel kan het gebeuren, dat je geen druppel warm water meer uit je kraan krijgt.
Voorbeeld drie: veertien jaar na mijn eerste komst naar Nepal liggen sommige wegen er nog
even  rampzalig  bij  als  toen.  Dit  in  schrille  tegenstelling  tot  andere  wegen  die  er  door
buitenlandse hulp onwerkelijk mooi en strak uitzien. 
Voorbeeld vier: De corrupte overheid die nog slechts mondjesmaat met opbouwgeld over de
brug komt.
 De ‘ke garne’-  mentaliteit,  tja  wat  er  gebeurt  dat  gebeurt,  waardoor  er  eigenlijk  weinig
verandert. Maar de mensen kunnen op mijn warme hart blijven rekenen,  met name de groep
die het zo moeilijk heeft in Nepal: de gehandicapten. Ze moeten zo hard vechten voor hun
recht  om bijvoorbeeld examen te  mogen doen met  een schrijver,  ze  moeten  knokken om
geaccepteerd te worden, ze moeten zo hun best doen voor een kleine financiële vergoeding
van  de  overheid.  Daarom ben ik  soms  weer  overdonderd  door  de  kracht  van  een  aantal
gehandicapte kanjers. Een Suman (de gangmaker van The Voice for Equal Opportunities. die
veel van onze onze projecten begeleidt) die elke keer weer om hulp durft te vragen als hij van
de  aangepaste  scooter  afgeholpen  moet  worden.  Een  Shova  die  tegenwoordig  vol
zelfvertrouwen gewoon naar Kathmandu gaat met haar aangepaste scooter. Een Naresh, die
het ontzettend goed doet als Front Office medewerker bij Nepal Apartments. Een Sanu Babu,
die  ondanks  zijn  uiterlijk  gewoon  in  een  binnenkort  uit  te  brengen  videoclip  als  ‘hero’
optreedt. Trots en blij ben ik dan dat ik in hun leven ben!
We hebben deze keer alle kinderen, die wij helpen samen met hun ouders, de leden van Voice
for Equal Opportunities,  de leraressen van door-to-door en Duwakot uitgenodigd voor een
picknick. De hele dag lekker eten, maar vooral ook een gezellig samenzijn. Er waren meer
dan 100 mensen!! Het was geweldig, er werd gebadmintond, gevoetbald, spelletjes gespeeld,
gedanst en gezongen. Met Damber en Shova als  ceremoniemeesters werden een voor een
kinderen en volwassenen naar voren geroepen om iets te doen. Ook ik moest er aan geloven
en heb mijn Nepalese danskunsten maar weer eens vertoond, tot grote hilariteit natuurlijk van
allen…Maar wat te denken van de zangkunsten van Isha, die nu zelfs lessen daarvoor volgt.
Of het dansen van alle kinderen en volwassenen van Duwakot. Of de grapjes van Amita, of
het verhaal van Rabina.  Bijna iedereen deed wel wat.  De hele dag door waren er ook de
honderden foto-shoots, waarbij iedereen met iedereen op de foto moest en vooral ook met mij.
Ik sta op zoveel foto’s en heb zoveel moeten lachen naar de camera dat ik spierpijn kreeg in
mijn kaken. Bewondering had ik ook voor degenen, die alleen het hun voeten kunnen eten en
dat ook doen. Indrukwekkend.

DOOR-TO-DOOR
Ik ben op bezoek geweest bij Preeta, Amita, Himal en Shristhi. Preeta is er nu twee jaar bij en
blijft een apart geval. Ze schrijft met haar voeten en is inmiddels helemaal verkrampt door de



houding waarin ze ligt. Ze doet het best goed, is hartstikke slim, maar ze is vaak depressief
vanwege haar situatie. Blij dus dat er elke dag in ieder geval iemand komt om haar onderwijs
te geven.
Amita is al een vertrouwde binnen het door-to-door project en doet het fantastisch. Ook bij
haar gaat het op dit moment wat minder. Haar vader is dementerend, haar moeder heeft een
nierziekte gekregen, zit aan de dialyse en was altijd degene die zorgde voor Amita. Op dit
moment is haar broer uit Duitsland even over om te helpen, maar als die weer teruggaat, is de
thuissituatie zorgelijk en met name voor haar toekomst. Wat moet er met Amita gebeuren als
haar ouders er niet meer zijn??
Himal is een nieuwe leerling, hij is behoorlijk spastisch, maar nog niet zo oud, dus hopelijk
met  kleine  aanwijzingen  als  regelmatig  van  positie  wisselen  en  het  doen  van  simpele
handoefeningen kan hij flexibel blijven. Moeder overziet alles niet en liep tijdens mijn bezoek
alleen maar te huilen, want Himals vader is er vandoor en haar nieuwe man kijkt niet naar
Himal om. Treurnis alom, dus hopelijk brengt het dagelijkse bezoekje van de lerares wat lucht
en licht in het leven van slimme Himal.
Shristhi is ook nieuw, is licht verstandelijk beperkt, maar doet het best goed.

SCHOOLHULP
Alle kinderen zijn over naar de volgende klas en dat is op een club van bijna 30 kinderen
natuurlijk een mooi resultaat. 
Er zijn ook enkele wijzigingen: Toegevoegd zijn Log Raj Shahi en Bishal Shrestha. Twee
oude bekenden voor ons! Ze zijn weer onder onze hoede en dat vinden wij fijn. 
Log Raj was de stuiterbal, waarvan ik altijd dacht dat hij in Nederland al lang Ritalin zou
hebben gekregen. Een heerlijk joch, wat inmiddels geen joch meer is, de baard in de keel
heeft en groter is dan Naresh en een klein beetje verlegen. Een jongeman dus, van 14 jaar, die
komend jaar in klas acht zit.  Hij  zit  op een hostel  in Kathmandu omdat  er weinig goede
scholen zijn in zijn ver weg gelegen district Bajura. Hij is in zijn jeugd verbrand geweest en
mist daardoor zijn linkerarm. Zijn gezicht heeft net als dat van Naresh littekens.
Bishal Shrestha,18 jaar, is spastisch en in een vorm die hem allerlei onvrijwillige bewegingen
doet maken. Mede hierdoor kan het zijn dat hij je een mep verkoopt, maar dat neem je dan
voor lief. Het is een kanjer met een enorm sterke wil. Mede hierdoor kan hij heel veel zelf,
aankleden, eten, schoenen strikken. Zelfs een groot stuk lopen, wat hij heerlijk vindt, kan hij
ook al heeft hij daarvoor iemand nodig als achtervang. Hij blijft vrolijk en is superblij om
weer naar school te mogen gaan.
We zijn gestopt met de support aan Yuvraj Lama; de blinde jongen die al vanaf zijn 12 e bij
ons  zit.  Nu is  hij  inmiddels  22 jaar  en  is  aan  het  wachten  op resultaat  van  zijn  klas  12
examens. Al die jaren hebben we met veel plezier hem en zijn familie geholpen, maar we
vinden dat het genoeg is zo. Hij is bezig met de TOEFL cursus Engels, omdat hij graag met
een beurs naar het buitenland wil om te studeren. Hij heeft broers en zussen die inmiddels
allemaal wonen en werken in Kathmandu. Deze jongen met deze familie komt er zonder onze
hulp verder ook wel en we zijn blij hem op dit punt te hebben gebracht.

VILLAGE REHABILITATION CENTRE Duwakot
Ook hier ben ik natuurlijk weer even op bezoek geweest en blijf deze groep mensen met de
twee  leraressen  bewonderen.  Vanwege  hun  toewijding,  vanwege  de  beperkte  middelen,
vanwege de zeer beperkte ruimte waarin ze elke dag vertoeven. Ook zij waren  bij de picknick
en vermaakten zich volop en dat is leuk om te zien.

CHILDCLUB



Ik heb deze keer alle kinderen van de childclub gezien en dat was erg leuk. Ujjol is voorzitter
hiervan en Roshani vice-voorzitter. Het effect van de childclub was vooral bij Ujjol goed te
zien,  van een verlegen,  weinig  zeggende jongen naar  een  zelfbewuste  actieve  jongen die
volop kletst. Dit is dus waar het in de childclub om gaat; integratie gehandicapten en andere
kinderen, zien dat je er mag zijn en daar dus zelfvertrouwen van krijgen.

ÉÉNMALIGE HULP
- We hebben de operatie aan een hazelip betaald voor Pradhum Shrestha.
- Dankzij onze hulp met bijlessen is Ganga Kasalawat geslaagd voor haar eindexamen.
- Bij een kinderziekenhuis hebben we allerlei medische materialen gedoneerd alsmede

voor 40 arme net bevallen ouders een setje babykleding.
- We gaan de opleiding tot schoonheidsspecialiste betalen voor Damber Kumari Nepal.

VRIJWILLIGERSWERK
Op dit moment is Floor Steenkamp begonnen als vrijwilligster in het project door-to-door. In
de volgende nieuwsbrief zullen we over haar ervaringen berichten.

AFSCHEID
19 maart hebben wij afscheid genomen van Margreet Schulting als secretaris van onze 
stichting. Sinds 2008 is ze al actief betrokken nadat ze op bezoek kwam bij haar dochter 
Suzanne, die een paar maanden als fysiotherapeut vrijwilligerswerk heeft gedaan. Jarenlang 
heeft ze zich met veel enthousiasme ingezet en heeft ze lief en leed met ons gedeeld. Om 
privéredenen kan ze zich helaas niet meer optimaal nuttig maken voor ons. Dit betreuren wij 
natuurlijk ten zeerste, maar we respecteren deze beslissing wel. We zijn ervan overtuigd dat 
we in elkaars vizier blijven.

Steun 
We zijn blij met alle hulp, die we krijgen. Van mensen, die hun statiegeldbonnetjes van AH 
Pollemans uit Etten-Leur in onze donatiebox stoppen. We zijn op weg naar een nieuw 
jaarrecord, mede door de publiciteit die we van de media hebben gekregen. De door Ria van 
der Logt  vervaardigde exclusieve paaskippen, die het ook goed doen als theemuts. Er komen 
nog steeds bestellingen uit heel het land. Van de paas- en kerstbazar in de Anbarg in Etten-
Leur. Hiervoor heb ik voor de volgende keer weer nieuwe spulletjes uit Nepal meegebracht. 
Daarnaast zijn er stichtingen, organisaties en bedrijven die ons structureel of op projectbasis 
een prettige steun in de rug geven. En afgelopen week kregen we zowaar een donatie vanuit 
het mooie Pitztal (Tirol) in Oostenrijk. Internationaal blijven onze inspanningen niet 
onopgemerkt.

Groetjes,

Joyce, Harm en Ad


