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NEPAL 
Op de dag dat het twee jaar geleden was dat de verwoestende aardbeving in Nepal plaatsvond, 

landde mijn vliegtuig weer in Kathmandu. Overal op Facebook kwam je berichtjes tegen als 

‘happy anniversary’ hierdoor, maar er was natuurlijk niks ‘happy’ aan, 25 april 2015!! Nog 

steeds woont niet iedereen weer terug in zijn/haar huis en de angst voor een nieuwe 

aardbeving is nog steeds goed merkbaar. Nog steeds zijn er van tijd tot tijd schokken te 

voelen. Daarnaast is de wederopbouw in Bhaktapur wel weer begonnen. Huizen worden 

herbouwd, tempels staan in de steigers. Ik heb weer uren door de stad gestruind en langs de 

vele plekjes gelopen waar ik jaren heb gewoond. Het voelt als thuiskomen elke keer weer. 

Fijn om iedereen weer eens in levende lijve te zien, want dankzij Facebook zijn de meeste 

vaak met mij in contact, maar niets is fijner dan iedereen in mijn armen te kunnen sluiten. 

Zoals Subesh, waar ik via Facebook weer mee in contact kwam en die het goed maakt in 

Pokhara. 

Nog een fantastisch nieuwtje; Suman en Sunita zijn getrouwd begin van dit jaar!!! 

 

VOICE FOR EQUAL OPPORTUNITIES 
Tijdens dit bezoek is het ook goed bijpraten met de leden van de stichting Voice for Equal 

Opportunities die onze projecten in Nepal coördineert. Ook hierbij geld dat mail, skype en 

facebook dingen wel makkelijker maakt, maar dat elkaar zien face-to-face toch fijner is. In 

verschillende bijeenkomsten heb ik, samen met Suman, Sunita en Sanubabu, het gehad over 

verlengen van onze hulp aan de bestaande projecten door-to-door, scholing en dagopvang 

Duwakot. Dit wordt altijd formeel afgesloten met het ondertekenen van het contract waarmee 

we onze betrokkenheid weer voor een jaar vastleggen. Hierin staat ook altijd onder welke 

voorwaarden wij onze steun verlenen. Elk kwartaal worden een aantal rapporten gestuurd met 

foto’s en andere verslagen. We werken al een aantal jaren met deze drie kanjers samen en tot 

op heden is dit altijd prima verlopen. Onze complimenten aan hen, omdat ook tijdens dit 

bezoek het weer duidelijk werd dat hun baan niet makkelijk is. Zelf alle drie in meer of 

mindere mate gehandicapt, maar dit is geen belemmering om hun werk prima te doen. Ze zijn 

een voorbeeld voor alle kinderen die we verder nog helpen!!!! 

We hebben ook ontspannende dingen gedaan, waarbij hun doorzettingskracht nog meer 

duidelijk werd. Bijvoorbeeld, we gingen naar de bioscoop (Suman was nog nooit naar de film 

geweest), waarbij in eerste instantie heel moeilijk gekeken wordt als er een aantal mensen 

naar binnen gedragen moet worden (ook Shova was mee). We zijn ook Subesh gaan bezoeken 

in Pokhara, dus het hele stel met alle rolstoelen in en uit het vliegtuig, van alle trappen af bij 

de Devis-fall, op de boot om een rondje te varen op het Phewameer. Fantastische ervaring en 

ook al doen veel Nepalezen in eerst instantie moeilijk, hun hulpvaardigheid is echt enorm 

groot!! 

 

Onze support wordt dit jaar uitgebreid, meer kinderen kunnen dankzij ons naar school. Kleine 

kinderen worden groot en gaan een volgende fase in hun studerend leven in. Bimal 

bijvoorbeeld, die zijn middelbare schooltijd gaat afsluiten en nu naar de universiteit gaat.  

Naresh die stappen maakt als frontoffice medewerker van Asian Heritage Appartments. Shova 

die allerlei cursussen doet en wellicht kans maakt op een baan. Met name dit laatste zou 

natuurlijk fantastisch zijn en een kroon op het harde werk en de ontwikkeling die deze 

jongedame doormaakt. Ze heeft tegenwoordig zoveel zelfvertrouwen.  

 



Het was ook weer erg gezellig tijdens de jaarlijkse picknick, waarbij alle kinderen en hun 

familie werden uitgenodigd. In een informele sfeer wordt er gelachen, gedanst, gespeeld en 

gezongen. Het is een dag waarop iedereen elkaar weer eens ziet en bij kan kletsen. Ook hier is 

het geweldig om te zien hoe de kinderen opgroeien en volwassener worden. Jayanti die deze 

keer het dans- en zanggebeuren leidde, Alish, Bimal en Samir die volop gebarend aan het 

voetballen zijn, de kinderen en volwassenen van de dagopvang in Duwakot die volop muziek 

maken! Kennismaken met nieuwe kinderen 

 

EENMALIGE HULP 

- We hebben een laptop betaald voor Subesh, zodat hij makkelijker zijn school- en 

huiswerk kan doen 

- We hebben een aangepaste scooter voor Suman betaald. Hij heeft deze heel hard nodig 

voor zijn onafhankelijkheid en werk. 

- Een operatie aan het linkerbeen van Prachi Prajapati, dit meisje heeft regelmatig 

operaties nodig, waardoor ze hopelijk later beter kan lopen. 

- We hebben Log Raj en Naresh een kunstarm gegeven. 

- We zijn in gesprek met de Voice over eenmalige support aan een nieuw project; een 

hostel voor 5 kinderen. Dit zal een éénmalige support zijn, waarmee we ze in de 

beginfase willen helpen en ze willen stimuleren om voor de andere jaren zelf de 

financiering rond te krijgen. Jullie horen hier later meer over. 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!! Voor onze projecten in Nepal, mail naar info@suvadra.com voor meer 

informatie!!! 

 

Groetjes, 

 

Joyce, Harm en Ad 

 

mailto:info@suvadra.com

