Nieuwsbrief 12 juni 2015
Namasté beste mensen,
Ruim zes weken na de eerste grote aardbeving komt de aarde in Nepal langzaam tot rust. De
gevolgen van de bevingen en naschokken zijn enorm. In veel families zijn er doden en gewonden; ook
de bewoners van Hamro Gaun betreuren nu een slachtoffer. In onze nieuwsbrief van 6 mei (zie ook
http://www.stichtingveldwerk.nl ) melden we al dat er een jongen uit het jongenshuis bedolven was
onder puin en de vrees dat hij is overleden, is bevestigd. Op vrijdag 5 juni is er voor Pashang Sherpa
een herdenkingsbijeenkomst geweest op Hamro Gaun.
In de afgelopen weken zijn er veel benefietacties geweest, echt overweldigend ! Alle organisatoren
ontzettend bedankt ! Tezamen met alle “aardbevingdonaties” is er nu ruim € 170.000 in kas voor de
hulp en wederopbouw. Iedereen die heeft bijgedragen, heel veel dank! Met dit bedrag kan veel
worden gedaan.
Wat wordt er en is er al gedaan met de donaties?
Onze aandachtsgebieden zijn de Veldwerkprojecten en de directe omgevingen daarvan. Na de eerste
noodhulp die in de nieuwsbrief van 6 mei is genoemd, is de schade het grootst in Dhading / Nalang /
Salang / Arubas. Veel tijd kostte het om voor dit gebied een verantwoord plan te maken, de schade
zo goed mogelijk vast te stellen en vooral te overleggen met lokale instanties en organisaties. Dit
gebeurde in constructieve samenwerking met o.a. Stichting Maha Mata en familie Angenot. De
selectie van huishoudens die hulp nodig hebben, blijkt moeilijk te zijn. Het kastesysteem mag dan
officieel afgeschaft zijn, het levert nog steeds problemen op voor de lagere kasten. Uitgangspunt is
dat de selectie plaatsvindt volgens de criteria die Veldwerk heeft gesteld.

In samenwerking met Social Voyage Nepal (NGO van Ganesh Thapa) heeft Veldwerk voor 112
huishoudens materialen voor tijdelijke shelters geregeld. Van 30 mei t/m 2 juni heeft een team van
Stichting Veldwerk geholpen bij het bouwen van tijdelijke tunnelshelters: Sunita, Miranda,
Santosh en Abhisek vanuit Veldwerk, Rakesh en Sundar (‘grote’ jongens die in het kinderhuis van

Hamro Gaun zijn opgegroeid).
Voor 35 huishoudens zijn er tunnel shelters gedoneerd door Marieke van Echelpoel. De overige
huishoudens ontvingen golfplaten die door Jack Angenot en kinderen plus Nepal Geeft zijn
gesponsord. M.b.v. materialen uit de omgeving zoals bamboe en golfplaten
Kan er dan een shelter worden gemaakt. De mensen konden kiezen wat ze wilden ontvangen, een
tunnel shelter of golfplaten.

Twee en een halve dag was het team in het dorp Arubas om mensen te helpen met het bouwen van
hun tijdelijk onderkomen. Ook de healthworkers waren daar naar toegegaan. Ze hebben een
programma opgesteld waarbij ze elk dorp langs gaan (al drie gehad) in de meest aangetaste
gebieden om voorlichting te geven. Het voornaamste onderwerp was hygiëne en de preventie van
tyfus. Er zijn veel huishoudens die geen toegang hebben tot een toilet, de mensen gaan het veld in
om zich te ontlasten.
Veel waardering voor de healthworkers en Januka die al jaren de centers managed.
Een flinke tegenvaller is het feit dat er 4 van onze centers zijn afgekeurd, die hebben een “rode
sticker” gekregen. Er mag niet meer worden gewerkt en een herstel / herbouw zal moeten worden
uitgevoerd. Bij de twee andere centers zou dit ook nog het geval kunnen zijn. Het is tot nu toe nog
niet bekend wat de overheid voor eisen gaat stellen voor de fase na de moesson, de
wederopbouw. Het is wel duidelijk dat er op dit moment nog niet permanent gebouwd kan en
mag worden. De focus ligt nu op het bouwen van een tijdelijke leercenter (TLC) bij de 4 centers die
zijn afgekeurd. Ook zijn er van de 13 scholen in Salang 6 afgekeurd, in Nalang zijn van de 18 scholen
er 9 niet meer bruikbaar.
Miranda gaat contact leggen met een grote organisatie die de taak op zich neemt om in heel Dhading
(!) TLC’s gaan bouwen om te zien hoe wij als Veldwerk hier een rol in kunnen spelen.

Welk bedrag is al besteed en wat staat er in de planning?
De volgende uitgaven zijn er gedaan:
Shelters
€ 5000
Reach Out 2
€ 5000
Shelters Nalang
€ 3000 ongeveer (zijn we nu mee bezig)
De eerste noodhulp is vooral geleverd m.b.v. andere organisaties (Reach Out2) en heeft ons geen
geld gekost op wat verblijfs- en transportkosten na.
Nu de centers in Dhading grondig herbouwd / opgeknapt moeten worden, is het nodig daarvoor geld
te gaan reserveren. Per center is er waarschijnlijk een bedrag van € 20.000 nodig. Dat betekent een
totaal van € 120.000.
Bij de herbouw zal zo veel als mogelijk gebruik worden gemaakt van het materiaal van de centers dat
nog bruikbaar is. Inzet van bouwploegen (vrijwilligers) is ook een optie. Er moet
aardbevingsbestendig gebouwd gaan worden.
Er is nog ontzettend veel te doen, zeker voor de mensen aan de onderkant van de samenleving staan.
De andere projecten moeten ook nog meer aandacht krijgen en ook daar zal extra hulp nodig zijn.
Education First Foundation (EFF) is bezig met het inventariseren van de leef/woonomstandigheden
van de sponsorkinderen en daar waar nodig hen te voorzien van en tijdelijke shelter/ materialen.
De day care centers in Balaju en Chitwan zijn gewoon open.
Blijf ons steunen, hulp is nog lange tijd nodig. Blijf ons volgen op http://www.stichtingveldwerk.nl
en https://www.facebook.com/Stichting.Veldwerk?fref=ts
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