Nieuwsbrief Kerstmis 2016
Hallo lezer, het is wederom Kerstmis en weer een jaar voorbij. Een jaar waarin wederom een hoop werk is verzet door
Stichting Veldwerk in samenwerking met de bevolking van Nepal.
2016 verliep gelukkig iets rustiger dan het vorige jaar, waar wij toen moesten “dealen” met de aardbevingen. De
naweeën daarvan hebben nog lang stand gehouden, maar momenteel is het rustiger in de ondergrond en gelukkig
maar. Ondertussen wordt er nog wel steeds gewaarschuwd voor een mogelijk vervolg hierop. Wij wachten het maar
af, zijn voorbereid maar gaan rustig door met onze werkzaamheden in Nepal.
In 2015 werden de daycare en healthcarecenters in onze projecten in Dhading zwaar beschadigd door de
aardbevingen. Van zeven door ons gebouwde en gefinancierde gebouwen, moest 1 healthcarecenter en
daycarecenter (Gahate) geheel worden gesloopt en herbouwd. Vier andere bouwwerken moesten, zoals men dat
noemt, via de retro-fitting methode worden hersteld. Dat betekent dat er aan de voet van de gebouwen extra
fundamenten zijn gemaakt en op de bovenzijde van de muren extra lateien (draagbalken) zijn gebruikt. Daarna zijn
alle muren eerst gerepareerd rondom de zwakke of gebroken plekken en toen aan beide zijden ingepakt met een
netwerk van betongaas. Dit betongaas werd onderaan bevestigd aan de nieuwe fundatie en boven aan de latei.
Vervolgens werd alles afgewerkt met zandcementmortel en met behulp van Nederlandse vrijwilligers is het geheel
weer prachtig opgeschilderd. Twee centers zijn al klaar en weer in gebruik genomen; de overige 3 zijn nog onder
handen.

Wij zien het dus heel erg mooi opknappen, maar in de omliggende bergdorpjes is de schade nog groot en vooralsnog
niet hersteld. De overheid van Nepal doet wel toezeggingen aan haar bevolking, maar zij hebben niet zo’n haast. De
op dit moment toegezegde hulp is nog geen 40% van de werkelijke kostprijs en de bewoners zelf hebben geen
financiële middelen om de reconstructie van hun huizen te bekostigen. Dus er gebeurt nauwelijks iets ook omdat
herbouw en nieuwbouw nu aan andere en stevige bouwvoorwaarden moeten voldoen. Meer informatie van dit
project vindt u op de website en op onze Facebookpagina.
Het WASH project;
Omdat het in de bergdorpen ook nog ontbreekt aan sanitaire voorzieningen, is er vaker sprake van ziektes die hiermee
verband houden. Om hier wat aan te doen, heeft Stichting Veldwerk samen met de lokale partner SSSN in Dhading
een project ontwikkeld onder de naam “WASH”, wat staat voor: “Water, Sanitation en Hygiene”.

136 gezinnen/huishoudens krijgen hulp bij de bouw van een toilet en water tappunten; SSSN ziet erop toe dat er
training is voor de bewoners en dat er goed gebruik wordt gemaakt van de nieuwe faciliteiten. Maar ook dat er bij de
watertap zeep aanwezig is, zodat men handen kan wassen na de toiletgang en dat men dus basisinformatie heeft
aangaande gezondheid en persoonlijke hygiëne. Zo ook wordt er gezorgd voor een tandenpoetsinstructie en de
benodigde middelen hiervoor. Kortom, het moet eerst erger, wil het beter worden, maar wij zijn denk ik op de goede
weg. Bij dit project krijgen wij de financiële steun van Stichting Maha Mata en de High-low Rangers uit Heiloo, met
onze dank voor hun hulp!
Gezondheidszorg
Rond eind november vond er een communitybijeenkomst plaats bij Panchakanya daycare- en healthcarecenter in
Salang, Dhading. Het doel van de bijeenkomst was om de diensten, die worden aangeboden in het centrum, te
bespreken en te zien hoe Stichting Veldwerk (SVN) de gemeenschap verder kan ondersteunen met inkomen
genererende programma's. Ongeveer 40 mannen en vrouwen woonden de bijeenkomst bij en waren enthousiast om
de toekomst van het centrum en andere projecten te bespreken. Een groot deel van de gemeenschap is hier van de
etnische Magar community. Naar de toekomst toe blijven wij de bevolking ondersteunen, uitgaande van hun ideeën
over op te zetten programma’s. Een nieuwe reporting- en monitoring medewerker van ons kantoor helpt om inzicht te
krijgen en te houden in doel en realisatie van de programma’s.
Daycare center Balaju
3 december jl. vierde het daycare center Balaju, wat nabij nabij de bekende tempel Swayambhu ligt, het 15-jarig
bestaan. Het centrum geeft dagelijks les aan 60 kleine kinderen, met de nadruk op meisjes die leven onder zeer arme
omstandigheden. En dat doen zij dus al meer dan 15 jaar! Maar de kleine kinderen van toen groeiden inmiddels groot
en een zo’n klein meisje van toen staat nu, gediplomeerd, zelf voor deze klas les te geven. Geweldig vind ik dat, daar
doen we het voor: de aanvankelijk hulpbehoevende bevolking zelfstandig en zelfvoorzienend maken!
Andere ontwikkelingen
Ondertussen gaan de andere Veldwerk activiteiten ook gewoon door, bijvoorbeeld bij de Education First Foundation
(EFF); ons sponsorprogramma voor de schoolgaande kinderen uit moeilijke thuissituaties.
Het aantal kinderen is dit jaar door gegroeid naar 180 studenten, sommige van hen met een lichamelijke beperking.
Vele jongeren van arme afkomst hebben inmiddels met ondersteuning van het studiefonds EFF een studie kunnen
volgen. Elk met hun eigen verhaal, zoals ook door ons is opgenomen op onze website en op Facebook. En ik ben
bovenal blij dat wij, samen met jullie hulp, hierin een verschil kunnen maken.

Er staan echter kinderen op de wachtlijst, die graag studeren of een vak willen leren voor een perspectiefvolle
toekomst. Wilt u meedoen als studiesponsor? U krijgt dan allereerst een beeld van het kind dat u kunt steunen,
hoeveel het nodig heeft voor het volgen van de studie en de periode. U kunt zelf een kind steunen, maar natuurlijk
ook samen met anderen.
De bijdrage vormt een gift aan Stichting Veldwerk, die specifiek ten goede komt aan het studiefonds EFF ten behoeve
van de studiekosten van het door u gesponsorde kind. Dat kan vormgegeven worden als periodieke gift, met mogelijk
belastingvoordeel voor u of uw onderneming (klopt dit qua aftrek voor bedrijven).
Samjana
Zij is een van de voormalige kinderen van het Hamro Gaun project. Zij werd lang geleden bij ons opgenomen met
ernstige oogproblematiek na een ongeval. Maar door een goede verzorging en begeleiding en professionele hulp
vanuit het oogziekenhuis in Kathmandu kwam Samjana dit ongeluk te boven. Daarbij bleek zij een goede studente op
de vervolgopleiding en nu doet zij -met behulp van een Nederlandse sponsor- de opleiding Optometrie,
oogheelkunde. Dat is voor mij ongelofelijk ongelooflijk, maar dat maakt mij uiteraard ook heel blij.
Laptop BIA, Bodhisatva in Action
Navaraj Karki in het BIA project had een laptop nodig voor zijn werk, zeker nu hij met doorligplekken aan zijn bed was
gebonden.

Computers voor Nawalparasi
Op 22 november, bezochten medewerkers van Stichting Veldwerk de Surya Chandra Lower Secondary School in Beni
Manipur, Nawalparasi-district om 2 computers te overhandigen.
Het team werd warm onthaald door studenten, docenten, directie en ouders. In de klassen 6, 7 en 8, heeft de
overheid computerlessen toegevoegd aan het curriculum, maar de school had slechts 1 computer voor de studenten.
Nu hebben ze 1 computer voor elke klas wat het gemakkelijker maakt om de kinderen te onderwijzen. En zo komen al
deze gebruikte, maar nog goed werkende computers en laptops, op hun dankbare bestemming. Met dank aan de
schenkers hiervan.

Blik op de toekomst
Ja, regeren is vooruitzien, en met deze gedachte hebben wij een nieuw gezicht bij op ons kantoor in Kathmandu.
In Nepal doet Stichting Veldwerk al haar werkzaamheden met 2 afgevaardigden vanuit de stichting. De baan van
Country Representative is altijd een tijdelijke baan, en die medewerker blijft ongeveer 2.5 jaar in dienst van Stichting
Veldwerk. In de afgelopen periode was Miranda Slagter aan het werk voor onze stichting, wat een redelijk heftige
periode was, omdat o.a. de aardbeving daar doorheen bulderde; ga daar maar aan staan.
Maar de tijd van Miranda zat erop en ondertussen zijn haar taken overgenomen door Greet Verbist uit België. Greet
woont net zolang als ikzelf in Nepal, ruim 18 jaar, dus zij weet de weg en spreekt de Nepalse taal, mooi dus. Wij
hebben een afscheidsdagje met Miranda georganiseerd, bij de nieuwe kabelbaan in Kathmandu wat een geweldige
ervaring was. Dit is iedereen aan te raden, zo mooi.
En Greet, ook wel Maya genoemd (de Nepalezen kunnen “Greet’’ niet uitspreken), heeft haar taak al vol energie en
met spraakmakend resultaat opgepakt, wij wensen haar veel succes in de komende periode.
Blijf op de hoogte via Facebook en steun door onze berichten te liken en te delen!
Op onze website, maar ook op Facebook leest u alles over onze activiteiten in Nepal en sponsoracties in Nederland.
U steunt stichting Veldwerk door op Facebook de pagina van stichting Veldwerk te liken en onze berichten te liken en
te delen. Meer aandacht voor de situatie in Nepal en onze activiteiten, geeft de bevolking meer mogelijkheden. Alvast
bedankt voor uw inzet hiervoor!
Tot slot
Rest ons u hartelijk te bedanken voor uw steun afgelopen jaar. Het stichting Veldwerkteam te Nepal en het
Veldwerkbestuur in Nederland wenst u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling!
Met vriendelijke groeten uit Kathmandu,
René Veldt
Maya-Greet Verbist
en het bestuur van Stichting Veldwerk
Uw steun blijft nodig! Geen woorden maar daden blijft ons motto,.
Op onze website vindt u meer informatie over de verschillende donatiemogelijkheden. En wilt u uw gedoneerde
euro meer tot zijn recht laten komen, denk dan eens aan een periodieke gift. Meer bijdragen aan Stichting
Veldwerk, terwijl het u netto evenveel kost.
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