
13 November 2015 Verantwoording van de vele donaties van Mariëtte van 
Erp-Uitterhoeve, onze coördinator van het adoptieproject van Milan Bindu. 

 

Na de grote aardbevingen in april en mei zijn er nog heel veel naschokken geweest. Zeker 160! Ook 
nog in de maand oktober! Het houdt maar niet op en dat betekent dat de mensen nog steeds bang 
zijn.  

De hulpverlening laat veel te wensen over. De overheid beloofde alle mensen met een ingestort huis 
€ 2000,- maar dat wordt in de loop van 5 jaar uitgedeeld. Er is een nieuwe wet uitgevaardigd die 
voorschrijft dat alle huizen aardbevings-bestendig moeten worden gebouwd. Dat is op zich heel 
goed, maar het is ook veel duurder!  

Onze partner New Sadle heeft veel goede dingen gedaan. Een aantal medewerkers kregen een 
noodwoning. De twee scholen zijn al vanaf mei weer in bedrijf. In Dhandkhola zijn tenten gebouwd 
waarin de lessen worden gegeven omdat de school niet meer veilig was. Er is geld voor reparatie 
overgemaakt door Milan Bindu, aangevuld met geld van de Wilde Ganzen. We hopen dat de 
verbouwing gauw klaar is. Omdat een andere school in de regio niet meer functioneert vanwege 
grote schade zijn er veel nieuwe leerlingen naar onze school gekomen.  

De viltwerkplaats in Dhandkhola is onbeschadigd en heeft dienst gedaan als noodopvang. Nu werken 
de vrouwen weer volop en Tilingo heeft een order geplaatst zodat ze de viltproducten ook kunnen 
verkopen. Het gaat zo goed dat ze over uitbreiding denken.  

De kliniek is ernstig beschadigd. We wachten op een goed plan en gaan dan overwegen of we daar 
geld voor beschikbaar gaan stellen.  

Chitra, de directeur van New Sadle was in Nederland en vertelde ons dat de waterleiding klaar is en 
dat de leerlingen dus goed drinkwater hebben en hun handen kunnen wassen.  

Het grootste probleem is op dit moment dat er geen benzine meer is. Daardoor zijn de getroffen 
gebieden lastig te bereiken. En het vervoer van bouwmaterialen loopt spaak.  

De communicatie met onze contactpersonen loopt goed. Er zijn een aantal nieuwe verzoeken voor 
adoptie en dit jaar hebben wij weer vier nieuwe adoptie-ouders mogen inschrijven. We blijven 
zorgen voor de kinderen die zonder onze steun niet naar school kunnen. Hartelijk dank voor uw 
voortdurende steun! 

 

20 Augustus 2015  
Wat heeft Milan Bindu gedaan met het gedoneerde geld t.b.v. de aardbeving. 

Zowel de sponsor-stichting Milan Bindu als het inkoopbedrijf  Tilingo-Nepra hebben geld ingezameld. 
We geven u graag de resultaten van onze acties per 20 augustus 2015: 

Milan Bindu ontving een mooi bedrag van € 49.033,46 Daarvan is inmiddels € 45.327,00 rechtstreeks 
naar New SADLE overgemaakt.  



Tilingo-Nepra ontving € 17.443,22 en heeft daarvan € 10.550,00 overgemaakt met als speciaal doel: 
hulp aan de producenten en de werkplaatsen. 

Samen hadden we dus het prachtige bedrag van € 66.476,68 binnengehaald, waarvan € 55.877,00 al 
is besteed. Voor overmaking van het resterende bedrag wachten we nog op de begrotingen. Chitra, 
de directeur van New SADLE, stuurt steeds verzoeken om geld met de bijbehorende begrotingen, 
zodat wij weten waar ons geld aan wordt besteed. Op de website vindt u de actuele stand van zaken. 

 

Wat wordt er gedaan en wat is er al gedaan? 

1. Er is een truck met de eerste levensbehoeften naar het bergdorpje Sipaghat (Dhandkhola) 
gestuurd. De mensen hadden hier geen water en voedsel. Chitra was de eerste hulpverlener 
die daar aankwam, 4 dagen na de aardbeving. 

2. 132 Families van New SADLE hebben € 20,00 per familie gekregen om de eerste 
levensbehoeften te kunnen kopen. 

3. Er zijn 40 tenten gekocht om de mensen in Kathmandu en Sipaghat onderdak te bieden. Later 
werden er nog 4 tunnelhuizen en 2 andere noodbehuizingen gekocht. 

4. In ons ziekenhuis in Pharphing zijn zondag 10 mei 319 mensen geholpen aan hun 
verwondingen 

5. Er is voor € 500 aan medicatie gekocht om de mensen te helpen. (Dit is veel voor Nepal) 

6. De werkplaatsen in Kathmandu zijn inmiddels hersteld. 

7. De Lovely Angels School in Kathmandu is hersteld, zodat de kinderen weer veilig naar school 
kunnen 

8. I.s.m. de Wilde Ganzen, zal de kliniek in Sipaghat worden herbouwd. We hebben in dit dorp 
een kliniek, een school en een viltwerkplaats gebouwd. De viltwerkplaats is niet beschadigd 
en wordt nu gebruikt als noodopvang voor mensen die geen dak meer boven hun hoofd 
hebben. Het geld voor reparatie van de school is overgemaakt naar Wilde Ganzen en die 
zullen het spoedig overmaken, met verdubbeling,  zodat men kan beginnen aan het herstel, 
na de natte moesson. 

9. In totaal hebben op dit moment 628 mensen van New SADLE steun ontvangen voor drinken 
en voedsel, direct na de aardbeving. 
Stafmensen: - 86 
Personeel van de Lovely Angels School Kathmandu – 42 
Personeel van onze school in Dhandkhola – 9 
Producenten van New SADLE en andere Fair Trade-bedrijven– 257 
Lepra/polio patiënten – 234 

10. 110 Huishoudens in Sindhupalchowk (Sipaghat) kregen hulp. 

 



 

 

Wat moet er nog gedaan worden. 

Er is nog veel hulp nodig. We kunnen niet alles bekostigen. New SADLE zal in overleg met ICCO en 
Cordaid kijken wat mogelijk is voor het herstel en herbouw van de huizen. 

 

Beschadigde of verwoeste huizen: 

 18 huizen van werknemers van de staf van New SADLE zijn beschadigd. 

 24 huizen van medewerkers zijn geheel verwoest en moeten worden herbouwd. 

 9 huizen van de vrouwengroep in Pharphing zijn verwoest, 

 10 huizen van de leerkrachten van de Lovely Angels school in Kathmandu zijn verwoest of 
beschadigd 

 13 huizen van de medewerkende vrouwen van de nieuwe viltwerkplaats in Sipaghat 
(Dhandkhola) zijn  beschadigd en moeten worden herbouwd of gerepareerd. 

Op dit moment wonen er 4 families in de z.g.n. tunnelhuizen en 2 families in een onderkomen met 
een zinkdak. De rest heeft nog hulp nodig bij het herbouwen van hun huisje. 

Alle werkplaatsen van New SADLE zijn met voorrang gerepareerd, zodat ze daar weer geld kunnen 
verdienen. Maar de kantine en het verzorgingshuis bij New SADLE zijn nog niet gerepareerd en 
herbouwd. Hiervoor is nog veel geld nodig. Voor het verzorgingshuis Sewa Kendra: € 16.000 en voor 
de kantine: € 32.000 
Milan Bindu zal  € 10.000 voor het verzorgingshuis overmaken. 
Chitra gaf in zijn rapport aan dat alles aardbeving bestendig wordt herbouwd.  

Wat zijn de problemen op dit moment? 

Drie maanden na de verwoestende dubbele aardbeving verloopt de wederopbouw in Nepal traag en 
moeizaam. De moessonregens, een inefficiënte overheid en een gebrek aan middelen spelen hierbij 
de hoofdrol. De wederopbouw dreigt bovendien de overheidsschuld van het straatarme Nepal te 
vergroten. 

1. Een belangrijk punt waar men in de praktijk tegenaan loopt, zijn het maken van de 
begrotingen door de ingenieurs. Er zijn onvoldoende bekwame mensen die dit kunnen. Het 
wachten is op de juiste mensen. 

2. Daarnaast is het momenteel het regenseizoen, men is bang voor landverschuivingen, men 
durft ook nog niet de gebouwen en huizen te herbouwen. Wel worden gebouwen en huizen 
gerepareerd, als er geld is. 



3. Ongeveer 1 miljoen Nepalezen verdienen hun brood met toerisme. Het gaat hier om gidsen, 
dragers,  berglodges en hoteleigenaren, personeel in restaurants en reisagentschappen, 
winkeliers, chauffeurs enz. Allemaal mensen die volledig afhankelijk zijn van de inkomsten 
die het toerisme binnen brengt. Een sociaal vangnet is er niet: geen toeristen geen inkomen. 
Toeristen blijven weg of zeggen reserveringen af. Dit gebeurt in heel Nepal, ook op de 
plekken zoals Chitwan en Pokhara, waar men geen gevolgen van de aardbeving heeft 
ondervonden. Dit is slecht voor de economie. Nepal ontvangt jaarlijks ongeveer zo'n 800.000 
buitenlanders. Nu is dat slechts 10% van dit aantal. Nepali vrezen voor hun inkomen! 

4. Er is veel psychische nood. Mensen zijn door de lange en vaak heftige naschokken bang 
geworden en dit belemmert hen in hun functioneren. Hier wordt hulp voor georganiseerd. 


