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1- Nepal en inflatie 2018 

Nepal is niet meer zo in het 

nieuws na de aardbeving van 

2015 maar er is nog veel in 

beweging. De na-effecten van de 

aardbeving en de grensblokkade 

door India zijn nog altijd groot. 

De inflatiecijfers liggen officieel 

tussen de 7-10 % terwijl die in 

Nederland al jaren rond de 1% zit. 

De prijzen van bouwmaterialen, 

land, levensmiddelen en school 

zijn daarbovenop schrikbarend 

omhoog gegaan met jaarlijkse 

prijsverhogingen tot 25%. Eén van 

de grote problemen voor Nepal is 

dat ze constant keuzes moet 

maken tussen China en India en 

iedere ambtenaar of politieke 

partij kiest iets anders. De 

infrastructuur is zeer gebrekkig, 

de kapotte wegen zijn extreem 

filegevoelig en er is geen snelweg. 

Opdrachten om dit te verbeteren 

verlopen extreem traag of worden 

teruggedraaid. Nepal ligt niet aan 

water en heeft geen haven. Voor 

de export zou het goed zijn als er 

aansluiting is op het spoor van 

China of India welke naar havens 

leiden. De weeshuizen hebben 

dus ook constant te maken met 

stijgende prijzen en het hoger 

onderwijs van de kinderen kost 

erg veel. Kortom er is veel te doen 

maar we gaan stap voor stap. 

 

 

 

 

 

 

2- Een koe voor Bhaktapur 

De afgelopen weken is onze koe 

in het weeshuis van Bhaktapur 

helaas overleden na de bevalling 

van een kalfje. Een koe geeft de 

kinderen verse melk, geeft kalfjes, 

mest voor de groentetuin en 

inkomsten bij de verkoop van de 

extra melk. Een koe kost 1.000 

euro en daarom zijn we nu een 

actie gestart voor een nieuwe koe, 

doet u mee? Met elkaar kunnen 

we dat vast bij elkaar krijgen. 

 

In het duurzame weeshuis in 

Bhaktapur hebben we het 

afgelopen jaar aardappelen (zie 

foto), knoflook, ui,rijst en groeten 

kunnen verbouwen. Ook zijn er 

kippen en geiten. Af en toe eten 

de kinderen ook het vlees hiervan. 

In oktober is bijvoorbeeld het 

Dashain festival, één van de 

belangrijkste feestdagen van het 

jaar. Het land komt dan behoorlijk 

tot stilstand omdat iedereen bij 

zijn familie is om die te eren. 

23 september 2018         

Jaargang 10, nummer 1 Nieuwsbrief Nepal 

http://www.handswithhands.nl/


 

 

3- Annapurna weeshuis 

Deze zomer zijn er nieuwe houten 

bedden gekomen in het 

Annapurna weeshuis. Eronder 

zitten mooie lades waarin ze hun 

kleren in kunnen opbergen en de 

oudste kinderen hielpen mee met 

schilderen. Daarnaast zijn we erg 

trots dat in mei enkele kinderen 

van het weeshuis prijzen kregen 

voor toewijding, prestaties en 

inzet op school. Gefeliciteerd 

Manish, Sushil and Ujiwal! Dat is 

mede te danken aan een leraar 

die bij hen thuis komt om extra 

lessen aan de kinderen te geven.  

Mooi dat de leraar en de kinderen 

zo beloond worden want wij 

vinden onderwijs erg belangrijk.  

 

Het komende jaar zullen we 

verder in overleg gaan met eco-

architect Nripal Adhikary voor het 

bouwen van een nieuw weeshuis. 

In het ontwerp van dat nieuwe 

weeshuis zullen we gebruik gaan 

maken van natuurmaterialen 

zoals bamboe zodat het ook beter 

bestendig zal zijn tegen 

toekomstige aardbevingen. Nripal 

is sinds 2006 de oprichter van het 

architectenbureau ABARI welke 

gebruik maakt van traditionele 

bouwmaterialen. ABARI is al vele 

internationale 

samenwerkingsprojecten 

aangegaan en we zijn blij dat ze 

willen helpen met ons ontwerp.  

 

ABARI, Neel Shahi van TEAM Nepal 

(op foto rechts) en Kira Kay van 

Hands with Hands (enige vrouw 

op de foto) hielpen ook mee met 

de wederopbouw van een grote 

school in Talamarang die volledig 

verwoest was door de aardbeving. 

Kira is sinds 2001 betrokken bij 

deze school.  

 

4-Sponsoring schoolgeld 

Omdat de schoolkosten steeds 

hoger worden en we nog niet voor 

ieder kind een sponsor hebben, 

wil ik jullie bewust maken van 

onze sponsorprogramma's die 

echt hard nodig zijn. Ieder van 

ons weeshuis betaalt zo'n 19.000 

euro per jaar voor al dat 

schoolgeld. Dat is zo'n 30% van 

alle kosten en ook de hoogste 

kostenpost. Die kosten zijn dus 

aanzienlijk en daarom zijn wij erg 

blij met structurele sponsors. 

 

 3 school-sponsorprogramma's: 

 

1 Pre-school Sponsorprogramma:   

(450 euro  per jaar) 

Voor baby's, peuters en kleuters 

- Kleding en eten 

- (aanvullende) medische kosten 

- Preschool onderwijs en  basiszorg 

2 School Sponsorprogramma:  

(650 euro per jaar) 

- Schoolgeld - Schoolkleding 

- Schoolboeken - Schoollunch 

- Schooluitjes - Jaarlijks medisch 

onderzoek 

3 Toekomst Spaarfonds: 

- Spaarfonds voor als het kind 18 

jaar wordt en een universitaire studie 

wil volgen, een eigen zaak wil 

beginnen, of gaat trouwen.  

Wilt u ook een kind sponsoren? 

 

Kira Kay zal in oktober en 

november weer in Nepal zijn om 

de projecten te bezoeken en onze 

samenwerkingspartners te 

ondersteunen. Zelf zal ik februari 

2019 Nepal opnieuw bezoeken en 

zal jullie daar natuurlijk weer van 

op de hoogte houden. Wederom 

bedankt voor jullie steun want die 

kunnen we echt gebruiken. 

hartelijke groet, Coen Völker 

Voorzitter Hands with Hands Holland 

 

 


