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VOORWOORD 
Ongewild stond Nepal in 2015 liefst twee keer in het middelpunt van het wereldnieuws 
en dat bracht in beide gevallen  dramatische gevolgen met zich mee. Het zal ook u niet 
ontgaan zijn, dat Nepal in april/mei 2015 door 2 zware aardbevingen en 100-en naschokken 
werd getroffen. Resultaat: ruim 10.000 doden en 10-duizenden gewonden. Vervolgens werd 
de bevolking van medio september 2015 t/m januari 2016 onverwacht getroffen door een 
keiharde economische blokkade naar aanleiding van de parlementaire goedkeuring van de 
nieuwe Grondwet, waarmee bepaalde bevolkingsgroepen zich niet konden verenigen. Wij 
kunnen en willen niet verhullen, dat de economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen 
van beide rampen voor de ‘gewone Nepalese bevolking’ rampzalig waren (u leest hierover 
meer in paragraaf 3.1 en 3.2). 
 
Stichting Nepal Geeft! is een politiek volstrekt neutrale organisatie, die geen stelling neemt 
of een standpunt uitdraagt dat politiek is gemotiveerd. Wij houden ons daar als kleine 
hulpverleningsorganisatie verre van, maar kijken wel naar de mogelijke gevolgen van de 
hiervoor genoemde aardbeving en blokkade voor de Nepalese bevolking. Wij bekommeren 
ons om het lot van ‘gewone mensen’ die hier het hardst onder lijden en zetten ons maximaal 
in om hen de hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. In het geval van SNG 
betekent dat, dat wij als kleine organisatie dat naar vermogen (nog steeds) doen in met 
name ons werkgebied. De gevolgen van de aardbeving waren ook in het Dhadingdistrict in 
midden-Nepal (op plm. 60 kilometer van het epicentrum), waar wij diverse projecten 
hebben lopen, zichtbaar en voelbaar aanwezig. Na eerste noodhulp leidde dat in de weken 
na de ramp tot gerichte hulpverlening bij de huisvesting van gezinnen in met name Salang 
(zie hierover verder de desbetreffende paragraaf 3.4). 
  
In ons eerste jaarverslag lieten wij u als lezer en belangstellende voor ons werk in Nepal al 
weten ons te vooral te laten leiden en inspireren door de tijdloze waarheid van de wijze 
woorden van Mahatma Ghandi: 
 

GELUK HANGT AF VAN WAT MEN KAN GEVEN, 
NIET VAN WAT MEN KAN ONTVANGEN 

 

De kracht van dit inzicht geldt niet alleen op microniveau in het contact tussen mensen/ 
individuen, maar ook voor ons werk in en samenwerking met kleine dorpsgemeenschappen 
in Nepal. Wij willen daar met een warm hart actief bijdragen aan de verbetering van de 
levensomstandigheden van mensen, omdat ook zij recht hebben op een leef- en 
menswaardig bestaan!! Gelukkig staan we in deze opvatting niet alleen en dat geeft ons het 
vertrouwen dat wij ook in 2016 mogen rekenen op uw steun! 
 
 

Walter Swinnen,     Johan Peters, 
voorzitter      penningmeester 
 

Herman de Jong,     Nicole Geers, 
secretaris      bestuurslid 
 
 



 

KORTE INHOUDSOPGAVE 
De inhoud van dit Jaarverslag ziet er verder als volgt uit: 
 

1 INLEIDEND 
2 SINDS DE START …. 
3 2015 RAMPJAAR VOOR NEPAL 
4 ONZE LOPENDE PROJECTEN  
5 INTEGRALE DORPSONTWIKKELING  
6 TERUG- EN VOORUITBLIK 
7 WIE ZIJN WIJ?  
 

1 INLEIDEND 
Direct na die fatale zaterdag 25 april 2015, waarop Nepal werd getroffen door een zeer 
zware aardbeving, zijn wij aan de slag gegaan in het besef, dat acute noodhulp voor 
duizenden en duizenden mensen in afgelegen bergdorpen in het rampgebied op korte 
termijn moest worden georganiseerd. Acute noodhulp in de vorm van voedsel, dekens, 
medicijnen en tijdelijke onderkomens voor de 10.000-enden daklozen. En dat alles met de 
naderende moesson in het vooruitzicht. Al spoedig werd duidelijk, dat deze aardbeving nog 
jarenlang zal nadreunen, want alleen al herstel en opbouw van plm. 500.000 woningen is 
geen sinecure. Om maar te zwijgen over de onder- en bovengrondse infrastructuur in de 
vorm van leidingen, wegen en andere publieke voorzieningen, die eveneens zware schade 
hebben opgelopen. Natuurlijk is het wrang om te moeten constateren, dat de overheid 
weliswaar snel (financiële) hulp toezegde aan de vele 10.000-en daklozen, maar daar tot op 
heden geen gevolg aan heeft gegeven. In de praktijk komt het er toch vooral op neer, dat de 
bewoners van de getroffen gebieden in het middenwesten van Nepal op zichzelf zijn 
aangewezen. Maar daarbij wel kunnen rekenen op de (gelukkig) vele 100-en, zo niet 1.000-
en hulporganisaties uit het Westen.   
Wij hebben als SNG ons in de eerste weken na de bevingen van resp. 25 april en 12 mei in de 
eerste plaats gericht op het zoveel mogelijk inzamelen van sponsorbijdragen van onze vaste 
donateurs, belangstellenden, vrienden, kennissen, et cetera et cetera. Maar daarnaast heeft 
Paul Hendriks, caféhouder van café De Pieter in Maastricht in samenwerking met SNG een 
goed bezocht en succesvolle kunstveiling georganiseerd van bevriende en/of 
sympathiserende kunstenaars die uit eigen beweging kunstwerken voor de verkoop  
aanboden, waarvan de opbrengst geheel ten goede is gekomen van de noodhulp en 
wederopbouw voor mensen in ons werkgebied. Het Dhadingdistrict, alwaar wij met name in 
Salang en Nalang diverse hulpprojecten hebben lopen, heeft, gelegen op plm. 60 kilometer 
van het epicentrum, enorm geleden onder de gevolgen van de bevingen. In het najaar van 
2015 is Walter, voorzitter van SNG, ter plaatse geweest en is toen niet alleen onder de 
indruk geraakt van de enorme ravage in beide dorpen, maar ook van de emotionele verhalen 
en ervaringen van de bewoners zelf.  
Na in eerste termijn via bevriende hulporganisaties in Nepal noodhulp te hebben gebracht 
naar de ergst getroffen gebieden, hebben wij gaandeweg onze aandacht verlegd naar de 
bewoners in ons eigen werkgebied en dan met name in Nalang en Salang. Met de jaarlijkse 
moesson in aantocht (de periode juni t/m augustus is moessontijd), was het zaak om meer 
gerichte hulp op gang te brengen met een eerste aandacht voor de huisvesting van de vele  
 



 
daklozen. Uiteindelijk is in onze hulpverlening daarop het accent komen te liggen in de vorm 
van plm. 130 tijdelijke shelters voor huishoudens in met name Salang.   
In tegenstelling tot het Dhadingdistrict heeft het ver weg gelegen Humladistrict niet of 
nauwelijks geleden onder de gevolgen van de aardbeving. De voortgang van het 
blindenproject = de uitbreiding en modernisering van Head Vision Home heeft dan ook in 
2015 geen noemenswaardige vertraging opgelopen. In paragraaf 4.1 wordt hier uitgebreider 
op ingegaan.  
 

2 SINDS DE START …… 
Sinds de start van onze Stichting Nepal Geeft! hebben wij ons, na alle administratieve 
rompslomp van startjaar 2014 te hebben ‘weggewerkt’, vooral gericht op de verdere 
ontwikkeling en voortgang van onze projecten in resp. 
o Nalang; 
o Salang; 
o Kamalabahri en 
o Simikot. 
Naast zorg om de voortgang van onze projecten (zie paragraaf 5), hebben wij ons daarnaast 
in 2015 intensief beziggehouden met zaken als 
o de verdere verbetering van het informatieve gehalte van onze website; 
o ontwikkeling en verspreiding van SNG-flyer; 
o doorlopende sponsor- en fondswerving; 
o deelname aan diverse manifestaties, zoals El Dunya/Maastricht, Samen sterk voor Nepal/ 

Valkenburg en Sociale Jaarmarkt/Best; 
o aanvraag en erkenning als ANBI-instelling; 
o een 4-tal Nepalpresentaties door Walter&Nicole voor geïnteresseerden; 
o het verder opbouwen en uitbreiden van het netwerk aan contacten met collega-ngo’s in 

België en Nederland, waaronder stichtingen als Maha Mata, Veldwerk, Waterdragers, 
ICFON, Karuna; 

o het deelnemen aan bijeenkomsten over specifieke thema’s op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking; 

o het bezoeken van ‘de ene helft’ van ons werkgebied: Walter was in september/oktober 
2015 plm. 3 weken in Nepal/Dhadingdistrict (zie paragraaf 4.2) en 

o het ontwikkelen van een lange termijnvisie/-planning, uitmondend in het concept van de 
integrale dorpsontwikkeling (zie paragraaf 5).  

  

3 2015 RAMPJAAR VOOR NEPAL 
3.1 DE AARDBEVINGEN 
Op 25 april en 12 mei 2015 werd Nepal getroffen door 2 verwoestende aardbevingen van 
resp. 7,8 en 7,5 op de schaal van Richter, die het leven hebben gekost aan naar schatting 
8.500 mensen. Dat de Mount Everest, ’s werelds hoogste berg, liefst 60 centimeter inzakte 
en Kathmandu in z’n geheel een meter opschoof naar het zuiden illustreren de enorme 
kracht van met name de eerste beving. Het epicentrum lag in het Lamjungdistrict, plm. 150 
kilometer noordwestelijk van Kathmandu is gelegen, waar naar schatting 40 dorpen 
goeddeels werden verwoest. 
Een ramp van ongekende omvang die wereldwijd leidde tot institutionele hulp- en 
particuliere inzamelingsacties tot plm. $4 miljard, zo ook in Nederland en België, waar  



 
vele miljoenen euro’s werden opgehaald en ingezet voor leniging van de eerste (en de 
ergste) nood.  
Bijna een jaar na dato is er nog altijd sprake van zichtbare en in veel gevallen ook goeddeels 
onherstelbare schade. Dat geldt niet alleen in het rampgebied zelf, maar ook in een wijde 
cirkel erom heen. In de hoofdstad Kathmandu, toch op zo’n 150 kilometer afstand gelegen 
van het zgn. epicentrum, heeft met name het op het Durbar Square gesitueerde 
werelderfgoed, waaronder hindoeïstische en boeddhistische tempels en heiligdommen, 
behoorlijk veel schade opgelopen. Herstel daarvan, alsmede herbouw/herstel van naar 
schatting 400.000 a 500.000 ingestorte en/of onherstelbaar beschadigde woningen zal nog 
vele jaren in beslag nemen. Die lange hersteltijd is niet alleen te wijten aan de omvang van  
de ramp en de soms moeilijke toegankelijkheid van (delen van) het rampgebied, maar ook 
aan het door corruptie en vriendjespolitiek geteisterde politieke machtscentrum in 
Kathmandu, alsmede de chronische besluiteloosheid en hoog oplopende tegenstellingen 
tussen vertegenwoordigers van de diverse bevolkingsgroepen. Deze tegenstellingen, mede 
in standgehouden door dan wel het resultaat van de uitermate zwakke democratische 
besluitvormingsstructuren, leiden medio september indirect tot een door India 
‘goedgekeurde’ economische blokkade (zie hierna paragraaf 4.2) die veel Nepalezen op de  
economische pijnbank deed belanden. Alsof de ‘gewone Nepalees’ al niet genoeg voor zijn 
kiezen had gehad ging de natuurlijke aardbeving naadloos over in een blokkade die de 
dagelijkse winkelbevoorrading volledig deed opdrogen. Een hard gelag voor een land, dat 
economisch toch al aan de zelfkant van de wereldsamenleving verkeert.   
 
3.2 ECONOMISCHE BLOKKADE  
Na de ‘natuurlijke’ aardbeving volgde na de goedkeuring van de nieuwe Grondwet op 20 
september 2015, waar jarenlang over is gesteggeld en geruzied, een ‘economische’ 
aardbeving die het land tot op de rand van de afgrond bracht. Al in de aanloop naar de  
parlementaire stemming over en goedkeuring van de nieuwe Grondwet was er vooral in de 
zuidelijke Terai, dat grenst aan India, sprake van demonstraties en protestoptochten door 
tegenstanders die zich onvoldoende of niet erkend voelden in de ontwerptekst. Daar lagen 2 
oorzaken aan ten grondslag: ten eerste de voorgestane scheiding van godsdienst en staat en 
de daarop gebaseerde vrijheid van geloof(sovertuiging), waar de (veelal hindoeïstische) 
tegenstanders zich mordicus tegen verzetten en daarentegen eisten dat Nepal in de 
Grondwet als hindoestaat (83% van de bevolking is hindoeïstisch, 13% is boeddhistisch) zou 
worden bestempeld. Dat verzet beperkte zich overigens niet alleen tot de Terai, ook elders 
in Nepal organiseerden bevolkingsgroepen protestdemonstraties. Ten tweede zagen de 
demonstranten zich in hun protest gesteund door hindoegrootmacht India, die - en dat is 
nog niet eerder op deze schaal vertoond - bereid bleek de betogers, veelal verwant aan of 
afkomstig uit India, tegemoet te komen door een economische blokkade in te stellen die het 
land gaandeweg september/oktober verregaand verlamde: geen brandstof, geen gas, geen 
elektriciteit, geen medicijnen, et cetera et cetera. Alle pogingen van regionale en uiteindelijk 
wereldleiders om hieraan een einde te maken faalden met alle politieke en sociaal-
maatschappelijke gevolgen van dien. Ten langen leste is na moeizaam heen-en-weergepraat 
de blokkade in de loop van januari 2016 beëindigd zonder het beoogde effect te hebben 
gesorteerd. De kans dat een en ander in de toekomst opnieuw opspeelt en tot een 
hernieuwde blokkade leidt blijft daarmee levensgroot ‘boven Nepal hangen’.   
 



 
3.3 SNG-INZAMELINGSACTIES 
Zoals al eerder is vermeld, zijn wij na de aardbeving van 25 april 2015 zo snel mogelijk aan de 
slag gegaan met inzamelingsacties, waaronder 
o een kunstveiling in café De Pieter met een opbrengst van €5.320; 
o een ansichtkaartenactie op Porta Mosana met een opbrengst van €2.222; 
o deelname aan het El Dunya festival met een opbrengst van €1.636; 
o deelname aan Samen sterk voor Nepal in Valkenburg met een opbrengst van €642; 
o overboeking vanuit ICS-fonds* van €2.000; 
o Reisverhalen Plus met een opbrengst van €440 en 
o daarnaast vele particuliere donaties tot een bedrag van €5.693. 
  
*  voor de installatie van plm. 600 improved cooking stoves, kortweg ICS genoemd, lag nog 
een bedrag van €4.200 ‘op de plank’ (van de beoogde 800 ics, waren er eind april 2015 plm. 
215 geïnstalleerd). Als gevolg van de aardbevingen is de uitvoering van dit project volledig 
stilgevallen. Om die reden is €2.000 tijdelijk aan dit fonds onttrokken, teneinde aan de 
noodhulp van SNG een extra impuls te geven     
 
3.4 BESTEDING NOODHULP 
De besteding van de noodhulp in 2015 valt globaal uiteen in 2 bestemmingen: 
o €6.000 aan directe noodhulp in de vorm van voedsel, medicijnen, dekens en tenten en 
o €4.500 aan huisvesting in de vorm van tijdelijke shelters in Salang. 
Daarmee beloopt de totale noodhulp van SNG in 2015 aan direct getroffen bewoners/ 
slachtoffers een totaalbedrag van €10.500. 
Noot: in 2016 is nog eens 2x €4.000 gesponsord voor dekens en warme kleding in resp. het Rasuwadistrict (via 
Umbrella Foundation) en het Dolakhadistrict (via Foundation Nepal Share).  

  

4 ONZE LOPENDE PROJECTEN 
Stichting SNG zet zich in voor de leniging van primaire (water, voedselvoorziening) en 
secundaire (onderwijs en scholing) levensbehoeften van mensen, veelal 
boeren/bergbewoners, (wees)kinderen, jongvolwassenen, vrouwen en ouderen in het 
Dhadingdistrict/Middenwest-Nepal en het Humladistrict/Noordwest-Nepal.  
Het  hoofddoel van Stichting SNG voor de komende 3-5 jaar is niet alleen de ondersteuning, 
begeleiding en realisatie van de lopende projecten, maar ook de opstart, ondersteuning en 
begeleiding van zo mogelijk 2 integrale dorpsontwikkelingsprojecten (zie ook paragraaf 5)! 
Om dat voor elkaar te krijgen investeren wij veel tijd en energie in:   
1 het aantrekken van financiële middelen in de vorm van sponsors en donateurs;  
2 het zoeken van samenwerking met gelijkgestemde partners met het oog op  de realisatie 

van genoemde projecten en 
3 een verdere uitbouw van het relatienetwerk. 
Hieronder leest u hoe het onze lopende projecten in 2015 is vergaan. 
 
4.1 HEAD VISION HOME IN SIMIKOT 
Wat in ons spraakgebruik aanvankelijk ‘het blindenproject’ heette, is inmiddels omgedoopt 
in Head Vision Home. Dit mooie project behelst de realisatie van een attractieve en 
stimulerende leer- en woonomgeving - in onze communicatie met  Chhitup (zie hierna) 
hebben we het over een ‘educational environment’ - voor in totaal 25 blinde en/of zeer  



 
slechtziende kinderen in de districtshoofdstad Simikot (Herman is hier in 2012 en 2013 op 
bezoek geweest en contactpersoon voor dit project). Simikot is alleen per vliegtuig 
bereikbaar, want gesitueerd in het zeer ver afgelegen en relatief ontoegankelijke 
Humladistrict in het uiterste noordwesten van Nepal (600 km noordwestelijk van 
Kathmandu).  
Wij werken bij dit project intensief samen met de Nepalese ngo Himalayan Education and 
Development Nepal, kortweg HEAD-Nepal, onder de bezielende leiding van haar oprichter 
en voorzitter Chhitup Dorji Lama. Zelf zeer slechtziend is hij de drijvende kracht achter dit 
project, dat voorziet in de uitbreiding en modernisering van het bestaande Head Vision 
Home in Simikot voor de scholing/training en huisvesting van, zoals gezegd, 25 kinderen van 
wie sommige tot wel 2/3 dagen lopen van Simikot wonen! 
Het gaat om de volgende maatregelen/voorzieningen in Head Vision Home:  
o nieuw(aan)bouw van grotere les-/trainingsruimte; 
o nieuw(aan)bouw van extra slaapkamer; 
o modernisering van keuken; 
o nieuwbouw van sanitaire ruimte. 
Verder worden de bestaande ruimtes opgeknapt, gestoffeerd en ingericht, kortom 
gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor de scholing en huisvesting van de kinderen. 
 
ONTWIKKELINGEN IN 2015 
In 2015 zijn grote stappen gezet in de voortgang van het project op basis van een Plan van 
Aanpak, dat is gebaseerd op uitbreiding en modernisering van Head Vision Home in 
gehuurde staat. Met de eigenaar van het pand zijn sluitende en contractueel vastgelegde 
afspraken gemaakt over de financiering en de toekomstige huurprijsontwikkeling. Het 
geheel van gemaakte afspraken leidt ertoe, dat HEAD voor het eerst weer in 2020 huur gaat 
betalen! 
De nieuwbouw van het grotere leslokaal, de extra slaapkamer en de sanitaire ruimte was in 
oktober 2015 klaar. Na de terugkeer van Chhitup uit de VS, waar hij een 
managementtraining heeft gevolgd, is de modernisering van Head Vision Home ter hand 
genomen. Daarbij gaat het o.a. om  
o de uitrusting van de slaapkamers met stapelbedden, klerenkasten, boekenkasten, tafels 

en zitbanken 
o de stoffering (vloerbedekking, gordijnen en zgn. ‘wallpaper’) van alle ruimtes; 
o de modernisering van de keuken; 
o de aanleg van (extra) elektra; 
o de afwerking en aankleding van het nieuwe leslokaal; 
o de verdere afbouw en toerusting van de nieuwe sanitaire ruimtes (j/m). 
De verwachting is, dat het project eind april 2016 kan worden opgeleverd.  
Tenslotte is in het najaar van 2015 de mogelijke inzet van een kinderergotherapeute in Head 
Vision Home ter ondersteuning van de 25 blinde/slechtziende kinderen gaandeweg in beeld 
gekomen.   
 
4.2 NALANG MODEL ACADEMY IN NALANG  
De Nalang Model Academy is op initiatief van KEDS (Kumari Education Development Society) 
onder leiding van Bishnu Regmi in 2009 opgericht uit onvrede van de dorpsbewoners met  
de slechte kwaliteit van het overheidsonderwijs en de veel te dure privéscholen. Inmiddels  



 
telt de school ruim 280 leerlingen en 14 leraren en biedt onderwijs aan vanaf de 
Kindergarten tot en met klas 10. De Nederlandse Stichting Waterdragers betaalt voor 
langere tijd de lerarensalarissen. 
Walter, voorzitter van SNG en contactpersoon voor dit project in het Dhadingdistrict, is in 
een eerder stadium betrokken geraakt bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 
aan de NMA in de meest brede zin van het woord: observeren van leraren, analyseren van 
hun werkwijzen, aandragen van andere leer-/lesmethodes, adviseren over aanschaf van 
nieuwe leermiddelen, enzovoort, enzovoort.  
 
ONTWIKKELINGEN IN 2015 
De NMA telt na de uitbreiding van klas 9 en 10  inmiddels 10 klassen en kon dientengevolge 
in de loop van 2015 het volledige onderwijstraject aanbieden tot en met het School Leave 
Certificate (SLC), het belangrijkste diploma van de middelbare school. Stichting Waterdragers 
bleek bereid om de daarvoor extra benodigde leerkrachtcapaciteit te sponsoren, alhoewel zij 
aanvankelijk (samen met SNG) bezwaar maakte tegen de geplande uitbreiding. Zowel 
Stichting Waterdragers als SNG pleitten bij KEDS voor een ’pas op de  
plaats’ en te kiezen voor een meer geleidelijk proces van voortgaande kwaliteitsverbetering, 
versterking van de kwetsbare positie van de dalit-kinderen en op termijn uitbreiding van de 
school. Om de instroom van kinderen uit de laagste kasten te vergroten is onzerzijds  
voorgesteld om een zgn. sociaal steunfonds (SNG-bijdrage €550) in het leven te roepen, 
hetgeen in het eerste jaar van invoering geleid heeft tot een aanmelding=toename van maar 
liefst 40 dalit-kinderen. In weerwil van deze positieve ontwikkeling blijft waakzaamheid 
geboden, want de positie van de dalits blijft uiterst kwetsbaar en onderhevig aan de 
gevolgen van de standsverschillen die in Nepal een hardnekkig bestaan leiden.  
 
De aardbevingen zijn ook aan de Nalang Model Academy niet ongemerkt voorbijgegaan. 
De bouwkundige afdeling van de regionale onderwijsinspectie keurde de vloeren in 4 
klaslokalen vanwege instabiliteit af. Bij de reparatie van deze vloeren werden ook de 4 
onderliggende lokalen onbruikbaar. Bovendien moesten de 3 door een Belgische sponsor 
betaalde nieuwe lokalen, die nog net niet afgebouwd  waren ten tijde van de aardebeving, 
afgewerkt worden. De hele school veranderde in een bouwput. Aanvankelijk was de school, 
zoals in het hele rampgebied, gesloten. Wekenlang werden de lessen veelal buiten onder 
tentzeil gegeven. Inmiddels zijn alle lokalen, die ook aanmerkelijk zijn vergroot, in gebruik en 
op de afwerking na functioneren zij uitstekend. Walter was in september/oktober 2015 in 
Nalang en heeft met eigen ogen de gevolgen van de aardbeving en de verbouwingen, niet 
alleen voor de NMA, in ogenschouw kunnen nemen.  
 
Eind 2014 speelde KEDS al met de gedachte om 4 greenhouses in Nalang te bouwen. Mede 
op aandrang en advies van SNG is dat inmiddels teruggebracht tot vooralsnog 1 greenhouse, 
waarvoor wij bereid zijn KEDS een lening ter grootte van €2.500 met een looptijd van 5 jaar 
te verstrekken. Dit alles op basis van een terugbetalingsverplichting met ingang van het 3de 
jaar van de leentijd. 
 
Los van de materiële kant van het NMA- en greenhouseproject, gaf de communicatie in 2015 
met onze belangrijkste contactpersoon Bishnu Regmi reden voor grote zorg en toenemende 
twijfel over de voortgang van het project. Ondanks de beschikbaarheid van een smartphone  



 
en een - weliswaar niet altijd werkende - internetverbinding (sinds september 2015) 
verloopt de communicatie nog altijd moeizaam. Voor een deel is dat veroorzaakt door de 
gevolgen van de aardbeving en de economische blokkade, en de impact hiervan op de 
persoonlijke situatie en het dagelijks leven van veel mensen in Nepal. Dat neemt niet weg, 
dat de twijfel over zijn geloofwaardigheid en het verlies van vertrouwen in de persoon 
Bishnu inmiddels dusdanig groot zijn, dat binnen ons bestuur wordt nagedacht over ‘hoe 
verder’?  
 
4.3 BOUW GEMEENSCHAPSHUIS IN SALANG/KAMALABAHRI   
Zoals wij eerder in ons vorige Jaarverslag 2014 schreven, is Ganesh Magar onze 
contactpersoon voor dit project in het nabijgelegen dorp Kamalabahri. Hij heeft daar de 
Nepalese ngo Social Voyage Nepal opgericht, teneinde het dorp economisch, sociaal  
en cultureel vooruit te helpen. Om dit mogelijk te maken beijvert hij zich al langer voor de 
bouw van een multifunctioneel gemeenschapshuis, tevens een centrale ontmoetingsplaats 
voor de dorpsbewoners, waarin een breed scala aan activiteiten kan worden ontplooid. 
Vooralsnog zijn er 4 gebruikersgroepen, te weten: 
o de agrarische coöperatie; 
o de jeugdgroep; 
o de kindergroep en 
o de moedergroep. 
Kamalabahri telt zo’n 250 inwoners, die samen een hechte gemeenschap vormen en naar 
verwachting veel baat zullen hebben bij de realisatie en ingebruikneming van het beoogde 
gemeenschapshuis. Tweederde van de bewoners zijn Magars en zo’n 30% behoort tot de 
Kami’s, de kaste van de smeden. 
 
ONTWIKKELINGEN IN 2015 
In 2015 is de bouw van het gemeenschapshuis feestelijk opgeleverd en sinds 1 oktober 2015 
officieel in gebruik genomen. Op verzoek van Ganesh heeft SNG in januari 2016 nog €900  
voor aanvullende elektriciteitsvoorzieningen en een extra toilet overgemaakt. 
Daar de bouw is afgerond, gaat onze aandacht komend jaar uit naar andere zaken zoals het 
beheer en het onderhoud van het gebouw en het gebruik ervan door de gemeenschap al 
dan niet op basis van een activiteitenprogramma. 
 
4.4 DE INSTALLATIE VAN IMPROVED COOKING STOVES 
Onder het mom ‘Duw Walter&Nicole de berg over’ hebben Walter en Nicole in oktober/ 
november 2014 een zgn. Manaslutrekking gelopen met als doel om geld in te zamelen voor 
de aanschaf en installatie van 700 verbeterde kookovens (improved cooking stoves) voor 
evenzoveel gezinnen/huishoudens in Nalang/Salang. Tot ieders verbazing bedroeg de 
opbrengst niet de beoogde €4.500, maar €5.400, zodat geen 700, maar 800 gezinnen/ 
huishoudens  zouden gaan profiteren van deze simpele kookvoorziening. En dat is maar 
goed ook, want de verbeterde kookoven heeft (uiteraard) een rookafvoer, die de 
omstandigheden waaronder gekookt wordt aanzienlijk verbetert en daarmee de kans op 
problemen aan de luchtwegen, ernstige longaandoeningen (astma, bronchitis), oogziektes, 
hoofdpijn, brandwonden en dergelijke drastisch vermindert. De ics is een alternatieve 
kookstoof, waarbij een kleine ‘muur’ van klei en bakstenen rondom het vuur gebouwd wordt 
en die tevens voorzien is van een eenvoudig rookafvoerkanaal, waardoor de rook voor plm.  



 
75% naar buiten wordt afgevoerd. Het koken gaat niet alleen sneller, maar vindt onder 
gezondere en veiliger omstandigheden plaats. 
 
ONTWIKKELINGEN IN 2015 
In 2015 zijn plm. 215 verbeterde kookovens geïnstalleerd en daar is het helaas bij gebleven. 
Grote spelbreker was, alweer, de aardbeving van 25 april 2015, waarna het project volledig 
tot stilstand is gekomen. Om meer dan begrijpelijke redenen waren de getroffen bewoners 
vooral bezig met het organiseren en veiligstellen van hun directe huisvesting, waar velen tot 
weken na de ramp noodgedwongen in de buitenlucht moesten zien te overnachten. Op het  
moment van de ramp was er nog een kleine €4.200 beschikbaar voor de uitvoering van dit 
project.   
 

5 INTEGRALE DORPSONTWIKKELING 
Op 16 september 2014 heeft het bestuur haar Beleidsplan Stichting Nepal Geeft! 
vastgesteld. In het beleidsplan, waarover in de daaraan voorafgaande weken/maanden 
uitvoerig was gediscussieerd, vindt u onze visie terug op ontwikkelingssamenwerking en 
onze motivatie om ‘te doen wat we doen’. SNG richt zich natuurlijk in de eerste plaats op het 
verbeteren van de dagelijkse levensomstandigheden van mensen in Nepal, op het bieden 
van een toekomstperspectief in de meest brede zin van het woord, op het creëren van een 
menswaardig(er) bestaan. Bezoek voor meer info en uitleg onze kleurrijke en informatieve 
website, waarop u zowel ons beleidsplan als ons Jaarverslag 2015 terug kunt vinden en 
lezen. 
Ontwikkelingssamenwerking, het woord zegt het eigenlijk al, is in onze visie nadrukkelijk 
gestoeld op tweerichtingsverkeer: een wederkerig proces van samen werken aan en 
realiseren van door onze lokale partners gewenste kleinschalige voorzieningen. De tijd van 
eenzijdig gedicteerde ontwikkelingshulp op basis van door van buitenaf/ons vastgestelde 
doelen en projecten ligt inmiddels ver achter ons. Natuurlijk is en blijft financiële steun 
essentieel en feitelijk onmisbaar, maar ontwikkelingswerk is meer dan het inzamelen en  
meenemen van een zak geld. De inbreng van onze lokale partners is, blijft en wordt steeds 
meer doorslaggevend voor het succes van ons werk.  
De belangrijkste kenmerken van onze werkwijze zijn daarom: 
o kleinschaligheid; 
o lokaal draagvlak en  
o langdurigheid.  
 
De discussie over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking is en blijft actueel en is 
daarom nooit ‘af’. Ook binnen het bestuur van SNG hebben wij daar in 2015 met enige  
regelmaat over gesproken en dat heeft uiteindelijk geleid tot de conclusie, dat in het  
ondersteunen en begeleiden van een proces van INTEGRALE DORPSONTWIKKELING niet 
alleen de belangrijkste kenmerken van onze werkwijze tot hun recht kunnen komen, maar 
dat het ook de beste kansen creëert voor een dorpsgemeenschap om stappen vooruit te 
zetten op het vlak van onderwijs, werk, gezondheidszorg en welzijn. Ja welzijn, want naast 
materiële voorzieningen en vooruitgang is het minstens zo belangrijk, dat bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten, hun gemeenschapszin kunnen beleven en onderhouden, zich bewust 
worden van hun mogelijkheden voor zelfontplooiing en zelfcreatie. Zo draagt integrale 
dorpsontwikkeling daarom in onze opvatting bij aan de realisatie van een menswaardig  



 
bestaan voor de dorpsgemeenschap en haar bewoners! Toegegeven, het is een langademig 
en tijdrovend proces van ‘vallen en opstaan’, maar wel zeer de moeite waard.  
 

6 TERUG- EN VOORUITBLIK 
Het eerste volledige werkjaar van Stichting Nepal Geeft! stemt ons, puur kijkend naar 
voortgang en resultaat, positief. Gegeven het feit, dat er - als gevolg van de aardbeving - 
noodgedwongen veel tijd is gaan zitten in sponsoractiviteiten en geldinzamelingsacties, 
mogen de hier opgesomde resultaten gezien worden. 
 
6.1 TERUGBLIK 
o de verdere uitbouw van een kleurrijke en informatieve SNG-website; 
o de opmaak en verzending van fiscale attesten voor onze Belgische donateurs; 
o de verkoop en opbrengst van een mooie kaartenset t.b.v. noodhulp; 
o de organisatie van een kunstveiling in café De Pieter in Maastricht t.b.v. noodhulp; 
o deelname aan El Dunya, Samen sterk voor Nepal en Sociale Jaarmarkt; 
o de productie en succesvolle verkoop van aandelen in het blindenproject; 
o oplevering en feestelijke opening van het gemeenschapshuis in Kamalabahri; 
o bouw en ingebruikneming van 3 extra klaslokalen door NMA, het sociaal steunfonds, het 

aanleveren van laptops en het organiseren van een 2-daagse lerarentraining; 
o installatie van plm. 215 verbeterde kookstoven in Nalang/Salang en 
o akkoord en start uitvoering van de uitbreiding en modernisering Head Vision Home. 
 
6.2 VOORUITBLIK 
In  2016 verwachten wij de volgende ontwikkelingen: 
o de oplevering in april 2016 van Head Vision Home in Simikot; 
o Herman en Peter gaan in april/mei naar Nepal/Simikot; 
o afspraken met HEAD/Simikot over kleinschalige vervolgprojecten;  
o Herman bezoekt aansluitend de lopende projecten in Nalang en Salang; 
o oplevering eerste greenhouse in Nalang; 
o installatie van resterende 600 kookstoven? en 
o mogelijke start van of bijdrage aan integraal dorpsontwikkelingsproject. 
 

7 WIE ZIJN WIJ? 
Stichting Nepal Geeft! is op 8 april 2014 opgericht in Maastricht en presenteert hierbij haar 
tweede jaarverslag van activiteiten en resultaten.  
De initiatiefnemers die aan de wieg stonden van SNG! en tevens zitting hebben in het 
bestuur zijn in alfabetische volgorde: 
o Nicole Geers, bestuurslid; 
o Herman de Jong, secretaris; 
o Johan Peters, penningmeester en  
o Walter Swinnen, voorzitter. 
 
Stichting Nepal Geeft!, kortweg SNG, is een kleine hulpverleningsorganisatie, die zich richt  
op het voorbereiden, ontwikkelen en realiseren van kleinschalige humanitaire projecten, die 
rechtstreeks en aanwijsbaar ten goede komen aan kleine dorps-/berggemeenschappen in 
midden- en noordwest Nepal. Een en ander, zoals al eerder is opgemerkt, altijd en  



 
uitsluitend in nauwe samenwerking met de mensen en direct betrokken lokale ngo’s ter 
plaatse.  
Alhoewel SNG! dus een zeer jonge organisatie mag worden genoemd, brachten en brengen 
de initiatiefnemers de nodige kennis van en ervaring met Nepal met zich mee, alsmede een 
aantal lopende projecten, waarover u in dit verslag bent ‘bijgepraat’. 
 
 
 
Maastricht/Eindhoven, april 2016 


