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Beste lezer (Familie, vrienden, collega’s, kennissen en andere geïnteresseerden),  
het is al een tijdje sinds u van ons gehoord heeft maar in die tijd hebben wij in Nederland en in Nepal 
zeker niet stil gezeten. In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de benefietacties van 
het Sint Michaël College te Zaandam en het werkbezoek aan Nepal. 
 
 
Brownies, kerstmarkt en pannenkoeken   
Het St. Michaël College in Zaandam houdt jaarlijks -
onder andere- een kerstmarkt, waarbij de 
opbrengsten naar een goed doel gaan. Dit jaar was 
het doel Stichting Zorg voor Nepal! 
21 december was het dan eindelijk zover. Na 
maandenlange voorbereiding, door leerlingen van 
deze middelbare school, was het een prachtige dag. 
Hun enthousiasme was enorm. De voorbereidingen 
liepen door tot in de nacht, maar desondanks 
stonden ze om 6:30 uur gewoon weer in de 
startblokken. Alle activiteiten werden door de 
leerlingen met docent Nico van Diepen 
gecoördineerd.  
 
 

Teamleden organisatie v.l.n.r.: Emma, Kim, Jack en Qi 

 



De dag begon met een grote keuze aan workshops waar 
leerlingen zich voor konden inschrijven. Er werd geschaatst, 
geknutseld, gekookt en gezongen, waarbij alle opbrengsten 
naar Stichting Zorg voor Nepal gingen. Konstantin en Nienke 
gaven ’s ochtends een traumatraining voor geïnteresseerde 
leerlingen, zoals zij eerder ook in Dhadagaun gaven. Wij 
vonden het ontzettend leuk om te doen en waren onder de 
indruk van hun kennis.  
 
 
 
 
 
 
 

 
’s Avonds werd de kerstmarkt gehouden. Hierbij werd al het prachtige dat in de ochtend was 
gemaakt  verkocht.  
 

 
Naast de kerstmarkt werd er ook een brownie-
actie en een pannenkoekenweek gehouden. De 
totale opbrengsten van alle activiteiten kunnen 
we goed gebruiken voor het Community Health 
Centre. Met name voor nieuw materialen, 
omdat de oude niet meer werken of echt aan 
vervanging toe zijn en voor de opleiding van een 
Auxiliary Nurse and Midwife (ANM). Wij willen 
namelijk  graag een ANM aan het centrum 
toevoegen om vrouwelijke patiënten met een 
gynaecologische hulpvraag te helpen. Daarnaast 
kan zij Prem ondersteunen met zijn dagelijkse 
werkzaamheden.  

 



Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen de stichting en daarbij Nepal een warm hart 
toedragen. Het Sint Michaël College heeft aangegeven dat wij niet alleen dit jaar, maar voor 3 jaar 
het doel van keuze zijn. Wij zijn zeer blij met dit nieuws en de geweldige samenwerking. Nogmaals 
heel veel dank voor jullie inzet! 
 
 
Werkbezoek Nepal 
Van 11 tot 24 februari vond het jaarlijkse werkbezoek aan het Community Health Centre plaats door 
Konstantin en Melanie. Het waren twee drukke weken, waarbij de (financiële) administratie van het 
centrum werd gecontroleerd,  een ongevalstraining en twee medisch-specialistische kampen werden 
gehouden. Tevens werden vele gesprekken gevoerd over de toekomst met personeel, bestuur, lokale 
overheid, kandidaat voor opleiding verloskundige en samenwerkende partners.  
 
Personeel Community Health Centre 
Sanu Maya, de gezondheidsvoorlichtster (VHW), was tijdens het bezoek net bevallen van een tweede 
zoon. Het gaat goed met haar en haar zoon. De naam kunnen we nog niet met u delen aangezien de 
naam in Nepal meestal op een later tijdstip wordt gegeven. 
Met Bindu Maya (de docente die gezondheidsvoorlichting/hygiëne op de lokale school geeft) en 
Mohan Pakhrin (de assistent) gaat het goed. Na de aardbeving hebben we in nieuwsbrief 3 

geschreven over Basu (de zoon van Mohan). 
Hij wilde graag oogarts worden maar 
beschikte  niet over de middelen. In Nepal 
zijn er 10 klassen. Voor je beroepsopleiding 
moet je aansluitend aan je ‘middelbare 
school’ dan nog 1-2 jaar een soort van pre-
opleiding doen (“class 10+2”). Naar aanleiding 
van de nieuwsbrief destijds hebben twee 
donateurs besloten Basu te helpen met zijn 
droom. Hij is nu hard bezig de laatste loodjes 
aan de ‘pre-opleiding’ te leggen. En hopelijk 
start hij over een half jaar met geneeskunde. 
Hij is erg actief en helpt als vrijwilliger bij elk 
gezondheidskamp.  

Dit doet hij samen met zijn nichtje Reena (student verpleegkunde) en Guna (student medische 
techniek) die in het dorp is geboren, maar in Kathmandu is opgegroeid.  Met Prem, de CMA die de 
patiënten behandelt, gaat het allemaal goed.  
 
 

   
 
                    
 
 

Guna 
      Reena Basu 

Mohan Pakhrin                                                                                    Bindu Maya                                                                            Prem Bahadur Tamang                                                                                                                           



Administratie 
Tijdens het bezoek zijn alle uitgaven gecontroleerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden aan het licht 
gekomen. Door de grote hoeveelheid gedoneerd verbandmateriaal, was er in 2015 en 2016 minder 
geld nodig voor medicatie en verbandmateriaal dan gebudgetteerd. Nog steeds is er een voorraad 
over en wij hebben dit jaar weer enkele kilo’s kunnen meenemen.  
Afgelopen jaar zien we wel dat de uitgaven aan medicatie toenamen door hogere prijzen en 
toenemende bezoekersaantallen (tot nu 1908 consulten de afgelopen 12 maanden. Wat een 
toename van +/- 90 consulten per jaar is in de laatste 2 jaar).  
 
Kampen 
Tijdens ons verblijf werd er zaterdag 17 
februari twee kampen gehouden. Een 
gynaecologisch kamp en een 
kindergeneeskunde kamp. Het streven is 
elk jaar 2 kindergeneeskunde kampen aan 
te bieden en 4x per jaar (met ingang van 
2018) een gynaecologisch kamp. 
Belangrijkste doelen van de kampen, 
vanuit ons, zijn het tijdig signaleren van 
ondervoeding bij jonge kinderen (< 5 jr.) 
en het aanbieden van 
zwangerschapscontroles. In de praktijk 
komen vele problemen aan het licht. Bij 
kinderen zien we vaak de problemen die 
ook in de dagelijkse praktijk van het 
centrum worden gezien (luchtweginfecties, diarree enz.). Sinds 2015 controleren we de kinderen van 
6 maanden- 5 jaar met een MUAC armbandje op ondervoeding. Aanvankelijk zagen we weinig matig-
ernstige ondervoeding. Het afgelopen jaar hebben we geen enkel kind met matig-ernstige 
ondervoeding meer gezien en slechts enkelen at risk/mild ondervoed. Dit is voor Nepal een zeer 
goede uitkomst waar ongeveer 1/3 van de kinderen ondervoed is.   
  
 
 
 
 

Armomtrek meten met Muac-bandje 



Bij het gynaecologisch kamp kwamen zeer gevarieerde 
problemen voor. Van het vaak voorkomende 
baarmoederverzakking tot wonden bij een val (breed 
begrip dat vrouwengeneeskunde).  
De gynaecologische kampen hebben een historie. In 
2009-2010 was er een vaste gynaecologisch arts die 
elk kwartaal kwam. Aanvankelijk kwamen zeer weinig 
vrouwen naar de kampen. Echter het vertrouwen in 
haar nam toe, waardoor er steeds meer vrouwen met 
hun problemen kwamen. Deze arts emigreerde helaas 
en bij verschillende opvolgsters kwamen wederom 
weer weinig vrouwen. Vertrouwen is dus  zeer 
belangrijk. Wij hopen dat we weer een gynaecologe 
vinden die langere tijd structureel kan komen. Dit is 
lastig omdat de kampen meestal via een ziekenhuis 
worden geregeld die dan ‘een arts’ sturen.  
 
 

 

 
Tijdens de kampen  speelden de vrijwilligers Basu, Guna en Reena een grote rol  met de registratie, 
coördinatie, meten en wegen van de kinderen 
 
 
Ongevalstraining 
Vorig jaar is bij het werkbezoek een traumatraining gegeven voor Prem en personeel van 
gezondheidsposten in de regio. Deze trainingen zijn van groot belang. In Nepal wordt sowieso weinig 
praktisch getraind. Opleidingen zijn meestal erg theorie-georiënteerd. Voor ernstig zieken kan een 
systematische geprotocolleerde aanpak levensreddend zijn. Dit soort ongevallen zijn zeldzaam 
waardoor er weinig ervaring  is. Dit maakt trainen juist erg belangrijk. Indien er bijvoorbeeld een bus 
van de weg raakt, wederom een aardbeving plaatsvindt of een landverschuiving (scenario’s die in 
Nepal zeker niet onwaarschijnlijk zijn) duurt het erg lang voordat hulpverlening op gang komt. En dan 
is nog maar de vraag hoe. Zo is Konstantin enige tijd geleden getuige geweest van een persoon die 
uit het raam van een ziekenhuis viel. De werkwijze van de artsen (die direct ter plaatse waren), 
bestond uit het zo snel mogelijk oppakken van de (bewusteloze) patiënt, hem op een brancard te 
gooien en weg ermee. Op deze manier kan letsel (van bijvoorbeeld hoofd, nek en rug) toenemen, 
wat de kans op herstel/overleven kleiner maakt. 
Tijdens de trainingen besteden we aandacht aan triage (overzicht welke slachtoffers het eerst 
geholpen moeten worden), systematisch nakijken van de patiënten, immobiliseren en enkele 



mogelijk levensreddende handelingen. Vorig jaar werd deze training gegeven door Christian Brands, 
Nienke en Konstantin. Dit jaar werd er een opfristraining gegeven. Helaas was er deze dag een 
Bandhaa. Dit is een nationale staking uitgeroepen door een politieke partij. Hierbij zijn winkels 
gesloten en is er bijvoorbeeld geen openbaar vervoer. En als je met motor of auto toch op pad gaat 
loop je een flink risico dat je voertuig wordt gestopt en in brand wordt gestoken door aanhangers van 
de desbetreffende partij. Dit klinkt voor ons westerlingen misschien erg eng, maar in de praktijk 
betekent dit vaak een welkome vrije dag, waarbij er met de gezinnen wat in de stad wordt 
rondgeslenterd in een wat schonere lucht dan normaal (Kathmandu is een erg vervuilde stad waarbij 
het drukke chaotische verkeer een grote rol speelt).  
Consequentie van de Bandhaa was dat we een privétraining hadden met Prem, Basu en Reena. De 
training omvatte een deel theorie en een deel praktijk, waarbij losse handelingen werden geoefend 
en tot slot geoefend werd met triage en behandeling van een kritieke patiënt. 
 
         

 
 



Kandidaat verloskundige in opleiding 
Al enkele jaren hebben wij de wens een jonge vrouw uit de omgeving van het dorp op te leiden tot 
Auxiliary Nurse and Midwife (ANM). Dit is een functie waarbij de focus ligt op verloskunde en 
moeder- en kindzorg. Echter de opleiding omvat tevens ‘reguliere’ geneeskundige taken.  
Deze vrouw zou dan de moeder- en kindzorg kunnen verbeteren en als back-up dienen als Prem 
uitvalt door bijvoorbeeld ziekte. Wij willen graag investeren in een vrouw uit de omgeving vanwege 
de binding met het gebied en culturele achtergrond (Tamang bevolkingsgroep). Tevens biedt dit een 
carrièremogelijkheid aan een vrouw uit dit –qua opleiding achtergestelde- gebied. Op dit moment 
zijn we hard op zoek naar een geschikte kandidaat. Deze zijn schaars. Tijdens ons bezoek was er 
slechts één kandidaat. Zij heeft op ons een positieve indruk achtergelaten. Wij zien haar als een reële 
kandidaat. Zij kon duidelijk haar motivatie onderbouwen, nam geen blad voor de mond en had 
duidelijk onderzoek gedaan naar de verschillende opleidingen.    
Officieel wordt het centrum ‘geleid’ door een gekozen raad van dorpelingen. Meestal hebben zij 
weinig opleiding genoten en geen inhoudelijke ervaring met gezondheidszorg. Prem heeft aan deze 
raad uiteen gezet waarom een ANM van belang is voor het centrum. Deze raad wilt kijken of er nog 
andere kandidaten zijn. Deze zomer zal er een toelatingstest door de kandidaten worden gehouden. 
Wij zullen als stichting, samen met deze raad, dit proces op de voet volgen.  
  
Zondag 18 maart Nationale Nepaldag 
Komende zondag is er sinds enkele jaren weer de Nationale Nepaldag. Dit is een dag voor iedereen 
die geïnteresseerd is in Nepal. Het programma omvat interessante lezingen, stands met 
ontwikkelingshulpprojecten, reisinformatie afgewisseld met levendige muziek- en dansvoorstellingen 
en culinaire Nepalese hapjes. Wij hopen u daar te zien! 
Tijd: 13:00 – 18:00 uur 
Plaats: De Wittenstraat 114, 1052 AG Amsterdam 
Entree: €10,00 p.p. 
Parkeren: gratis 
Meer info op Facebook: www.facebook.com/Nepaldag 
 
Bestuursleden 
Vanaf de oprichting van de Stichting bestaat ons bestuur uit 5 actieve leden. Na 3 jaar hebben Nienke 
Manson en Mandy Reemnet aangegeven te stoppen met het bestuur in verband met hun drukke 
agenda’s waarmee de stichtingstaken niet meer goed te combineren zijn. Wij zullen Mandy en 
Nienke erg missen maar begrijpen de keuze. De inbreng van Mandy en Nienke is groot geweest. Zo is  
Mandy de initiator geweest van Dancing for Nepal en heeft Nienke ons op de kaart gezet als doel 
voor de kerstmarkt van het Sint Michaël College. Daarnaast zijn zij bij alle activiteiten betrokken 
geweest en hebben daarbij het bestuur van waardevol advies kunnen voorzien vanuit hun specifieke 
achtergronden Mandy als bedrijfskundige en Nienke als arts. 
We zijn hen erg dankbaar voor de fijne samenwerking en zijn blij dat zij in een adviserende rol 
betrokken zullen blijven bij de Stichting. Wij denken met Nienke en Mandy een stevige basis te 
hebben gelegd voor de toekomst. Wij hopen spoedig 2 nieuwe bestuursleden te kunnen aantrekken. 
  

https://nepalcentrum.us15.list-manage.com/track/click?u=c2fcb1c978f9db216e4b136d3&id=a18e6549c3&e=a6880c2b53


Donaties 
Wij bedanken u voor uw interesse en bijdrage en wij hopen dat u ons ook in de toekomst blijft 
steunen. Wij zijn ons zeer bewust van de waarde van uw geld en zullen hier uiterst nauwkeurig mee 
omgaan. Wij geloven dat het Community Health Centre in Dhadagaun een grote bijdrage levert aan 
de gezondheid van de mensen in de omgeving van Dhadagaun. Uw steun en donatie kunnen wij zeer 
goed gebruiken en is noodzakelijk voor het draaiende houden van het Community Health Centre en 
al zijn projecten. Denk daarbij onder meer aan het betalen van de kosten van salaris, medicatie en 
gezondheidskampen.   
  
Uw geld komt aan, daar is geen twijfel over mogelijk. Wij hebben geen betaalde coördinatoren en 
geen betaalde tussenpersonen. Kortom er is geen strijkstok. Onze stichting heeft een ANBI-status, 
om dit te verkrijgen moet ten minste 90% direct naar het doel gaan. Wij zijn helaas afhankelijk van 
kosten van betalingsverkeer en het bekostigen van de (voor de ANBI verplichte) website, anders was 
bij ons 100% naar het doel gegaan. Door de ANBI- status zijn giften onder bepaalde voorwaarden van 
de belasting aftrekbaar. Zie website belastingdienst.   
  
Informatie   
Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de situatie ter plaatse en in het 
bijzonder van de activiteiten van de hulpverleners aldaar. Mocht u aanvullende informatie willen dan 
kunt u ons bereiken op onderstaand e-mailadres.   

 
Namaste en dank voor uw interesse/steun  
Namens het Bestuur van Stichting Zorg voor Nepal,  
Konstantin Prekpalaj - voorzitter  
Melanie Aveloo - secretaris  
Simone Kleijn - penningmeester  
En voor de laatst keer 
Mandy Reemnet - algemeen bestuurslid  
Nienke Manson - algemeen bestuurslid  
 

E-mailadres: info@zorgvoornepal.nl  
Website: www.zorgvoornepal.nl  
Facebook pagina: Zorg voor Nepal  
Stichting Zorg voor Nepal KvK-nummer: 6346 5779  
Rekeningnummer: NL52RABO0304961493 t.n.v.: Stichting Zorg voor Nepal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


