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Deze brochure is minder uitgebreid
dan u van ons gewend was. Een en ander
staat in verband met de aardbevingsramp
die zich in Nepal voltrok. Deze heeft ook
gevolgen gehad voor onze projecten
rondom Tamsarya, waar onze aandacht
zich in de eerste plaats op moest richten.
Het is ons voornemen in het komend
voorjaar opnieuw, maar dan een uitgebreidere bochure uit te brengen.
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Inleiding
Trees van Rijsewijk
Op 25 april en 12 mei 2015 werd Nepal zwaar getroffen door aardbevingen. Deze tragische gebeurtenissen veranderden Nepal en de mensen, die langdurig in angst leefden. Wij in Nederland voelden ons in eerste instantie machteloos. Nog in het ongewisse over de gevolgen keken we dagelijks naar het nieuws en probeerden we contact te
leggen met onze projectmedewerkers. Opgelucht deelden we onze donateurs en betrokkenen mee dat onze projecten en alle bergdorpen ongedeerd waren gebleven na de
eerste beving. Máár de tweede beving, 17 dagen later, waarbij het epicentrum zelfs
meer dan 100 kilometer verder weg lag, raakte onze projecten wél. Korte tijd na deze
tweede beving ontvingen we berichten uit het berggebied waar Stichting Tamsarya actief is, dat veel mensen hun huisje waren kwijtgeraakt. Ook het huis van onze manager
in Kathmandu stond op instorten en hals over kop moest hij met zijn familie een ander
onderkomen zoeken. Het zijn deze bevingen die ons jaarplan van 2015 zodanig in de
war hebben gestuurd dat we niet konden realiseren wat we gepland hadden. Zo zouden
we in 2015 het lekkende dak van de Kumari-school vervangen, het dak was al besteld.
Maar de fabriek gaf, geheel vanzelfsprekend, de slachtoffers voorrang. Dat betekende
dat de gehele voorraad dakplaten op was en de fabriek leeg. Noodgedwongen is een
aantal projecten naar 2016 verschoven. Door angst bevangen kon het personeel gedurende enige tijd niet optimaal functioneren. Samen met de kinderen van de Kumari-school sliepen ze buiten.
We vragen u begrip voor het feit dat wij hierdoor niet in staat waren onze projectplanning 2015 volledig uit te voeren.

28 jaar
De stichting bestaat 28 jaar en jaarlijks ontvangt u onze brochure NIEUWS UIT
NEPAL, waarin wij u laten zien wat we het afgelopen jaar bereikt hebben. Vanwege
de aardbevingen sturen wij u nu alleen nieuws over de aardbevingen en de wederopbouw. In het voorjaar 2016 verschijnt dan NIEUWS UIT NEPAL, waarin we alle lopende projecten publiceren. In 2016 zullen we de achterstand die we opliepen in 2015
alsnog uitvoeren en u daarover informeren.
Voortaan ontvangt u dan in het voorjaar onze brochure.
Graag willen wij iedereen die meeleefde en geld doneerde, namens de mensen in
Nepal hartelijk danken. Tot op heden ontvingen wij € 32.420 voor de wederopbouw.
In Namjakot en Kirtipur zijn 110 families dakloos geworden en In Kagati Gaun
600 families. Het gaat om ongeveer 3700 mensen die wij willen helpen. Veel families
wonen met zes of meer mensen in een huis, vaak met inwonende (groot)ouders. We
zullen niet iedereen in Kagati Gaun met onze stichting alleen, kunnen helpen. We streven naar een totaal bedrag van € 50.000 - € 60.000 zodat we in ieder geval de armste
mensen aan een nieuw huis kunnen helpen.
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Van het bestuur
Het jaarboekje richt zich op de gevolgen van de aardbevingen die Nepal troffen. De
doelstellingen van Stichting Tamsarya voor 2015 zijn gedwarsboomd door dit natuurgeweld. Ook de voortgang van de lopende projecten is er zeker door vertraagd. De
aandacht van de stichting is na de bevingen voor een groot deel gegaan naar noodhulp,
inventarisatie van de omvang van de schade en het onderzoeken van de mogelijkheden
voor de wederopbouw.
Aan de hand van dit jaarboekje geven wij u — in woord en beeld — inzage in wat
de Stichting betekent voor die mensen die niet gehoord en gezien worden. We zullen
het komend jaar onze schouders er extra onder moeten zetten want de steun bij de wederopbouw brengt nieuwe activiteiten en kosten met zich mee.
Mede namens de Nepalese bevolking danken wij u hartelijk voor uw medeleven en
bijdrage. Een bijdrage die van onschatbare waarde is voor het leven van de armste
Nepalezen.
Namasté – Het bestuur van Stichting Tamsarya,

Wat gebeurde er op 12 mei 2015 ?
Boer Ran Bahadur uit Namjakot: ‘Ik was op het veld om gember te oogsten. Plotseling hoorde ik een vreemd geluid en werd ik duizelig. Alle bomen begonnen te bewegen en ook de grond schudde rondom mij. Door al dat schudden werd ik tegen de
grond gesmakt, maar ik kon me weer omhoogtrekken en vasthouden aan de struiken.
Toen dacht ik: ‘dit is een aardbeving’, en ik vroeg me af hoe het met mijn vrouw en
kinderen was die in de bossen waren om hout te sprokkelen, en met mijn kinderen
thuis op de boerderij. Ik had wel eens eerder een aardbeving meegemaakt. Zo erg
nooit. Ik weet niet precies wat een aardbeving is en ook niet hoe dat komt. Toen het
stopte ben ik naar huis gegaan en zag ik dat mijn huis er niet meer stond, alles lag op
grond, mijn hele huis was kapot. Mijn huis had mijn grootvader gebouwd en nu is er
niets meer. Maar ook veel andere huizen in het dorp lagen in puin. Veel mensen, ook
uit andere dorpen, kwamen helpen. Wij zijn nooit naar school geweest en weten ook
niet hoe we hulp kunnen krijgen. We hebben geen verstand van techniek en omdat jullie stichting al zoveel heeft gedaan voor de arme mensen in deze streek denken en hopen we dat jullie ons kunnen helpen. De overheid heeft ons een beetje geholpen. We
kregen een zak rijst, een stuk plastic zeil, een stuk dakplaat en 15.000 Roepies ( €
127,-) Ik ben met tien familieleden, hoe moet ik als ongeschoolde man een nieuw onderkomen bouwen? Ik weet niet eens hoe ik moet praten. We eten en slapen in de koeienstal. Als jullie ons een beetje helpen zullen we alles zelf doen. Op dit moment heb ik
niets meer te zeggen.’
Tirtha, een boer uit Namjakot: ‘Samen met anderen was ik bezig met het graven van
een geul voor de waterafvoer in Satakun. Plotseling begon alles hevig te schudden.
Grote rotsblokken rolden van de bergen en de hele omgeving werd gehuld in een grote
stofwolk. Een heel vreemd donderend geluid was te horen en ik had mijn lichaam niet
4

Stichting Tamsarya — Activiteiten 2014-2015

meer onder controle. Ik had van oudere mensen wel eens gehoord over aardbevingen
maar ik had het zelf nooit meegemaakt. Ik heb geen idee waarom het gebeurt. Toen ik
thuiskwam, zag ik dat mijn hele huis tegen de grond lag. Andere mensen uit mijn dorp
hielpen om de spullen uit het puin te halen en ook hielpen andere dorpen ons met eten.
We hebben een onderkomen van zeil en resten van het oude huis gemaakt. Iedereen
helpt elkaar, want er zijn veel families in mijn dorp die geen huis meer hebben. We zijn
met zeven familieleden en een zoon van mij is gehandicapt. Ik weet niet waarom we zo
weinig hulp krijgen van de overheid. De Kumari-foundation doet veel voor de arme
mensen; ze geven medische hulp, vangen weeskinderen op en bouwen scholen. Ik
hoop zo dat jullie ons ook willen helpen. Wij doen ons best zelf alles te doen en als jullie ons advies willen geven en deskundige technische hulp, zijn we dankbaar.

Wat kan Stichting Tamsarya betekenen?
Met uw financiële steun en de bereidheid van de dorpelingen héél veel. Met een bedrag
van €60.000 kunnen we alle bewoners weer een menswaardig onderkomen geven.
Paul Peter, een Nederlandse bouwkundige: ‘Bij aankomst zagen wij dat de bewoners van deze dorpen zelf al druk bezig zijn geweest met het bouwen van tijdelijke hutten van golfplaat, hout en plastic. Maar dat daarna de herbouw van hun huizen is gestopt omdat ze werkelijk niet weten hoe en waarmee ze dat moeten realiseren. Deze
dorpen willen zelf veel betekenen in het herstel, alleen hebben ze daar hulp bij nodig in
de vorm van technische begeleiding en verschaffing van materialen en gereedschappen. Deze support zal gegeven kunnen worden in eenvoudige (aardbeving bestendige)
constructievormen. De traditie van de huizenbouw, overgedragen van vader op zoon,
op zoon, op zoon…
Wij willen graag samen met Stichting Tamsarya en het lokale team van vrijwillige
architecten, kijken hoe wij deze mensen voor langere tijd, onder andere tijdens het herbouwen, een steun in de rug kunnen geven! Deze mensen verdienen naast hun eigen
herbouwkracht al onze ondersteuning!’
In samenspraak met de dorpsbewoners zal Stichting Tamsarya mede zorgdragen
voor het herstellen van de huizen. De verwachting is dat de wederopbouw minstens
een half jaar zal gaan duren.
Alle giften en ook de resultaten van de bouwactiviteiten zullen we bij de afronding
op de website publiceren.

De Nepalese overheid
Inmiddels heeft de overheid in Kathmandu, met veel buitenlandse hulp, het puin geruimd en gaat het leven daar weer gewoon door. De wegen zijn hersteld en op de open
plekken liggen stapels stenen en balken te wachten om weer gebruikt te worden.
Tijdens de moessonperiode, van juni tot eind september, kan men niet bouwen in
Nepal. De Nepalese regering zou bouwvoorschriften maken met de verplichting dat
alleen nog aardbevingsbestendig gebouwd mag worden. Maar zolang er geen bouw5
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voorschriften zijn mag er niet gebouwd worden, en die zijn er nog steeds niet. Dit betekent in feite dat in heel Nepal niemand mag bouwen zolang de overheid geen toestemming heeft gegeven.
Het duurde maar liefst zeven jaar aan voorbereidingen voordat er een grondwet
kwam. En die kwam er afgelopen juni, na vele jaren van praten en nog eens praten!
Maar hoe lang gaat het duren voordat de overheid een bouwvoorschrift klaar
heeft? Niemand weet het antwoord. Misschien ook zeven jaar? De vertegenwoordigers van de overheid, die zelf in riante huizen wonen en nooit in de bergdorpen komen,
nooit in een tent of koeienstal hoeven te slapen, hebben alle tijd om te praten. Eerst
moeten er rapporten worden geschreven en inventarisaties worden gemaakt, dan de
goedkeuring afwachten. Voor je het weet zit je in de winter of in de volgende moesson
of…in de moesson van 2018.
Aardbevingsbestendig bouwen is in een stad absoluut noodzakelijk, maar hoog in
de bergen waar vele dorpen alleen te voet bereikbaar zijn en waar men geen flats
bouwt, is dat niet alleen onmogelijk en onbetaalbaar maar ook niet nodig. Het is beter
eenvoudig te bouwen zodat je geen zware betonconstructies over je heen krijgt bij een
eventuele volgende beving. Volgens een civiele ingenieur, die eerder voor ons als student stage liep in Nepal en nu betrokken is bij de aardbevingen in Groningen, is het het
verstandigst om een houten constructie te bouwen die meebeweegt. Net zoals ze tot op
heden altijd hebben gedaan.
In de bergdorpen waar Stichting Tamsarya actief is, kregen de bewoners een
‘handjevol hulp’ en op meer hoeven ze niet te rekenen. Deze mensen die altijd al verstoken zijn van enige hulp laten wij niet wachten. Wij gaan aan de slag.
We verwachten dat we met een gemiddelde van € 500 tot € 700 per familie, met de
overgebleven materialen, bakstenen of rotsblokken, cement en technische begeleiding
alle mensen kunnen helpen met het zelf bouwen van een nieuw huis.

Huisarts Hans Smets uit Haps in Nepal
Huisarts Hans Smets verbleef twee weken in Nepal om medische kampen te
houden in de afgelegen dorpen die door
de aardbeving zijn getroffen. Hans
hielp in acht dagen tijd 622 patiënten in
de dorpen Namjakot, Kirtipur, Bobok,
Mohan Dada en Daunne.
‘Om zeven uur vertrekken we met
de dragers die alle medicijnen en materialen dragen naar het eerste bergdorp.
Surya, een ex-leerling van de Kumarischool en binnenkort ook arts, assisteert
mij enkele dagen bij de onderzoeken en
het stellen van de diagnoses. De laatste
6
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dag hielp ook Rita, een ex-leerling van de Kumari-school die voor verpleegkundige studeert. Bijna niets op de weg, natuurlijk ook geen tekort aan benzine, en dan komen we na
vijf uur lopen en klimmen aan in het bergdorp Namjakot, waar 50 % van de hutjes is verwoest en waar nog geen hulpverlener is geweest. Het puin van de ingestorte huizen is
overwoekerd door planten waardoor ze nauwelijks nog te zien zijn. Naast de ruïnes staat
dan een schuur of tijdelijk onderkomen van sloophout.’
Enkele dagen later komt Hans in een ander dorp, Kirtipur, schitterend gelegen en
authentiek gebouwd. ’Zeven jaar geleden ben ik hier ook geweest. De schade aan dit
dorp is enorm. Totaal zijn hier 110 huizen geheel of gedeeltelijk verwoest. Dit wordt
een enorme klus. We hopen dat een Nederlandse bouwkundige de mensen zal kunnen
begeleiden. De mensen in deze dorpen werken zeven per week en moeten doorgaan
met het leven. De gebreide mutsen, het verbandmateriaal en andere medische hulpgoederen zijn goed terecht gekomen. De bewoners zijn blij en dankbaar. Ook de aandacht doet ze goed, te weten dat wij wel aan hen denken en iets willen betekenen. Een
steun in de rug, dat kunnen ze wel gebruiken.’ ‘Op de Kumari-school krijg ik twee
keer per dag rijst met linzen zonder vlees. In deze bergdorpjes is het anders. Speciaal
voor ons slachten ze een kip. Die hakken ze in kleine stukjes en bakken ze in heel veel
vet. Dat krijg je in een bakje en daar haal je dan heel zorgvuldig het weinige vlees tussenuit. Als ik klaar ben, heb ik toch nog een vol bakje met afval. Als mijn Nepalese
vrienden eindelijk klaar zijn, liggen er bij hen slechts een paar kleine botjes. Ze eten alles! En ik pas me al aan. Gisteren had ik ‘haute cuisine’, gedroogde kikker!!!’

De wijnactie in Haps
Hans Smets is een gewaardeerd huisarts in Haps en in Nepal. Naast zijn werk als huisarts
draagt hij samen met de bewoners van Haps een grote steen bij aan de wederopbouw van
de dorpen. Een van de acties in Haps is de verkoop van goede wijn. Deze wijn is voorzien van een origineel Hapsetiket dat ontworpen is door dorpsgenoot John Kelders. De
wijn is tegen inkoopsprijs beschikbaar gesteld door drankenhandel Lamers en drukkerij
Weemen sponsort de etiketten. Maarten Weemen: ‘De Weemen Groep draagt Stichting
Tamsarya en dokter Smets een warm hart toe en wil graag haar bijdrage leveren aan dit
goede doel. Verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van haar bedrijfsstrategie en cultuur.’ Marijke Lamers:
‘Het is een hartverwarmende actie
omdat dokter Smets zich persoonlijk
inzet voor de mensen daar en je dus
ook zeker weet dat het geld terechtkomt. Als iedereen een steentje bijdraagt dan komen we er samen.’
John Kelders: “Ik steun de actie
omdat iedereen een goed dak boven
zijn hoofd verdient!’
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Voortgang projecten en schade aan de gebouwen
Ondanks deze tragiek ging het leven door – weliswaar anders dan normaal – ook op de
projecten van Stichting Tamsarya.
Bij de tweede beving werden diverse gebouwen ‘geraakt’: de hal van de Kumarischool, het gezondheidscentrum, de vroedvrouwenschool, het moeder-kind ziekenhuis. De oogkliniek vertoonde zoveel scheuren dat we deze hebben moeten ontruimen
en sluiten. Indien de financiële middelen het in de toekomst toelaten zullen we een
nieuwe oogkliniek bouwen op het terrein van het ziekenhuis. De schade is te vergelijken met scheuren die we zien in Groningen. Waarschijnlijk kunnen we met een bedrag
van €2000 alles repareren.
Wonder boven wonder zijn er maar drie van 43 scholen, die we elders gebouwd
hebben, getroffen en de schade valt mee.
In de brochure die in het voorjaar 2016 uitkomt zullen we uitgebreid informeren
over de voortgang van alle andere projecten. Zoals over de Kumari-school waar weer
20 kinderen kwamen wonen, de vroedvrouwenschool, waar inmiddels 300 arme meisjes zijn opgeleid tot vroedvrouw. De ambachtsschool, de watervoorzieningsprojecten,
de bouw van wc’s en het fruitbomenproject. De school in Mohan Dada kwam gereed
en wordt binnenkort geopend. En we vertellen u over het programma van Female Cancer Foundation.

HELP de getroffen bergbewoners!

Huiseigenaar voor zijn ingestorte woning
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Enkele ingestorte woningen
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Familie Ran Bahadur op het puin van het huis dat zijn grootvader bouwde;
Wonen en eten in de koeienstal die wel overeind bleef.
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Familie Ran Bahadur: Slapen op de bovenverdieping van de koeienstal
Onder: Familie Tirta Bahadur – We koken nu buiten.
Meestal kookt mijn gehandicapte zoon
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Boven: dit eenvoudige huisje werd niet weggevaagd door de beving.
Onder: ook een wonder dat dit huisje is blijven staan
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Noodwoningen
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Nog wat noodwoningen
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Wederopbouw

Met zware "tassen" bakstenen op de rug
gaan deze mannen op weg naar Namjakot
waar moet worden gewerkt aan de wederopbouw. De "wegen" er naar toe zijn, op zijn
zachtst gezegd, moeilijk begaanbaar, zie foto
boven.
Zie rechts van het ingestorte en overwoekerde huis de nieuwe pilaren
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Metingen verrichten bij wat een nieuwe woning moet worden

Alles wat bruikbaar is voor de
wederopbouw, wordt bewaard.
16
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Inkomsten en Bestedingen in 2014
Inkomsten

2014

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties, giften en schenkingen
Kosten eigen fondsenwerving

2013

208.668
18.488
190.180

Aandeel in acties van derden
Overige baten
Opbrengt beleggingen
Rente
Totaal beschikbaar

161.403
18.017
143.386

0

0

0
101

171
14

190.281

143.571

106.566
11.773
118.339

106.829
8.429
115.258

Bestedingen
Projecten in Nepal
Directe projectkosten in Nederland

Uitvoeringskosten
Personeelskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Totaal besteed aan de doelstelling
Voordelig saldo cq tekort

46.914
8.626
2.778
58.318

42.145
8.142
3.273
53.560

176.657

168.818

13.624

25.247
>>>
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Balans per 31 december 2014
31-12-2014
Activa
Vlottende activa
Vorderingen en vooruitbetaalde posten
Liquide middelen

Totaal Activa
Passiva
Vrij besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds
Kortlopende schulden
Totaal passiva

31-12-2013

20.301
13.916
34.217

5.856
5.162
11.018

34.217

11.018

1.514

1.514

13.624
15.138
19.079
34.217

0
1.514
9.504
11.018

Toelichting
De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn gestegen van €161.403 in 2013 tot ?
€208.668 in 2014. Per saldo is er €190.281 beschikbaar gekomen en dat is €46.710
meer dan in 2013. De kosten van eigen fondsenwerving bedragen over 2014 €18.488
zijnde 8.9% van de baten.
De bestedingen zijn uitgekomen op €176.657.Per saldo zijn de uitgaven €13.624
lager uitgekomen dan de inkomsten.Dit voordelig saldo is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Controleverklaring
Op basis van de ons verstrekte gegevens is de jaarrekening 2014 samengesteld onder
toepassing van de grondslagen voor de financiële verslaglegging zoals opgenomen in
RJ640 Organisaties zonder winststreven.
Spaargaren Accountants
Amsterdam 26 mei 2015
Vooruitzichten
Door de aardbevingen op 25 april en 12 mei 2015 konden we niet alle projectplannen
en programma’s uitvoeren. De niet-uitgevoerde projecten zijn verschoven naar het
voorjaar 2016. Dat betekent dat we in het jaar 2016 meer werk zullen hebben, mede
omdat we ook enkele dorpen gaan helpen met de wederopbouw, Indien we over voldoende financiële middelen beschikken.
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Werkwijze en Donaties
Werkwijze
De stichting kent een praktische en kleinschalige werkwijze. Projecten worden zorgvuldig
uitgekozen en begeleid. Donaties zijn van harte welkom, in de vorm van een eenmalige
schenking, dan wel in de vorm van een periodieke bijdrage. De stichting legt jaarlijks aan
de donateurs verantwoording af over de besteding van de binnengekomen gelden.

Donaties
Uw donatie is van harte welkom.
TRIODOS:
NL07 TRIO 0198357443 Stichting Tamsarya Amsterdam
ING:
NL64 INGB 0000 4408 97 Stichting Tamsarya Amsterdam

Fiscus en uw donatie
Uw bijdrage is in het beginsel fiscaal aftrekbaar.
Stichting Tamsarya heeft een ANBI status: de stichting staat bij de fiscus aangemerkt
als ’Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit brengt mee dat het doen van schenkingen
(mits de som hiervan tussen de 1% en 10 % van het onzuiver inkomen ligt) met een minimum van € 60,- fiscaal aftrekbaar is en er een volledige vrijstelling is van successieen schenkingsrecht voor verkrijgingen uit nalatenschappen en schenkingen. Schenkingen in de vorm van lijfrente/periodieke uitkering over een langere periode (tenminste vijf jaar) zijn volledig aftrekbaar. U hoeft voor een schenkingsakte niet meer naar
een notaris. Op de website van Stichting Tamsarya kunt onder het hoofdstuk DONATIES? Fiscus, schenkingen en legaten, een schenkingsformulier van de belastingdienst downloaden en printen. Het bestaat uit twee delen: een formulier voor de schenker en een formulier voor de ontvanger.
Voor meer informatie kunt u contact met uw belastingadviseur opnemen.
Mr. M.J. Meijer c.s Notarissen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen belastingadviseur.
Mr. M. J. Meijer c.s. Notarissen
Contactpersoon: Mr. De Lang
Postbus 1556 1000 BN Amsterdam
Keizersgracht 695-699, 1017DW Amsterdam
*****
***
*
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telefoon: 020 - 5317070
telefax: 020 - 6275308
www.meijernotarissen.nl

(Met dank aan Hans Nieuwstraten. Hij ontwierp dit prachtige kaartje)
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