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Stichting Tamsarya bijna 30 jaar
Trees van Rijsewijk
Volgend jaar bestaat Stichting Tamsarya 30 jaar. We zullen dit in alle bescheidenheid
vieren, zowel in Nederland als in Nepal. De teams in Nederland en in Nepal hebben
met de diverse projecten bijgedragen aan een menswaardiger bestaan voor duizenden
arme Nepalezen en hebben ze een stem gegeven. We hebben vooral veel aandacht geschonken aan de bevolkingsgroepen die moeten overleven met een minimum aan middelen en die worden uitgesloten van de basisvoorzieningen. Nepal is officieel een democratisch land, en je verwacht in een democratie dat de overheid oog heeft voor de
noden van de bewoners, maar helaas leven veel mensen nog steeds onder zeer gebrekkige omstandigheden en hebben geen toegang tot onderwijs en gezondheidsvoorzieningen. Veel kinderen die door de Kumari-school worden opgevangen hadden niet alleen een gebrek aan alles maar kenden ook weinig veiligheid. Zoals de vijf broers en
zusjes van Juddha, die na het overlijden van hun vader werden meegenomen om elders
te gaan werken en mogelijk slachtoffer zijn geworden van kinderhandel. Juddha konden we gelukkig net op tijd een veilig bestaan geven op de Kumari-school.
De stichting bouwt niet alleen scholen en gezondheidscentra, maar bouwt direct en
indirect aan de bestaansrechten van kwetsbare mensen. De Kumari-school en bijhorende gebouwen moeten na 22 jaar hoognodig worden opgeknapt. In 2015 zou de
school een nieuw dak krijgen, maar door de twee aardbevingen en een blokkade met
India die bijna zes maanden duurde, werden ook wij in onze planning geblokkeerd.
Helaas dus moest deze renovatie worden uitgesteld. Het politieke gedoe rondom deze
blokkade verlamde het hele land. Nepal heeft al aan alles een tekort, maar nu waren
miljoenen mensen slachtoffer van het politieke spel. Geen bussen, geen vervoer en
ook geen brandstof om op te koken. Maar dit jaar zet men alles op alles om een inhaalslag te maken. Dat is hard werken omdat men niet over dezelfde voorzieningen beschikt als in Nederland. Dat realiseerde ik me onlangs toen ik mijn buurvrouw een
prachtige lichtgewicht uitschuifbare ladder zag opbergen. Hadden we die maar in
Nepal, denk ik dan. Maar gelukkig konden we met steun van MIVA oneMen wel een
ambulance aanschaffen en kunnen we nu zelf in crisissituaties arme mensen naar het
ziekenhuis brengen en nóg meer medische kampen organiseren.
Stichting Tamsarya schenkt niet alleen veel aandacht aan mensen, maar ook aan de
relatie tussen mensen en hun omgeving. Dit betekent dat de stichting niet alleen investeert in onderwijs en gezondheidszorgprojecten maar ook watervoorzieningen realiseert en diverse voorlichtingsprogramma’s aanbiedt over bijvoorbeeld landbouw en
duurzaamheid. Het terugdringen van discriminatie zoals het kastesysteem is ook een
belangrijk onderdeel van ons beleid.
Volgend jaar zullen we u een totaaloverzicht geven van 30 jaar ontwikkelingswerk
in Nepal en van hetgeen ons nog voor ogen staat in de komende jaren.
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Graag wil ik mijn dank uitspreken namens alle mensen in Nepal die u hebt gesteund.
Met deze uitgave NIEUWS UIT NEPAL 2016 laten we u in woord en beeld zien wat er
afgelopen jaar tot stand is gekomen.

Van het bestuur
Het jaarboekje dat voor u ligt geeft u een inkijkje in de verschillende projecten van
Stichting Tamsarya zoals de Kumari-school, de vroedvrouwenschool en diverse gezondheidsprojecten. Activiteiten waarmee Tamsarya al bijna 30 jaar de allerarmsten
in Nepal een menswaardig bestaan probeert te geven – een plek in de samenleving.
Afgelopen jaar was het moeizaam opereren in Nepal. De doelstellingen die we in
2015 wilden realiseren, moesten door de aardbevingen bijgesteld worden. Desondanks is Tamsarya voortvarend doorgegaan in het verder ontwikkelen van verschillende projecten. Zo zijn er 19 nieuwe kinderen aangenomen op de Kumari-school. Een
belangrijk gegeven omdat de Kumari-school voor Nepalese kinderen en jongeren zonder ouder(s), met gehandicapte ouders en/of zonder huis van wezenlijk belang is. Het
verandert hun leven voorgoed. In dit jaarboekje kunt u lezen wat de Kumari-school
voor hen betekend heeft.
Ook is er aandacht voor de situatie in Nepal na de aardbevingen. Ongetwijfeld
hebt u vernomen dat het bieden van hulp in Nepal moeizaam verloopt. Binnen de mogelijkheden die er zijn, probeert Tamsarya hulp te bieden aan de getroffen bewoners in
de gebieden waar we actief zijn.
Het bestuur wenst u tijdens uw reis langs de verhalen van de Nepalezen veel leesplezier. Daarnaast hopen wij op uw blijvende steun die nog steeds heel hard nodig is,
zoals onder meer blijkt uit de 19 kinderen die afgelopen jaar een plek hebben gekregen
op de Kumari-school. Mede namens de Nepalese bevolking danken wij u hartelijk
voor uw bijdrage. Een bijdrage waarmee betekenisvolle veranderingen gerealiseerd
zijn in het leven van de armste Nepalezen. — Namasté
Het bestuur van Stichting Tamsarya: J. M. Groen, voorzitter; M. Hesselink, secretaris;
J. Laffra, penningmeester; M. Bink, algemeen bestuurslid

Heel in de verte: de Himalaya's
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Nieuwe doelen VN
Duurzame ontwikkelingsdoelen van 2015 tot 2030
1.
Geen armoede
2.
Geen honger
3.
Gezondheidszorg voor iedereen
4.
Onderwijs voor iedereen
5.
Gelijke rechten vrouwen en meisjes
6.
Schoon water en sanitair voor iedereen
7.
Toegang tot betaalbare en duurzame energie
8.
Economische groei en werkgelegenheid
9.
Infrastructuur voor duurzame energie
10.
Verminderde ongelijkheid binnen en tussen landen
11.
Veilige steden
12.
Duurzame consumptie
13.
Klimaatverandering tegengaan
14.
Duurzaam gebruik van zeeën
15.
Beschermen van ecosystemen
16.
Promotie veiligheid en recht voor iedereen
17.
Versterking mondiaal partnerschap om doelen te bereiken
Stichting Tamsarya levert een bijdrage aan 14 doelen opgesteld door de VN.

Leerlingen van de Kumari-school krijgen yogales
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De Kumari-school
In 1994 werd de Kumari-school geopend en sinds die tijd zijn er 254 kinderen opgevangen. Kinderen die geen huis hadden, geen ouders, gehandicapte ouders of maar
één ouder. De meeste kinderen die op de Kumari-school kwamen wonen, waren ernstig ondervoed. Sommige kinderen werkten als landslaaf voor de grootgrondbezitters
en hadden in hun korte leven eigenlijk aan alles een gebrek.
De Kumari-school bestaat nu 22 jaar en samen met de vele kinderen die nu volwassen zijn, mogen we terugkijken op een zinvol project, een project dat velen heeft kunnen behoeden voor misbruik of voor een toekomst zonder perspectief en daarvoor in
de plaats kregen zij een toekomst mèt perspectief.
Bijna alle kinderen zijn in hun krachten gekomen en in staat om zelfstandig een leven op te bouwen. De meeste leerlingen van de Kumari-school verlaten het project na
10 -12 klassen onderwijs met een diploma. Ze zijn dan gemiddeld 17 jaar oud. De leerlingen die geen ouders meer hebben en goed kunnen leren krijgen de gelegenheid om
hoger beroepsonderwijs te volgen zoals de opleiding voor vroedvrouw. En de meest
talentvolle van hen krijgen de mogelijk om naar de universiteit te gaan. De leerlingen
met een gemiddeld resultaat bieden we een landbouwcursus of technische opleiding
aan op onze eigen ambachtsschool, de ‘technical college’. Voor de excellente leerlingen, dat zijn er slechts enkele zoals Surya, zoeken we een sponsor. Hoewel hij als tegenprestatie daarna verplicht is om zeven jaar tegen een minimumloon in één van de
projecten te komen werken, doet hij dat met liefde.

Het schoolsysteem in Nepal zit als volgt in elkaar:
klas 1 t/m 5 is de lagere school; klas 6 t/m 8 is lager voorgezet onderwijs; klas 9+10 hoger voorgezet onderwijs. Dan krijgt de leerlingen een diploma: S.L.C. (School Leaving Certificate). Daarna kunnen de leerlingen naar klas 11+12 van het speciaal hoger
voorgezet onderwijs ofwel hogeschool.
De overheid heeft een nieuw onderwijssysteem gemaakt, maar het is nog steeds niet
ingevoerd. Dat ziet er als volgt uit: Klas 1 t/m 8 lagere school; Klas 9 t/m 12 voorgezet onderwijs (middelbaar onderwijs). Daarna kan de leerling naar de hogeschool of universiteit.
Ongeveer 40% van de jongeren stroomt door naar de hogeschool of het beroepsonderwijs. Van de 254 leerlingen zijn er 133 ‘uitgevlogen’: ze zijn getrouwd, kregen een
baan als docent, werden verpleegkundige, vroedvrouw, gingen in militaire dienst of
gingen werken als gids voor toeristen en anderen kregen een kantoorbaan.
We zijn er trots op dat de meesten zo goed terecht zijn gekomen. Met hun opleiding
of baan kunnen al die jongeren tevens hun familie onderhouden. De reikwijdte van de
Kumari-school is veel groter dan alleen een weeskind opvangen en een opleiding geven. Het bestaansrecht van de hele familie wordt gediend.

Slaafjes
Nog steeds worden in Nepal duizenden kinderen verkocht en gebruikt als slaafje in de
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huishouding bij de rijken in de steden of bij de grootgrondbezitters. Men schat dat in Nepal minstens 80.000 kinderen op deze manier misbruikt worden en dat zij moeten werken zonder enige financiële vergoeding. De meeste kinderen en oud-leerlingen zeggen
dat ze niet weten wat er met ze gebeurd zou zijn als er geen Kumari-school was geweest.
Het project heeft ook een positieve invloed op het doorbreken van het kastensysteem omdat hier alle kinderen ongeacht hun achtergrond gelijkwaardig met elkaar omgaan. Ook het personeel van de Kumari-school en de andere projecten bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen. Bij de aanstellingen wordt er zorgvuldig op gelet dat
een bepaalde kaste niet oververtegenwoordigd is.
Er is een breder aanbod aan activiteiten dan elders op scholen in Nepal. In het lesprogramma wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Elke week debatteren de kinderen onder leiding van een leerkracht of oudere leerling over een bepaald
onderwerp en over ‘hoe sta je in het leven’. Dit om het zelfbewustzijn te bevorderen en
om te leren een eigen mening te vormen. De kinderen krijgen elke ochtend yoga en
meditatie, die anders is dan in Nederland. Er wordt ook veel gedanst en gezongen, wat
het zelfvertrouwen en de eigenwaarde bevordert. Alle kinderen maar ook het personeel helpen mee op het land om de oogsten binnen te halen. Maar de landbouwactiviteiten hebben vooral een educatief doel.
Helaas zijn er ook kinderen die al na vijf of zes jaar terug worden gehaald naar huis
om voor de familie te zorgen. Maar gelukkig gaan ze ook dan al met een grote bagage
aan kennis en praktische vaardigheden naar huis. Ze kunnen lezen, schrijven, rekenen
en hebben zo de mogelijkheid hun vaak analfabete familie bij te staan.
Op de Kumarischool eten de kinderen twee keer per dag rijst met linzen en groenten
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We zijn ook ongelooflijk blij dat zes oud-leerlingen zijn gebleven en zéér gemotiveerd
hun kennis en kunde in willen zetten voor de stichting en een baan hebben binnen een
van onze projecten.
Zo is er Lila, die na het overlijden van zijn vader jarenlang met zijn geestelijk zieke
moeder buiten sliep. Hij werd opgevangen door de Kumari-school, waar ook zijn
moeder altijd mocht komen eten. Lila is alweer jaren wiskundeleraar op de Kumari-school. Hij is nu een jaar getrouwd met een weesmeisje uit een ander dorp dat de
vroedvrouwenopleiding volgt. Met zijn inkomen heeft hij een huisje kunnen bouwen,
elk jaar een stukje. En daar woont hij nu met zijn vrouw en met zijn moeder. Zijn moeder die 20 jaar lang buiten of in tempels heeft moeten slapen en nu met haar zoon en
schoondochter weer in familieverband kan wonen.
Rita, die ik in 1988 als stervende baby langs de kant van de weg vond, is volgend
jaar klaar met haar opleiding tot verpleegkundige en ze zal als heel vanzelfsprekend in
het moeder-kind ziekenhuis gaan werken.
Anjan ging ooit als bedelaartje van zes jaar in Butwal aan een jeep hangen om mee
naar Kathmandu te reizen, maar hij bereikte Kathmandu nooit omdat hij van de jeep
viel. De politie, die hem vond, bracht hem naar de Kumari-school en inmiddels is hij
chauffeur en rijdt hij wekelijks naar Kathmandu.
Nar, een leerling die elf klassen heeft gevolgd, vroeg een jaar geleden of hij op de
boerderij mag blijven werken. Hij is wees en als hij teruggaat naar zijn dorp is hij bang
dat zijn familie hem onder druk zal zetten om voor hen geld te gaan verdienen zodat hij
nauwelijks een eigen leven op zal kunnen bouwen. Inmiddels is hij ingewerkt op de
boerderij en neemt een deel van de werkzaamheden van boer Mama over die al 20 jaar
op de Kumari-school werkt en mogelijk over twee jaar met pensioen gaat.
Binnenkort zal ook een leerling van de Kumari-school met technische aanleg en
belangstelling worden gezocht die het onderhoud van de school en de andere gebouwen op zich gaat nemen. Uiteraard krijgt hij eerst een technische cursus op de ambachtsschool. De aanwezigheid van een onderhoudsmonteur is hard nodig zodat er na
de renovatie niet te lang wordt gewacht met het opknappen van de gebouwen en met
het onderhoud van de net nieuw aangelegde waterkranen en leidingen.

En dan is er Surya
Surya Bahadur Khamchaa was zes jaar toen zijn vader stierf. Zijn ouders werkten bij
een grootgrondbezitter en Surya moest op zesjarige leeftijd, toen zijn vader overleed,
het zware werk van zijn vader overnemen. De moeder heeft nooit een loon ontvangen
en kreeg alleen een schamel onderkomen, eten en soms kleding.
Surya herinnert zich dat zijn leven voortging zonder uitzicht, zonder toekomst. Op
de Kumari-school, in het licht van goed onderwijs, kreeg hij wel uitzicht op een mooie
toekomst. Hij was een ijverige leerling die hard werkte, gemotiveerd en vol toewijding. Goed onderwijs, bevlogen docenten en medewerking van de autoriteiten, hebben hem de kans gegeven alles uit zichzelf te halen. Met financiële ondersteuning van
Rotary Haarlemmermeer-Schiphol heeft hij, als eerste leerling van de Kumari-school,
geneeskunde kunnen studeren aan de universiteit.
8
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Surya & Rita aan het werk

Afgelopen juli is hij afgestudeerd als arts en binnenkort ontvangt hij zijn diploma. Na
een korte inwerkperiode in het gezondheidscentrum zal hij als dokter in het moederkindziekenhuis worden aangesteld.
Volgens Surya zelf, kun je, als je de kansen op de juiste manier aangrijpt, je leven
een wending geven die je niet zou kunnen dromen. En met de genereuze hulp uit Nederland is zijn droom werkelijkheid geworden. Hij is er al de mensen die hem hebben
ondersteund, en in het bijzonder “Mummy Teresa” ontzettend dankbaar voor. Of zoals
hij zelf zegt: “Ik heb twee moeders. Eén heeft mij gebaard en de andere is Mummy Teresa die me een écht leven gegeven heeft. Een leven waarin ik me als volwaardig mens
in mag zetten voor deze maatschappij.” Voor de meeste mensen die binnen de projecten zijn komen werken, geldt dat ze met dat werk en hun salaris zicht hebben gekregen
op een betere toekomst dan ze misschien hadden durven dromen.
Een aantal van de medewerkers van de Kumari-school vertellen erover.

Kamala Shrestha (onderwijzeres)
“Mijn naam is Kamala Shrestha, Ik ben 43 jaar oud en sinds tien jaar onderwijzeres op
de Kumari-school. Daarvoor was ik onderwijzeres in mijn geboortedorp. Ik kan met
geen woorden uitdrukken hoe blij ik ben met deze baan, dat ik mag werken voor deze
weeskinderen om hun leven licht te geven door onderwijs en kennis. Ook de werkomstandigheden zijn goed vergeleken met een overheidsbaan. Met mijn inkomsten kan ik
ook mijn familie financieel steunen. Ik wil graag alle mensen in Nederland bedanken
dat zij dit project ondersteunen en ik zal mijn best doen om mijn werk zo goed mogelijk te doen en ik hoop nog vele jaren hier te werken.”
9
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Swikriti Bhusal (onderwijzeres)
Swikriti Bhusal is een energieke jonge vrouw van 20 jaar die sinds vier maanden op de
Kumari-school werkt. Al tijdens haar studie had ze het idee om met kinderen te gaan
werken, gecombineerd met sociaal werk. De vacature op de Kumari-school was haar
kans. Ze is erg blij dat ze mee kan helpen de arme weeskinderen een glanzende toekomst
te geven. Dit werk geeft veel voldoening en maakt haar gelukkig. Bovendien kan ze met
haar salaris haar familie ondersteunen. Ze voelt zich bevoorrecht en trots dat zij deel uit
mag maken van de Kumari-school, een van de beste projecten en een voorbeeld voor de
samenleving in het district Nawalparasi. Haar hartelijke dank gaat uit naar Trees van
Rijsewijk en naar alle mensen die de stichting al zo lang ondersteunen.

Jaimati Mahato (schoonmaakster en hulp)
Mevrouw Mahato komt uit Hasaura, het dorp waar de Kumari-school staat, en is 32
jaar. Daar werkt ze al zes jaar. Met tranen in haar ogen denkt ze terug aan haar eigen
moeilijke jeugd. Toen ze zes jaar was, stierf haar vader aan een slangenbeet en kwam
haar moeder er alleen voor te staan met vier kleine kinderen. Het was een bijna onmogelijke taak om haar kinderen op te voeden.
Voordat ze op de school kwam werken, werkte ze als sjouwer bij bouwactiviteiten.
Ze herinnert zich dat ze voor een dag hard werken 50 tot 80 roepies verdiende, en soms
tot 120 roepies als de lasten extreem zwaar waren (50 roepies is 40 eurocent). Door de
moeilijkheden thuis was ze al jong getrouwd. Omdat haar man als fabrieksarbeider
ook maar 75 roepies per dag verdiende, was het bijna onmogelijk hun twee kinderen
goed te voeden. Er was al helemaal niet genoeg geld om ze naar school te sturen. Mevrouw Mahato gelooft in god en ze is er zeker van dat god een plaatsje op de Kumarischool heeft vrijgemaakt voor haar. In het begin liep ze continu met een glimlach zonder woorden en met tranen in haar ogen rond op de Kumari-school, als blijk van haar
geluk. Het eerste maandsalaris was heel bijzonder, hiermee kon haar man een tractorrijbewijs halen. Dat stelde hem in staat meer te verdienen en hiermee kon hij ook in het
buitenland gaan werken.
Haar leven is goed nu, en daar kon ze vroeger alleen maar van dromen. Het voelt
niet als werk dat ze nu voor de kinderen van de Kumari-school mag zorgen, deze kinderen die net zo’n nare jeugd hebben gehad als zij. Hen gelukkig maken werkt als een
medicijn dat al de littekens van haar eigen verdriet uitwist. Haar werk is een eerbetoon
aan haar god en zolang god tevreden is met haar werk, zal zij de Kumari-school en
haar leerlingen dienen.

Bina Mahato (moeder–verzorgster)
Mevrouw Bina Kumari Mahato is een oprechte vrouw van 35 jaar uit Hasaura. Ze
werkt nu zes jaar als verzorgster voor de verweesde kinderen van de Kumari-school.
Als ze deze baan niet had gekregen, zou ze nu nog huisvrouw zijn en op het land hebben gewerkt. Het is speciaal en maakt haar gelukkig dat de kinderen haar “moeder”
noemen en dat ze nu de moeder mag zijn van al de leerlingen. Niet iedereen krijgt zo’n
kans. Omdat ze voor de weeskinderen zorgt, zegt ze, is het voor haar verder niet nodig
10

Stichting Tamsarya — Activiteiten 2015-2016

dat ze naar de tempel gaat om voor god te bidden. God is tevreden wanneer alle mensen elkaar helpen als ze het moeilijk hebben. Haar baan op de Kumari-school heeft
haar eigen leven ook sterk verbeterd. Nu kon ze haar eigen kinderen naar school sturen, de grootste verantwoordelijkheid van iedere ouder. Het geeft veel voldoening dat
ze nu in haar eigen levensonderhoud kan voorzien, en ook nog haar familie financieel
kan ondersteunen. Voor alle veranderingen in haar leven, en voor alle kansen die ze
kreeg, is ze iedereen die Stichting Tamsarya steunt, en natuurlijk vooral ‘Mummy Teresa’ ontzettend dankbaar.

Jamuna Bhandari (kokkin)
Kokkin Jamuna Bhandari is 42 jaar, woont in Hasaura en werkt alweer 17 jaar voor de
Kumari-school. Ze is er trots op te kunnen zeggen dat ze voor de Kumari-school mag
koken. Voor ze naar de Kumari-school kwam, werkte ze in een broodfabriek. Afwisselend negen maanden in Pokhara en negen maanden in Narayangadh, beide steden
ver gelegen van het dorp waar ze woonde. Haar loon was afhankelijk van de hoeveelheid brood die ze bakte. Maar ze heeft nooit meer verdiend dan 15 roepies per dag. Samen met haar man hadden ze 30 roepies per dag om van te leven, wat te weinig was.
Terug in haar eigen dorp is ze gaan werken in de huizen van anderen. Zwaar werk.
Het werd nog slechter toen ze kinderen kregen. Als loon kreeg ze rijst, mais en andere levensmiddelen, puur om te kunnen overleven. Ze konden de kinderen nauwelijks voeden, laat staan ze naar school sturen. Als haar gevraagd wordt hoe ze zich voelt nu ze in
de Kumari-school werkt, rollen de tranen over haar wangen en haar keel zit dicht. Later
vertelt ze dat het omwenteling in haar leven heeft betekend, nu verdient ze genoeg om
haar gezin te onderhouden, ook al heeft haar man nog steeds een laag inkomen.
Ze zegt ook dat ze zich zo gelukkig en tevreden voelt als ze voor de kinderen mag
koken en voor ze zorgen. Voor haar eigen kinderen kon ze nooit van die lekkere maaltijden bereiden en ze alles geven wat ze nodig hadden. Nu voelt het een beetje of ze het
alsnog voor haar eigen kinderen doet. Ze is Trees en alle donateurs uit Nederland heel
erg dankbaar. Voor haar is de Kumari-school als een tempel voor “Mummy Teresa” en
de kinderen zijn de bloemen ter versiering.
De prachtige omgeving van de Kumarischool
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Achtergrond van twintig nieuw aangenomen kinderen
Kinderen die in mei 2015
op de Kumari-school kwamen wonen. De foto's links
zijn gemaakt in maart
2015 bij de kinderen thuis.
De foto’s rechts
zes maanden later.
Manish Mahato
Jongen 8 jaar oud
Vader is dood en moeder
heeft geen huis en land.
Ze wonen in bij anderen

Punam Gharti Magar
Meisje, 8 jaar oud
Moeder is dood en vader
leeft onder zeer armoedige
omstandigheden

Deepak Gurung
Jongen 7 jaar oud
Vader is dood. Moeder
leeft onder zeer armoedige
omstandigheden
in bij familie
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Chin Maya B.K.
Meisje 8 jaar oud.
Vader is dood
Moeder leeft onder zeer
armoedige omstandigheden.

Khum Maya Masharani
Meisje 8 jaar oud.
vader dood,
moeder zeer arm

Puja Mahar
Meisje, 8 jaar oud
Moeder is dood en vader
verdient als sjouwer tussen
de €1 en €2 per dag
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Buddhi Maya Disuwa
Meisje, 7 jaar oud
Moeder is dood en vader
overleeft met werk voor
de grootgrondbezitters
en krijgt een minimum
vergoeding

Bishal Pariyar
Jongen , 7 jaar oud
Vader is verdwenen en
moeder is gehandicapt

Saraswoti Dorje
Meisje, 7 jaar oud.
Vader leeft maar moeder
heeft gezin verlaten.
Ze leven onder zeer
armoedige omstandigheden
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Binita Neupane
Meisje, 7 jaar oud.
Vader wordt vermist.
Moeder heeft geen eigen
huis of land en woont in
bij familie onder zeer
armoedige omstandigheden

Alisa Rana
Meisje, 7 jaar oud.
Moeder is met een ander
getrouwd en Alisa heeft
met moeder en stiefvader
onder extreem armoedige
omstandigheden

Sambridhha Neupane
Jongen, 6 jaar oud
Vader en moeder zijn
beide stom.
Ze wonen en leven
onder zeer armoedige
omstandigheden

15

Stichting Tamsarya — Activiteiten 2015-2016

Sunil B.K.
Jongen, 7 jaar oud
Moeder gehandicapt,
vader werkt als sjouwer

Nar Maya Rana
Meisje, 7 jaar oud
Heeft een vader en moeder. Wonen onder zeer
armoedige omstandigheden en hebben vaak
niet genoeg te eten

Manisha
Meisje, 7 jaar oud
Heeft een vader en moeder. Ze leven onder
extreem armoedige
omstandigheden. Vaak is
er niet genoeg te eten
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Binita Mahato
Meisje, 8 jaar oud
Heeft een vader en moeder,
die zeer arm zijn.
De vader is chronisch ziek
en de moeder werkt 6 dagen
per week als schoonmaakster in een hotel.
Zij verdient € 30,-per maand
ofwel € 1,15 per dag (14
cent per uur).

Manisha B.K.
Meisje, 7 jaar oud
Vader wordt vermist
Moeder heeft geen land
en huis, zij woont in
bij familie

Dipendra Baral
Jongen, 7 jaar oud.
Heeft een vader en moeder.
Familie is erg arm
en heeft vaak niet
genoeg te eten
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Urika Pariyar
Meisje, 6 jaar oud
Vader en moeder leven,
onder zeer armoedige
omstandigheden

Samyog Giri
Jongen, 7 jaar oud
Vader wordt vermist en
moeder is opnieuw
getrouwd.
Leven onder armoedige
omstandigheden.

Groepsfoto: na zes maanden op de Kumarischool alleen maar blijde gezichtjes

18

Stichting Tamsarya — Activiteiten 2015-2016

Uitbreiding van het project en renovatie in de steigers
Na de aardbevingen en na de vijf maanden durende blokkade die ook nog roet in de
planning van 2015 gooide, is men in het voorjaar van 2016 voortvarend begonnen met
de inhaalslag.
Al 20 jaar kampt de school, net als het
Eindelijk veel en goed drinkwater! hele dorp, gedurende drie maanden per
jaar met ernstige watertekorten. Eén van
de plannen was dan ook de Kumari-school
te voorzien van goed drinkwater via een
diepwaterboring. Alles financieel ondersteund door de Rotary uit Drachten en
Stichting Bouwkamp. Heel blij waren we
dat Marja en Fons, al vele jaren donateur
van de stichting, ons als vrijwilliger bij
wilden staan met dit project. Fons wilde
graag zijn deskundigheid als installateur inzetten op de Kumari-school.
Toen voor de diepwaterboring de pijp 150 meter diep de grond in was gepulst
spoot het water naar boven. Dat was grote vreugde omdat het niet helemaal zeker was
of er ook water naar boven zou komen. De vreugde werd dubbel zo groot toen uit het
onderzoek bleek dat het puur en goed drinkwater was.
In de volgde fase heeft Fons de leidingen aangelegd die alle gebouwen van water
voorzien. Ook de oude watertappunten zijn op de leiding aangesloten. Het geheel is
zichtbaar, functioneel en mooi. Hij heeft ook lekkages gedicht en oude kranen of onderdelen vervangen. En tevens zijn de reservoirs schoongemaakt. Ja, hadden we maar
de kwaliteit van Nederland, denk je dan wel eens. De conciërge heeft Fons geholpen
en weet hoe hij de installatie moet bedienen. Omdat Fons nog tijd over had, heeft hij
een nooddouche van bamboe gemaakt, waar wel zes kinderen tegelijk onder kunnen
douchen. Omdat de dorpsbewoners met lede ogen toekeken naar de overvloed aan water en zij uren met hun kruikje moeten wachten bij een druppelend waterkraantje in de
pomp, hebben we besloten dat de buren ook bij de Kumari-school water mogen halen.
Namens de Kumari-school zijn we Fons en Marja dankbaar voor hun geweldige bijdrage aan het waterproject.

Biogasinstallatie
De volgende grote klus was de
aanleg van de biogasinstallatie.
Omdat de vijf koeien en vier
kalveren — gelukkig deze keer
drie meisjes en één jongen —
veel eten en poepen, hebben
we door specialisten een grote
biogastank laten maken.
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Twee maal per dag
rijst met linzen eten,
betekent dat er 250
warme maaltijden
per dag bereid moeten worden. Twee
branders in de keuken zijn nu aangesloten en er komen
nog twee grote branders bij die uit India
moeten komen. Als
die er zijn dan kunnen we zeker 180
maaltijden klaarmaken op biogas. Dat betekent een besparing van € 3000 op brandstof per jaar.
Ook kregen alle kinderen nieuwe kleerkasten, die door de lokale timmerman met
de hand waren gemaakt.
Nu zullen ook alle andere renovatieplannen geleidelijk worden uitgevoerd. Aangezien alles handwerk is en veel goederen uit India moeten komen, verloopt het traag.
Helaas is het dak van de Kumari-school, dat al jaren lekt en waarvoor we wel donaties
hebben ontvangen, nog steeds niet vervangen.
Naar verwachting zijn alle renovatiewerkzaamheden, indien er voldoende geld beschikbaar komt, eind 2017 voltooid.
Koken op biogas

De bouw van twee scholen
Inleiding
Al 19 jaar steunen de leerlingen van het Cambreur College in Dongen de projecten van
Stichting Tamsarya in Nepal! De eerste actie in januari 1998 bracht 19.500 gulden op,
bestemd voor de inrichting van de Kumari-school. Dankzij de vele acties hebben inmiddels duizenden kinderen in de arme bergdorpjes een school gekregen. Elke vijf
jaar mogen vijf leerlingen onder begeleiding van twee docenten een bezoek brengen
aan de verschillende projecten en aan een school in aanbouw. Van de leerlingen wordt
verwacht dat ze zelf ook actief zijn en deelnemen aan het dagelijkse leven. Het doel is
om vanuit een ander perspectief naar de wereld te kijken. Zo slapen zij een nacht op
een stromat in een hutje waar ook de geiten en kippen ‘s nachts worden ondergebracht
en leren ze koeien melken. Ook mogen ze een dagprogramma maken voor de kinderen
van de Kumari-school. De indruk die deze reis achterlaat is groot. Jaren later kijken ze
nog terug op het bezoek als een zeer waardevolle ervaring, een ervaring die werkelijk
heeft bijgedragen aan een andere kijk op hun leven en op de wereld
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De school in het bergdorpje Mohan Dada
Deze school is vorig jaar in gebruik genomen. In hetzelfde jaar al werden er in de
school medische kampen georganiseerd. Ook de dorpsbijeenkomsten vinden er plaats.
Eén leerkracht wordt nu betaald door de overheid. De overige leerkrachten worden betaald door de bewoners. De dorpsbewoners bouwden onder technische begeleiding
van buitenaf ZELF de school. Mohan Dada is inmiddels ongelooflijk veranderd. De
mensen voelen zich niet langer achtergesteld en ze worden ontvankelijker voor hulp
met inspraak. Vooral dat laatste is van cruciaal belang. Dit proces heeft lang geduurd.
De mensen waren niet gewend zich uit te spreken en werden altijd van bovenaf gedomineerd. Daarom dachten de mensen dat ze geen rechten hadden. Men sloot zich vaak
af van de buitenwereld die toch niet voor hen toegankelijk was. Stichting Tamsarya
heeft door de projecten de poorten geopend naar buiten, zodat zij als volwaardige burgers deel kunnen uitmaken van Nepal.

De nieuwe school van Mohan Dada. Bouwkosten € 15.000

De school in Belswara
De bouw van de school in Belswara kwam een jaar stil te liggen vanwege de aardbevingen. Maar men heeft de stenen weer ‘opgepakt’. In Belswara wonen net als in Mohan Dada de Magars. Onlangs vertelde iemand van deze bevolkingsgroep mij wat Magar betekent: Ma = ik en Gar = doe. ‘Wij doen en daarom blijven we overleven.’

Leerlingen van het Cambreur College
over hun bezoek aan Nepal en de projecten.
Hanne Mulder —‘Ik ben één van de gelukkigen die de projecten van Tamsarya van
dichtbij heeft mogen bewonderen. Wat een unieke ervaring! Hoe liefdevol en behulpzaam alle mensen zijn is niet te vergelijken met andere culturen. Hoe beleefd en lief de
kinderen zijn, zo zijn ze nergens. Het zijn stuk voor stuk prachtige projecten die zowel
levens hebben verbeterd als compleet hebben veranderd. Ook mijn leven is veranderd.
Nadat ik de projecten met een groepje andere leerlingen had bezocht ben ik zo veel bewuster geworden van alles. Hoe snel wij klagen over de kleinste dingen, dingen die
niet in hen op zouden komen. Dat wij in luxe leven, zoveel verspillen en eigenlijk niet
21

Stichting Tamsarya — Activiteiten 2015-2016

beseffen hoeveel we hebben.
Iedere dag denk ik weer aan de
kinderen in Nepal en word ik
weer even wakker geschud
over het leven hier. Iedere dag
krijg ik nog meer respect dan ik
al had voor de mensen daar.
Deze ervaring met de projecten
zal ik altijd blijven koesteren.’
Marit van Gool —‘De reis naar
Nepal is de meest bijzondere ervaring die ik heb meegemaakt.
Vlnr: Hanne Mulder, Sam Roepman,
Ik denk ook niet dat er ooit iets
Pau
li
ne Jansen, Marit van Gool, Tim Peeters
komt dat dit gaat overstijgen.
De mensen, de plekken en de Kumari-school waren zeer boven mijn verwachtingen. En
dan heb ik het nog niet gehad over alle kleine dingen. Want daar zat het hem vooral in, in
alle kleine dingen! Lieve Trees, dank u dat ik de kans kreeg naar Nepal te gaan, ik denk
nog heel vaak terug aan deze bijzondere reis.’
Sam Roepman —‘Een dag uit mijn dagboek in Nepal’
‘Vandaag was het dan zover, we gingen naar de Kumari-school. Vandaag moesten we
al om half 8 klaar staan met onze spullen om ze dan in een niet-zo-super-comfortabele
jeep te gooien. En daar gingen we dan over weggetjes die net zo breed waren als de
auto zelf met een gat naast de weg zo diep dat je het einde niet eens kon zien. Maar het
was het allemaal waard. Onderweg hebben we nog even een tussenstop gemaakt om
wat te eten. Wat bij ons een restaurantje langs de weg is, is bij hun meer iemand die
zijn/haar huis aanbiedt voor mensen om wat rijst of een gekookt ei te komen eten.
Na 5,5 uur rijden zijn we dan eindelijk aangekomen op de Kumari-school. En wat
werden we lief ontvangen zeg! De tranen stonden gewoon in mijn ogen, zo lief. De
kindjes stonden in een lange rij waar wij dan langs liepen en van elk kindje een bloemetje kregen en zo aan het einde met een grote bos bloemen in onze handen stonden.
Na de superlieve ontvangst moesten we in een zaal gaan zitten. Daar kregen we van alles te zien. De kinderen hebben gezongen, gedanst, gespeecht en nog veel meer. En dat
allemaal hebben ze al weken van tevoren voorbereid. Zo cute! Na het eten zouden we
eigenlijk naar onze slaapkamers gaan maar we wilden toch wel heel graag zien hoe het
hier ’s avonds gaat. Eerst gingen we een kijkje nemen in de slaapkamer van alle meisjes. En dat zag er echt super gezellig uit. Daarna gingen we naar een ruimte waar alle
kinderen tv zaten te kijken, alleen op zaterdag. Maar toen wij binnen kwamen was dat
al snel anders. Alle hoofdjes waren in een klap naar ons gericht. We gingen allemaal
ergens tussen de kinderen zitten, waar vervolgens allemaal vragen op ons werden
afgevuurd. Vandaag was echt een superleuke maar vermoeiende dag. Daarom ga ik nu
maar lekker naar bed en slapen. Welterusten!’
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De ambachtsschool
Eerst waren het de financiële middelen die voor stagnatie van de bouw zorgden en
toen de aardbevingen. Daarop volgde de blokkade van zes maanden, waardoor er niets
meer in- en uitgevoerd kon worden van India naar Nepal en omgekeerd, zoals bouwmaterialen en vooral ook brandstof.
Er leek geen eind te komen aan alle
moeilijkheden. Niet alleen de voortgang van de projecten had te lijden,
ook de meeste Nepalezen hadden
het moeilijk. Tijdens de blokkades
was je blij als je een zitplaats in de
bus kon bemachtigen en dan mag je
stapvoets mee op pad en duurt een
ritje van 40 kilometer wel vijf uur!
Maar zoals gewoonlijk geven de
Nepalezen het niet op en wij ook
niet. We konden gelukkig nog wel
landbouwtrainingen geven aan arme
boeren en ook de drukkerij kon gedeeltelijk doorwerken. Maar met slechts enkele uren elektriciteit — en dat meestal ’s
nachts — en geen diesel voor de kleine generator, vielen de activiteiten vaak stil.
De grote generator (zie foto hierboven), een enorme reus met een capaciteit waarmee we de hele ambachtsschool van energie kunnen voorzien... ook die moest uit
India komen. Meer dan zes maanden hebben we hierop moeten wachten. Toen hij eindelijk aankwam in het voorjaar van 2016 werd hij meteen ingezegend. Op dit moment
wordt er een flinke inhaalslag gemaakt om de hele school gebruiksklaar te maken. De
kantine is bijna gereed, de lokalen zijn grotendeels geverfd en één lokaal is ingericht.
Geduld hebben de Nepalezen van nature en wij moesten het wel krijgen. Veel, heel
veel geduld hebben we op moeten brengen, en na de vele stagnaties mogen we eindelijk uitkijken naar de dag dat de hele school in gebruik zal worden genomen.
Ondanks al deze ongemakken
moet je toch doorgaan en volhouden. Voor ons Nederlanders
misschien moeilijk voor te stellen en wij kunnen het niet altijd
gemakkelijk uitleggen hoe
moeizaam alles gaat en hoe
volhardend je moet zijn.
Ik wil dan ook alles donateurs
bedanken voor hun begrip.
Schoolkantine in aanbouw

In dit dorp gaat geen
enkel kind naar school
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Peter van Eck - voormalig docent
en stagecoördinator TU Delft
Na 40 dienstjaren op de TU in Delft bracht Peter van Eck in het voorjaar 2015 een bezoek aan de projecten in Nepal. Samen met de heren Van Pinxteren en Peperkamp
heeft hij alle 100 TU-studenten, die voor stichting Tamsarya stage liepen, begeleid bij
de inhoudelijke uitvoering. Op verzoek van onze projectmanager en bestuur heeft Peter bij zijn afscheid in Nepal nog enkele suggesties aangereikt.
"Na onze aankomst op zondag en de indrukwekkende welkomstceremonie zijn we
maandagochtend over het hele Kumari-terrein rondgeleid. Het is een fantastisch en
fascinerend bezoek geworden. Het was ontzettend boeiend om de meeste projecten die
tijdens mijn stagecoördinatorschap zijn gerealiseerd (en ook al daarvoor, zoals de
brug) met eigen ogen te aanschouwen. We waren diep onder de indruk wat er allemaal
tot stand is gebracht. Heel uitzonderlijk vonden we de sfeer op de school en tussen de
kinderen. De onderlinge harmonie, hun vrolijkheid en leergierigheid was ongekend;
we hebben nog nooit op een school — waar ook ter wereld — zoiets ervaren.
We hebben tijdens de afscheidsceremonie uitgebreid onze bewondering voor de
prestaties en de bereikte resultaten uitgesproken. We hopen heel erg dat dat voldoende
is overgekomen."

De gezondheidszorgprojecten
De stichting verleent inmiddels hulp aan 60 dorpen, hieronder ziet u een overzicht van
de projecten en activiteiten.
• Medische kampen sinds 2000, in de bergdorpen en in de Terai, de laagvlakte. Gemiddeld tien kampen per jaar.
• Het Kumari-gezondheidscentrum werd geopend in 2003.
• De oogkliniek is in gebruik sinds 2005. Het werd gesloten in 2015 omdat het gebouw door de aardbeving ernstig beschadigd was. Zodra er genoeg geld beschikbaar is, zal bij het moeder-kindziekenhuis een nieuwe kliniek geopend worden.
• Vroedvrouwenopleiding sinds 2008.
• Het moeder-kind ziekenhuis in 2014 bestemd voor het hele district Nawal-Parasi.
• Voorlichting en screening baarmoederhalskanker vanaf 2016.
• Vervoer van zieken naar ziekenhuizen gestart in 2016.
• De bouw van een gezondheidscentrum in het bergdorp Bobok in 2017
• Voorlichtingsprogramma’s voor meisjes, vrouwen en mannen gemiddeld 10 keer
per jaar.
• De bloeddonatiebank, in samenwerking met het Rode Kruis.
• Verlenen van faciliteiten voor vaccinatieprogramma’s van Unicef.
Door de veelheid van lopende gezondheidsprojecten is het helaas niet mogelijk om ze
allemaal in deze brochure te beschrijven.
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Het Kumari-gezondheidscentrum
Dit was het eerste gezondheidszorgproject. Nog altijd kan het centrum goed functioneren voor € 12.000 per jaar. Met dit bedrag kunnen we aan 30 dorpen tegen kostprijs medische hulp verstrekken. Het aantal patiënten in het gezondheidscentrum is dit jaar teruggelopen van 7000 per jaar naar 5200. Deze afname komt omdat Devi, de CMA (behandelaar tussen verpleegkundige en dokter in), na acht dienstjaren trouwde en elders
een baan vond. Zijn plaatsvervanger, Man Bahadur, moet nog het vertrouwen winnen
van de mensen. Wel worden er tegenwoordig meer bevallingen begeleid dan vroeger.

Een gezondheidscentrum in de bergen.
Al tien jaar leeft de wens een gezondheidscentrum te bouwen in de bergen. Op dit moment
wordt er geld ingezameld voor de bouw van een kraamkliniek annex gezondheidscentrum
in het bergdorp Bobok. De 25.000 mensen in de omliggende bergdorpen moeten nu nog
minstens zeven uur lopen om ver weg in het dal medische hulp te kunnen krijgen.
Service Club Raam en Maas maar ook huisarts Hans Smets uit Haps, de inwoners
van Haps en voormalig lerares Truus Selten spannen zich in om de benodigde financiële middelen in te zamelen. De Wilde Ganzen zal de opbrengst met 50% verhogen. Eén
van de meisjes die de opleiding voor vroedvrouw volgde, komt uit Bobok. Zij zal het
centrum gaan leiden. De bewoners huilden toen zij hoorden dat hun wens na tien jaar
eindelijk in vervulling gaat.

Het moeder-kindziekenhuis
Dit ziekenhuis is slechts af en toe in gebruik voor medische kampen, voorlichtingsprogramma’s, opleiding van vroedvrouwen, cursussen en screening op baarmoederhalskanker. Mede door de donaties kunnen we elk jaar langzaam meer medische apparatuur
aanschaffen en de ruimtes verder inrichten. Zo kregen we van een huisarts een schenking om tien bedden aan te schaffen en een kerk haalde geld op voor een microscoop.
Op het terrein zal nog een aardbevingsbestendige kraamkliniek gebouwd moeten
bouwen anders mag het ziekenhuis niet geregistreerd worden.
MIVA oneMen schonk de stichting een ambulance met vierwielaandrijving om ook
de bergdorpen te kunnen bereiken. De ambulance zal dit jaar worden ingericht met alle
benodigde apparatuur. Met deze ambulance
— mobiele kliniek — kunnen we meer mensen helpen, efficiënter werken en onze
gezondheidszorgprogramma’s uitbreiden. Dat
mensen vermijdbaar sterven omdat er een ambulance van elders gehaald moet worden en
we daardoor te laat zijn, zal hiermee hopelijk
tot het verleden behoren.
Op de volgende pagina ziet u een eenvoudig vergelijkend kostenoverzicht van medische
Vroedvrouwen krijgen een training
dienstverlening in Nepal en in Nederland.
"opsporen en behandelen van
baarmoederhalskanker"
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Vergelijkend kostenoverzicht van medische dienstverlening in het
Kumari-gezondheidscentrum in Nepal en in Nederland

Hoe gaat het met de bloedbank?
In december 2010 werd de eerste steen gelegd voor de bloedbank in Kawasoti. Het
was de eerste bloedbank van het district, die in samenwerking met Stichting Tamsarya, het Nepalese Rode Kruis en
37 VDC’s (Village Development
Comité) werd gerealiseerd. In
2013 ging de bloedbank open en
werd het eerste bloeddonatiekamp georganiseerd. 2014: 7
bloeddonatiekampen; 2015: 6
bloeddonatiekampen; 2016: 3
bloeddonatiekampen in de eerste
drie maanden. In totaal doneerden 1018 mensen bloed.
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Medische kampen in de bergdorpjes
Inleiding
Huisarts Piet Jansen had al eerder de projecten van Stichting Tamsarya bezocht en de
bouw van de bloedbank met een financiële bijdrage ondersteund. Toen Piet een verzoek indiende om nu zelf in Nepal medische ondersteuning te verlenen, werd hij met
open armen ontvangen. (Zie onderstaande en twee andere foto's elders).

Hij kreeg als opdracht mee:
alle kinderen van de Kumari-school grondig te onderzoeken
een medische administratief systeem op te zetten
medische hulp te verlenen in de afgelegen bergdorpjes
adviseren van het medisch personeel in het gezondheidscentrum
Alle missies van Piet zijn met groter of kleiner succes uitgevoerd. U kunt hierover
lezen in zijn verslag.
Piet heeft contact gelegd met een mogelijke donor om het moeder-kind ziekenhuis
uit te breiden met een speciale kraamafdeling. Deze kraamafdeling, die ook aardbeving bestendig moet zijn, is verplicht om het ziekenhuis officieel geregistreerd te krijgen. Piet heeft in de dorpen Dhodeni, Bobok, Daumne, Namjakot, Kirtipur, Mohandada aan 677 mensen medische hulp verstrekt.

•
•
•
•
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In de meeste dorpen zag hij gemiddeld 70 patiënten per dag. In één van de dorpen,
Bhadauri Jaubari, zag hij vooral oogontstekingen en staar, zelfs bij kinderen. Hij heeft
nog niet kunnen achterhalen wat de oorzaak van deze vorm van staar was. In dat dorp
alleen al zag hij in drie dagen 326 patiënten. De tubetjes oogzalf waren niet aan te slepen en er moest nog een voorraadje bijgehaald worden. Dat deze dokter flink kon
doorwerken was de dorpsleiding overigens wel opgevallen. Bij de evaluatie werd gezegd: we hebben hem niet eens even weg zien gaan voor een bezoek aan het toilet.

Hoe een bedoelde afsluiting juist het begin van
een nieuwe loopbaan werd – Piet Jansen
Het was puur toeval dat mijn vrouw Thea en ik met een groep medici drie jaar geleden
bij het moeder-kindziekenhuis van Stichting Tamsarya op bezoek kwamen. Wij ontmoetten Trees van Rijsewijk en Hans Groen. Omdat mijn pensioen in zicht was, informeerde ik naar de mogelijkheid om er als afsluiting van mijn carrière een paar maanden te komen werken, zoals ik ook in een ziekenhuis in Ghana had gedaan aan het begin (1974/1975) van mijn medische loopbaan. Het begin van het huisartsenpensioen
en echt naar Nepal vertrekken, heeft wat langer op zich laten wachten dan ik op dat
moment vermoedde, doch in januari 2016 was het dan zover. Ik vertrok naar Nepal,
mijn vrouw bleef liever thuis om voor de boerderij en de kleinkinderen te zorgen.
Het onthaal op de school was hartverwarmend. Ook later bij vele andere gelegenheden was er weer een welkomstceremonie. De kransen heb ik niet allemaal meegenomen
naar Nederland, de shawls wel. Het leven in Nepal is broos, maar het wordt uitbundig
gevierd. Ik heb genoten van de vele nationale feestdagen en lokale festiviteiten.
Ik had me wat laten voorlichten over de mogelijkheden en moeilijkheden van de
plaatselijke zorgvoorzieningen, o.a. door enkele telefoongesprekken met Hans Smets,
voor vele lezers een bekende naam. Voor mezelf had ik een rijtje van vier aandachtspunten waarmee ik aan de slag wilde gaan. Allemaal praktische klussen waarvan de
invulling sterk gekleurd werd door mijn ervaring in Ghana. Hans had al gezegd: je
gaat erheen met een bepaalde gedachte, maar eenmaal daar doe je iets heel anders.
Hans heeft gelijk gekregen. Eén van de punten die niet zozeer uit de opdracht van Trees
naar voren sprong, maar waarin ik me vooral
door de vraag van Hans in had vast gebeten
was het hygiëneproject in Daumne. Dit betrof
een weeshuis waar de huisvesting van de kinderen uiterst sober was. Er was weinig begrip
voor het tegengaan van verspreiding van bacteriële en parasitaire infecties door het zo
dicht op elkaar leven. Hans had hier al veel
energie in gestoken.
De nadruk verschoof al direct van het
praktische werk naar het op de achtergrond
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aanwezig zijn en informatie geven. Nou ben ik minder op kennisoverdracht gericht en
zeker geen docent in hart en ziel, maar ik kreeg er al snel de smaak van te pakken. Naar
aanleiding van gebeurtenissen in het gezondheidscentrum heb ik informatie verstrekt
en kennis overgedragen aan het personeel. Meestal een gesprekje, soms veel uitgebreider zoals na aanleiding van de volgende gebeurtenis. Er kwam een familie met een
klein kindje dat in het water was gevallen. Het kind vertoonde op dat moment al geen
hartslag meer. Eerste hulp bij ongevallen in de zin van wondbehandeling is wel bekend, reanimatie met name hartmassage en beademing zat niet in de routine. Een Nederlands Oranje kruisboekje, dat in het gezondheidscentrum aanwezig was, heeft een
goede handleiding gegeven voor het opzetten van een reanimatiecursus voor het personeel van het gezondheidscentrum en de school. De EHBO-oefenpop had als ribbenkast een Gamma emmer en als longen twee ballonnen onder een T-shirt. De mond
was de bovenkant van een bidon. Het werkte wel.
Met de blik van een schoolarts heb ik alle kinderen van de school onderzocht aan
de hand van een tevoren opgezet protocol. Om echter sommige metingen te doen, bijvoorbeeld beenlengteverschil, moest nog gereedschap worden ontwikkeld. Plankjes
die overbleven van de wandkasten die gebouwd werden voor de slaapzalen, hadden
dikten die met een halve centimeter opliepen van 0,5 naar 2 cm. Ook waren er geen
groeicurven voor jongens en meisjes van de leeftijd van onze studenten. Alle kinderen
dus eerst op lengte en gewicht gemeten en eerdere waarden uit de medische registratie
opgezocht. Zo kon ik, met de soms betwijfelbare geboortedata, toch aardige groeicur-

31

Stichting Tamsarya — Activiteiten 2015-2016

ven construeren, waarmee ik de groei van de studenten vervolgens weer grafisch kon
weergeven. Wat Trees al kon laten zien met foto’s van kinderen, kon ook door middel
van de groeicurven worden aangetoond. Veel kinderen vertoonden een behoorlijke inhaalgroei. Ook kon bij een meisje, waarbij twijfel over de leeftijd bestond bij opname
in de school, aannemelijk worden gemaakt dat zij zeker twee, maar mogelijk drie jaar
jonger was dan de opgegeven leeftijd. Zij deed het in de groep op school overigens
onopvallend. In feite dus gewoon een slimmerikje.
Een medisch administratief systeem, waarin gegevens bewaard kunnen worden
voor patiënten van buiten de kliniek, was niet aanwezig. Diabetes en hypertensie, aandoeningen die gereguleerd moeten worden op basis van eerdere metingen, zijn dan
ook niet goed te behandelen. In eerste instantie een grafiekpapier gemaakt dat patiënten met een hoge bloeddruk meekregen met de uitdrukkelijke opdracht om het bij
een volgend bezoek weer mee terug te brengen. Bij mijn vertrek waren er enkele patiënten met papier weer terug. Jammer genoeg ook enkele zonder het eerder verstrekte
grafiekpapier. Een basaal administratief systeem, dat op meerdere plaatsen is in te zien
en aan te vullen en zowel in het gezondheidscentrum als het moeder-kindziekenhuis
wordt beheerd, is onontbeerlijk. Dit probleem heb ik als taak mee naar huis genomen.
Van Hans Smets had ik gehoord dat hij tijdens zijn medische kampen in de bergen
ook in Daumne was geweest, in een boeddhistisch nonnenklooster annex weeshuis,
waar enorm veel schurft voorkwam. Hij had er al uitleg en behandeling gegeven. Of ik
er ook nog eens heen wilde gaan. Uiteraard. Nog eens de kinderen, en ook de nonnen,
nagekeken. Vooral in de lagere leeftijdsgroepen was enorm veel schurft met secundaire bacteriële infecties. Nog eens behandeld en nog eens uitleg gegeven. Na een maand
opnieuw dat weeshuis bezocht. Er was een zeer aanmerkelijke verbetering, doch nog
niet geheel scabiësvrij. Nogmaals uitleg en behandeling. Hier zou een vernieuwing
van het slaap/woongebouw zeer op zijn plaats zijn.
Tot mijn verbazing heb ik erg veel patiënten met hoge bloeddruk aangetroffen.
Naar oorzaken speuren is er niet echt van gekomen, maar zeer ruim zoutgebruik in het
dieet kwam wel als zeer waarschijnlijke achtergrond naar boven. Het advies om minder zout te gebruiken heb ik dan ook zeer vaak gegeven. In het weeshuis/klooster vond
ik ook bij de leerlingen al hoge bloeddruk. Bij de nonnen zelfs zeer hoge bloeddrukwaarden. In een nagesprek vroeg ik hoeveel kilo zout er per jaar werd gebruikt. Om de
vraag werd hartelijk gelachen. Het antwoord was: dokter wij gebruiken twee kilogram
per dag. Van deze reactie ben ik geschrokken. De communicatie verliep via het hoofd
van de school. Ik heb haar gevraagd in de keuken aan te dringen op halvering van de
dagelijkse hoeveelheid. Dat heeft zij kennelijk gedaan. Het resultaat was na één
maand al meetbaar.
Bij één van de medische kampen in de bergen trof ik enorm veel patiënten met
staar. De eiwitstructuur van de ooglens was zo veranderd dat de pupillen van veel
dorpsbewoners er melkwit uitzagen. Er was ook veel ontsteking van het uitwendig
oog. Hoe de relatie tussen het eerste en tweede probleem ligt, is mij niet duidelijk,
maar voor een goede aanpak van het probleem wel een vraag die beantwoording vereist. Ik heb zelfs een jongen van zeven jaar gezien met volledige blindheid door dub32
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belzijdige staar. Van de oudere patiënten hadden enkele wel een cataractoperatie aan
één oog ondergaan. Ik heb niet kunnen ontdekken of er door de betreffende oogarts of
oogartsen ook enig onderzoek naar de hoge frequentie van dit probleem in dit dorp
was gedaan. Ik had niet de indruk. Dus: nog een taak voor thuis.
Ik ging naar Nepal met de gedachte om mijn ervaring te gebruiken voor de allerarmsten in dat land. Hoewel ik zeker in de bergen veel patiënten gezien heb, is het toch
een andere manier van werken geworden dan ik me had voorgesteld. Als ik tevoren
had geweten wat ik in werkelijkheid heb gedaan, had ik mogelijk een andere keuze gemaakt. Achteraf ben ik heel blij dat het gelopen is zoals het is gelopen. De genoemde
taken die ik mee naar huis genomen heb, en mogelijk komen er vanzelf nog nieuwe
boven drijven, geven mij inspiratie om door te gaan, om niet mijn zorgwerkzaamheden af te sluiten.
Met veel energie begonnen met de voorbereiding van een volgend werkbezoek.||

De vroedvrouwenopleiding
In juli 2016 kregen we weer het goede nieuws dat ook dit jaar de vroedvrouwenschool
op één school na de beste resultaten heeft behaald van Nepal. In 2010 was de school de
beste van Nepal en in 2011 de op een na beste.
We zijn niet alleen verheugd dat deze vroedvrouwenschool voor arme meisjes afkomstig uit heel Nepal zulke goede resultaten behaalt, maar vooral ook blij dat zij goede banen
krijgen en niet alleen bij bevallingen helpen maar de levens van veel moeders en kinderen
weten te redden. Als een moeder overlijdt stort ook de gezinseconomie in elkaar. Arme families zijn kwetsbaar en krijgen geen enkele steun van de Nepalese overheid.
Inmiddels leiden we al acht jaar vroedvrouwen op en velen zijn alweer jaren werk-

Achttien gediplomeerde vroedvrouwen ontvingen een certificaat van NNTCR
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Links: screening in moeder-kindziekenhuis. Rechts: de praktijk in het ziekenhuis
zaam in diverse ziekenhuizen, gezondheidsposten en klinieken in heel Nepal. De donateurs sponsorden 320 meisjes. Helaas zijn twee van hen door een noodlottig ongeval
om het leven gekomen. Momenteel zitten 80 meisjes in de opleiding: 40 lopen stage en
40 zijn afgelopen juli 2016 aangenomen.
Vorig jaar kwam ik tijdens een bezoek aan twee overheidsziekenhuizen voor arme
mensen twee ex-leerlingen tegen. Een van hen werkt sinds tweeënhalf jaar in het lokale ziekenhuis van Parasi. Omdat ze zo gemotiveerd was bood het ziekenhuis haar nog
vier extra trainingen aan: SBA, MDRT, behandelen van lepra-patiënten en behandeling en begeleiding van tuberculose patiënten. De eerste jaren werkte ze op de kraamafdeling maar ze werd gevraagd om fulltime op de afdeling voor leprapatiënten te gaan
werken. Daarnaast begeleidt ze mensen met tbc. Ze verdient € 100,- per maand en ze
zegt dat ze met dit inkomen zelf in haar levensonderhoud kan voorzien en tevens haar
familie kan ondersteunen.
Tijdens een bezoek aan het overheidsziekenhuis in Barathpur, waar elk jaar de
vroedvrouwen-in-opleiding stage lopen, kwam ik het hoofd van de kraamafdeling tegen en omdat zij al zes jaar geleden is afgestudeerd herkende ik haar eerst niet. Vol
trots vertelde ze dat zij hoofd van de kraamafdeling is geworden van dit grootste regioziekenhuis waar 30 tot 50 baby’s per dag worden geboren. Op zo’n moment ben ik de
donateurs ontzettend dankbaar dat zij deze meisjes hebben gesponsord.

Training om baarmoederhalskanker op te sporen en te genezen
In maart 2016 organiseerde onze organisatie in Nepal samen met NNTCR (Nepal Network for Cancer Treatment and Research) een zesdaagse training voor 18 vroedvrouwen die zijn afgestudeerd op onze opleiding. Deze training die plaatsvond in het Kumari-hospitaal, was mogelijk met financiële ondersteuning van Female Cancer Foundation in Nederland. Alexander Peters, Maarten de Briët en Roos Venema van de
stichting brachten tijdens deze training een bezoek aan onze projecten in Nepal.
NHTCR geeft sinds 2006 trainingen en voorlichtingsprogramma’s in verschillende districten van Nepal en bestaat uit een team van deskundige Nepalese gynaecologen en ondersteunend medisch personeel. De training was intensief en bestond uit theorie- en praktijklessen. Tijdens het praktische gedeelte werden in drie dagen 224 vrou34
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Links: op theorieles. Rechts: op stage in overheidsziekenhuis
wen gescreend en geholpen. 23 vrouwen waren VIA-positief en werden behandeld
door de vroedvrouwen onder begeleiding van de Nepalese gynaecologen.
Mede dankzij alle vrouwenorganisaties en het personeel van de Kumari-trust werd dit
programma een groot succes en alle 18 vroedvrouwen ontvingen van de Nepalese overheid
een diploma en mogen nu zelfstandig screenen, behandelen en voorlichting geven.
In juli werd het programma één dag voortgezet in het Kumari-gezondheidscentrum voor de vrouwen uit de omliggende dorpen. Dit keer kregen we steun van het
B.P. Koirala Memorial Cancer Hospital uit Barathpur. De vroedvrouwen die in april
2016 hun diploma hadden ontvangen, screenden en behandelden 81 vrouwen onder
toeziend oog van de gynaecologen van het ziekenhuis. Ook werd een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Dergelijke programma’s zijn een groot succes omdat men al
vele jaren vertrouwd is met de werkzaamheden van Stichting Tamsarya en men hoeft
niet ver te reizen om aan een dergelijk programma deel te kunnen nemen.

Noodkreet
Vanuit de bergen horen we de noodkreet dat er hulp moet komen want er zijn zoveel
vrouwen die baarmoederverzakkingen hebben — een ernstig en veelvoorkomend probleem. Meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt en omdat zij bij de ouders van
de man gaan inwonen, wordt er niet in ze geïnvesteerd. Ze worden jong zwanger en direct na de geboorte moeten zij alweer aan het werk en zware lasten dragen. Zo kunnen
gezondheidsproblemen ontstaan en niet zelden lijden vrouwen al op jonge leeftijd aan
baarmoederverzakking.
Omdat de stichting nog niet over de benodigde apparatuur beschikt en de ambulance nog niet is ingericht kunnen we nu nog weinig doen.
Hopelijk kunnen we in de toekomst dit vanuit het moeder-kindziekenhuis regelen.
Maar we kunnen geen toezeggingen doen als-we niet over de financiële middelen beschikken. Enige jaren geleden werd een operatie nog door de overheid betaald, maar
nu niet meer. We zullen contacten leggen met de ziekenhuizen en vragen wat een dergelijke operatie kost.
Zodra bekend is wat het gaat kosten om deze vrouwen te helpen, zullen we dit op
onze website bij GEEFWIJZER publiceren.
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Het fruitbomenproject
In 2012 werden, met ondersteuning van de lokale overheid die het land ter beschikking stelde, in drie verschillende regio’s drie fruitbomencoöperaties opgericht voor
arme mensen. Donateurs van Stichting Tamsarya doneerden royaal voor boompjes om
dit project tot een succes te maken. En het succes is niet uitgebleven.
Eindelijk na vier jaar intensieve verzorging konden de eerste rijke oogsten van de
fruitboompjes geplukt worden. Helaas was bij het samenstellen van dit jaarboekje net
alle fruit geplukt en waren we te laat voor een foto. Volgend jaar zal de oogst zich verdubbelen en zullen we wél op tijd foto’s maken voor het boekje. De Tharu groep had
een oogst van 125 kilo mango’s, waarvan 75 kilo verdeeld werd onder de deelnemers
voor eigen gebruik en de rest werd verkocht. De bananen waren een groot succes met
een opbrengst van meer dan 280 kilo en de oogst van citroenen was 10 kilo.
De Magar coöperatie, gerund door alleen vrouwen, hadden een rijke mango- en
lychee-oogst. Maar er is veel jaloezie en ondanks de omheining werd een deel van de
oogst door kinderen gestolen. Die krijgen dan tenminste wel een grote portie vitamine
binnen. De derde coöperatie had men tijdens dit schrijven nog niet bezocht.
De fruitbomen die we sinds 2002 hebben uitgedeeld aan honderden arme families
leveren nog steeds een goede oogst op. Hierbij hielp zeker dat we niet alleen de boompjes leverden en het planten begeleidden, maar ook voorlichting gaven over de verzorging van de fruitbomen op de locatie. Algemene landbouwvoorlichting wordt gegeven
in de ambachtsschool, waarbij de groentetuinen die bij de Kumari-school horen als
voorbeeld worden gebruikt.
De fruitbomen worden tot op heden (gelukkig) niet bespoten, maar wel andere
landbouwproducten. Het gebruik van insecticiden, die vanuit India met vrachtauto’s
vol worden aangeleverd, neemt toe en heeft ook zijn gevolgen. Onoordeelkundig gebruik van de middelen kan de gezondheid aantasten en men heeft ook geen flauw benul van de kwalijke gevolgen die het gebruik van deze middelen kan hebben voor het
milieu. Niet alleen schadelijke insecten leggen het loodje, ook onschuldige insecten
worden gedood, of voor de mens juist nuttige insecten zoals hommels en bijen, broodnodig voor de bestuiving van alle fruitbomen en andere landbouwgewassen. De waterkwaliteit kan worden aangetast met gevolgen voor de visstand.
In Nepal is dit verdelgingsmiddelengebruik als het ware een nieuwe god die hen
bijstaat bij een grote oogst. We zullen bij de landbouwvoorlichting dan ook extra aandacht moeten besteden aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Nieuwe ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een grotere oogst zijn een groot goed, maar als kennis
van en over de schadelijke gevolgen van middelen ontbreekt, dan is de oogst figuurlijk
een schrale oogst.
Tijdens een bezoek aan een bergdorp zei een Nepalees het volgende: “Elke ontwikkeling heeft twee kanten, een goede en een minder goede. Om dat te weten hoef je
niet naar school te gaan. De natuur laat ons dat zelf zien en je mag niet wegkijken!
Kijk, in ons dorp gaan veel jongemannen naar de Arabische landen om daar geld te
verdienen. Soms blijven ze drie jaar weg en soms wel vijf. De vrouwen leven zonder
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hun man en de kinderen zien nauwelijks hun vader, wat heb je dan aan al dat geld, als
je zo moet leven. En soms komen de mannen niet meer terug, omdat ze misschien dood
zijn gegaan en niemand die het ons kan vertellen. Het is altijd de vraag welke kant
beter is van elke ontwikkeling.”

Bijenteelt
50.000 bijen maken in één jaar 30 kilo honing! Het houden van bijen is een wens die al
jaren wacht om in vervulling te gaan, maar het gebruik van bestrijdingsmiddelen staat
op gespannen voet met het realiseren van deze wens.
Britse ecologen maakten dinsdag 17 augustus in Nature Communication bekend
dat wereldwijd wilde bijen verdwijnen waar boeren hun gewassen behandelen met populaire insectenverdelgers. Het is voor het eerst dat lange-termijnschade van landbouwvergif in kaart is gebracht. In kortdurende veldproeven was al aangetoond dat
neonicotinoïden schadelijk waren voor bijen. Bijen gaan niet direct dood aan deze
stoffen, maar worden minder vruchtbaar. (NRC 17aug.2016)
Het aantal gieren in Nepal is de laatste vijf jaar drastisch achteruit gegaan. Eén van
de oorzaken is het sterk toegenomen gebruik van bestrijdingsmiddelen en ook van antibiotica. Enkele jaren geleden kon het gebeuren dat ik soms wel 50 gieren tegelijk
zag. Een voorzichtige schatting is dat sinds vijf jaar het aantal gieren met 40 % is gedaald en dat is verontrustend. Gieren eten vooral de kadavers van koeien, geiten en andere beesten en zorgen zo voor een schone opruiming. Maar het vee krijgt steeds vaker
antibiotica en groen voer dat met insecticiden bespoten is. Gieren zijn gevoelig voor
deze middelen en dat mag duidelijk zijn.
We zijn aan het onderzoeken of we in een gebied nabij onze projecten waar minder
insecticiden worden gebruikt toch met de bijenteelt kunnen beginnen.
Honing zit vol met waardevolle stoffen. Zo bevat honing vitamines B2, B3 en B5,
calcium, koper, ijzer, magnesium, mangaan, fosfor, kalium en zink. En volgens deskundigen versterkt honing het immuunsysteem. In de bergdorpen hangt aan praktisch
iedere hut een ‘bijenkorf’, een groot stuk boomstam met gaatjes erin. De mensen weten door de eeuwen heen dat honing een goede uitwerking heeft op de gezondheid, van
vitaminen en mineralen hebben ze nog nooit gehoord. Honing hoort daarbij ook in het
rijtje thuis van de natuurlijke middelen die men gebruikt bij wonden, net als koeienpoep ook helpt het bij uitwendige verwondingen. Er is nog veel eeuwenoude kennis
aanwezig in de bergdorpjes.

Drie rampen in één jaar
Op het moment dat de Nepalezen een beetje waren bekomen van de twee aardbevingen in april en mei, kregen ze met nog meer tegenspoed te maken. Op 20 september
kwamen de Madheshi-bewoners in zuid-Nepal in opstand, gesteund door Janajatis en
Tharu’s die eveneens een sterke verwantschap hebben met India. De nieuwe grondwet
waarin onder andere de rechten van de staat en het volk zijn vastgelegd, was niet in
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overeenstemming met de wensen van deze
drie groepen. Zij eisten een evenredige vertegenwoordiging van minderheden in alle
staatsorganen. Deze opstand waarbij ze de
grens tussen Nepal en India blokkeerden,
duurde bijna zes maanden. Nepal is afhankelijk van India. Niet alleen benzine en
gas, maar ook medicijnen, grondstoffen en
bouwmaterialen komen uit India. Alle bewoners van Nepal werden ernstig getroffen. Er reden nauwelijks bussen en in de
ziekenhuizen was een groot gebrek aan
medicijnen. Mensen in de steden hadden
geen brandstof om op te koken en de overheid deelde noodgedwon gen hout uit. De
prijs van benzine op de zwarte markt liep
op tot wel € 7 per liter. Deze blokkade legde het onderwijs, het bedrijfsleven en het
vervoer volledig lam. Ook de werkzaamheden in de projecten kwamen opnieuw stil te
liggen. Gelukkig had de Kumari-school
vanaf begin 2016 biogas om op te koken en
dat kon worden aangevuld met hout dat er
nog lag. In het gezondheidscentrum waren
er nog voldoende medicijnen. Maar men
heeft zeven maanden moeten wachten op
Mensen in Kathmandu schuiven elke dag
de generator voor de technische school en
hun fles of yerrican een stukje vooruit. na
de verf die uit India komt was op in de
een week schuiven krijgen ze twee liter
winkels. Maar Nepalezen hebben geduld,
brandstof om te kunnen koken.
véél geduld.
Hoeveel geduld hebben ze echter als het om de wederopbouw gaat van de getroffen dorpen? Het is nu 14 maanden geleden en nog steeds is er geen opbouwbeleid en geen toestemming om met de wederopbouw te beginnen. WHAT TO DO? Ons Nepalese bestuur
is al vele malen op bezoek geweest bij de ‘National Reconstruction Authority’ van de
overheid. Maar ze geven geen duidelijke antwoorden. Ook een bezoek aan het districtshoofd (lees provincie) leverde niks op. Het districtshoofd vertelde eerst dat hij geen opdracht had gekregen van de nationale overheid in Kathmandu, maar toen ons bestuur
weg ging liet hij weten dat ze wel medeverantwoordelijk zijn voor de wederopbouw en
hier en daar al wel wat gedaan hadden. Vervolgens kwam hij met de mededeling dat er
slechts 14 van de 75 districten in aanmerking komen voor hulp en het district waar onze
projecten liggen staat niet op die lijst. Maar toch mogen we nog niet beginnen met de
wederopbouw. En verder kon het districtshoofd ook geen informatie geven.
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Alle bewoners van de getroffen dorpen kregen nieuwe kleding, zo ook deze kinderen
In november zal ik een bezoek brengen aan de autoriteiten en ik zal niet weggaan zonder antwoord. Wij gaan ervan uit dat we met of zonder toestemming nog dit jaar beginnen met de wederopbouw. Er is een einde aan geduld.
Het deert de overheid kennelijk niet dat er nog steeds in heel Nepal mensen in tenten wonen, en in koeienstal of onder golfplaten. Graag wil ik aan u mededelen dat wij
onze beloftes waar zullen maken en dat uw giften linksom of rechtsom ten goede zullen komen aan de
slachtoffers van de
aardbevingen én van
deze lakse overheid.

Mensen in het dorp
moesten uren
wachten op water.
Hopelijk kunnen we
in samenwerking met
de overheid ook het
dorp helpen met een
diepwaterboring.
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Drie bijzondere acties
Wijksteunpunt PSV in Eindhoven steunt Nepal.
Wijksteunpunt PSV, gelegen in het Philips Stadion, is een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt en voor cliënten van Lunet Zorg. Mensen ontmoeten elkaar hier, maken
gezellig een praatje, drinken een kop koffie of nemen deel aan één van de vele activiteiten. Onder begeleiding van een professionele kracht van Lunet Zorg worden activiteiten
aangeboden naar de wensen en behoeften
van de bezoekers. Zo is het initiatief ontstaan om te gaan breien voor een goed doel.
Dit doel is stichting Tamsaraya in Nepal
geworden. De kinderen van Nepal willen
iedereen die aan dit project heeft meegewerkt heel erg bedanken voor de oprechte
gebreide warmte!

De 100ste vierdaagse van Nijmegen
Al vele jaren is Service Club Raam en
Maas actief voor een goed doel. Tijdens
de 100ste Vierdaagse van Nijmegen konden de deelnemers soep eten voor de
bouw van een kraamkliniek in Nepal.

Apotheek de Run zet zich al acht jaar in voor de zieken in Nepal.
Ongeveer tien jaar geleden kwam ik, Irma van Loon-Pelders, via mijn tante Mieke Verstappen, in contact met stichting Tamsarya. Zij was met mevrouw Trees van Rijsewijk
naar Nepal geweest en van de verhalen die ze vertelde, hoorde ik hoe hard de mensen in
Nepal zorg nodig hebben. Ik hoorde over het gezondheidscentrum, waar veel arme mensen komen. In de apotheek waar ik werk worden vaak verbandmiddelen teruggebracht
omdat de mensen het niet meer nodig hebben. Normaal wordt dit vernietigd, maar in
overleg met de apotheker mocht ik het verzamelen
en schenken aan de stichting. Van mevrouw Trees
van Rijsewijk krijgen we regelmatig mooie foto’s
van mensen in Nepal die verbonden zijn met de verbandmiddelen die we geschonken hebben. Deze
foto’s hebben we opgehangen in de apotheek en we
krijgen veel positieve reacties van patiënten die dit
een heel goed initiatief vinden. Er zijn zelfs patiënten die speciaal naar onze apotheek terugkomen
om hun “verlopen” verband te doneren.
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Drie kinderen van de Kumari-school
en hun leefomstandigheden
Ik heet Manish.
Ik ben acht jaar oud en zit in klas twee
van de Kumari-school.
Mijn vader is dood en mijn moeder werkt
als sjouwer voor de rijken.
Ik woon nu op de Kumari-school, waar ik
eten, kleren en alles krijg.
Als ik naar huis en mijn moeder moet
werken ga helpt mijn tante mij.

Dit ben ik voor ons huis met mijn tante.
Ik heet Binita – Ik zit in klas één van
de Kumari-school, waar ik ook eten
krijg en kan slapen. Mijn vader is
ziek en mijn moeder werkt zes dagen
per week in een hotel om schoon te
maken. Mijn moeder verdient € 1.20
per dag. Mijn vader heeft een nieuw
huis gemaakt, vroeger woonden we
hier. Mijn ouders zijn blij dat ik naar
de Kumari-school mag.
Soms kook ik. Dit is onze ‘keuken’ (in Nepal spreken arme mensen
niet van keuken maar vuurplaats).
Met mijn vader en broertje. Linksonder ons oude huis. Dit is ons nieuwe huis
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Ik heet Lilisara – Ik ben 6 jaar oud en zit in klas één van de Kumari-school. Mijn vader
is dood gegaan bij een ongeluk. Dit zijn mijn moeder, broertjes en zusjes.
De moeder van Lilisara werkt als sjouwer en vaak is er niet genoeg te eten. Dan haalt
ze bij iemand restanten op die overblijven na de bereiding van alcohol, om de magen te
vullen.

Hier samen met mijn moeder

Hier met mijn broertje.
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Inkomsten en bestedingen in 2015
Inkomsten

2015

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties,giften en schenkingen
Giften aardbeving
Kosten eigen fondsenwerving
Overige baten
Rente
Totaal beschikbaar

2014

221.167
23.000
15.648
228.519

208.668

8

101

18.379
190.289

228.527

190.390

131.155
14.706
145.861

106.566
11.773
118.339

38.934
8.960
3.202
51.096

46.914
8.626
2.778
58.318

196.957

176.657

31.570

13.624

Bestedingen
Projecten in Nepal
Directe projectkosten in Nederland

Uitvoeringskosten
Personeelskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Totaal besteed aan de doelstelling
Voordelig saldo
Balans per 31 december 2015

31-12-2015
Activa
Vlottende activa
Vorderingen en vooruitbetaalde posten
Liquide middelen

Totaal Activa
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31-12-2014

32.292
52.172
84.464

20.301
13.916
34.217

84.464

34.217
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Passiva
Vrij besteedbaar vermogen

2015
1.514

2014
1.514

Kortlopende schulden
Nog te besteden giften aardbeving

13.624
31.571
45.195
5.008
32.747

13.624
15.138
19.079

Totaal passiva

84.464

34.217

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds
Voordelig saldo 2015 resp.2014

Toelichting
De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn in 2015 gestegen van € 161.403,- in 2013
tot € 208.668 in 2014 en tot € 221.167 in 2015. En daarenboven is er in 2015 € 55.747
gedoteerd voor de gevolgen van de aardbeving.Per saldo is er in 2015 € 228.527 beschikbaar gekomen en dat is € 84.956 meer dan in 2013 en € 38.137 meer dan in 2014.
De kosten van eigenfondsenwerving bedragen over 2015 € 15.648 zijnde 6.4% van de
baten. De bestedingen zijn in 2015 uitgekomen op € 196.957 tegen € 176.657 in 2014.
Per saldo zijn de inkomsten in 2015 € 31.570 hoger uitgekomen dan de uitgaven.
Controleverklaring
Bij de jaarrekening 2015 is een samenstellingsverklaring door Spaargaren Accountants te Amsterdam afgegeven. Conform de opdracht heeft Spaargaren Accountants
de jaarrekening 2014 en 2015 van Stichting Tamsarya bestaande uit: de balans per 31
december 2014 en 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2014 en 2015 met de
toelichting samengesteld.
Op basis van de door ons verstrekte gegevens hebben zij de jaarrekeningen samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaglegging zoals opgenomen in RJ640 Organisaties zonder winststreven.
Aan de eisen van de ANBI-status is volgens de controle voldaan.
Vooruitzichten
Helaas konden de geplande en noodzakelijke renovaties en het aanbrnegen van voorzieningen aanbrengen van voorzieningen wegens de drie rampen in 2015 nauwelijks
worden uitgevoerd. In 2016 en 2017 wordt een inhaalslag gemaakt. De diepwaterboring van 120 meter diep en de aanleg van nieuwe waterleidingen kwamen gereed en
ook de biogasinstallatie werd gerealiseerd. Momenteel wordt de ambachtsschool in de
verf gezet en de kantine is zo goed als gebruiksklaar. Door overmacht wordt de wederopbouw van de getroffen dorpen werd door overmacht uitgesteld en zal in 2016 en
2017 plaatsvinden.
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Nog wat impressies

Nooit meer watertekort dankzij de nieuwe pomp!
En ... wat een plezier!
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Boven: Boeddhistische gebedsvlaggen
Onder: leerlingen van de nieuwe school in Mohan Dada
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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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