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Dertig jaar Stichting Tamsarya
Trees van Rijsewijk
De viering van het dertigjarige bestaan van Tamsarya is weer voorbij, maar niet het
werk van de stichting. Vele initiatieven en zinvolle projecten zitten in het vat. Gedurende 31 jaar hebben we veel geduld gehad en altijd volgehouden, ondanks de bureaucratie in Nepal. Dit jaar kwamen we voor een vervelende verrassing te staan, u leest
hier meer over in deze jaarbrochure.
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om alle trouwe donateurs héél hartelijk
te bedanken, omdat zonder uw financiële steun er niets te vieren zou zijn geweest. Aan
u, en aan de mensen in Nepal die het werk uitvoeren de eer. Bij dezen wil ik iedereen in
Nepal en Nederland in het ‘Nepalese zonnetje’ zetten. Sommigen van u zijn al twintig
of dertig jaar donateur. Het Cambreur College, een school in Dongen, steunt onze
stichting al ruim vijftien jaar. Ook wil ik graag alle betrokkenen bedanken die praktisch meehelpen en -hielpen met het realiseren van de projecten. Zoals onder andere de
studenten en staf van de TU in Delft. En degenen die achter de schermen veel werk
hebben verzet zonder op de voorgrond te treden. Eveline van Dijck, documentairemaakster, die de mensen om wie het gaat in beeld bracht, Monique Pheijffer die zolang
de stichting bestaat de eindredactie van het jaarboekje verzorgt, Rudolf Smit die vele
jaren de lay-out verzorgt, Marloes Ter Heege die op vrijwillige basis gedurende lange
tijd vele werkzaamheden verrichtte, Miki Koster die al geruime tijd als vrijwilligster
voor de stichting werkt, voormalige bestuursleden, computerexperts en vele anderen.
Een gouden veer voor De Wilde Ganzen die de stichting sinds 1994 steunt, voor Educans, MIVA, vele kerken, scholen en organisaties. Het is onmogelijk om alle organisaties en mensen hier te noemen. Maar u allen maakte het mogelijk om veel kansarme
mensen in Nepal weer een gezicht te geven, een kans op een menswaardig bestaan.
In deze dertig jaar kwamen er ook problemen op ons pad en we hebben getracht om u
daarover zo goed mogelijk te informeren. Problemen die niet altijd gemakkelijk waren
omdat ze te maken hebben met de Nepalese overheid of met het kastesysteem. Maar
altijd komt er in het land zelf onverwachte hulp om de problemen op te lossen.
We hopen dat u ons ook dit jaar wilt steunen!

Naar het grote feest in Nepal – Drie reisimpressies
Gert-Jan Hoitink
Vorig jaar februari was het zover. Mijn eerste werkbezoek aan Nepal. Afgaande op de
verhalen van Trees en van de donateurs die ooit ook zijn afgereisd, zou het een mooie
en bijzondere ervaring worden. Zou ik ook gegrepen worden door het Nepal-virus?
Dat je niet anders kan dan nog een keer teruggaan?
Na eerst een aantal dagen toeristisch met het land, de mensen, het eten en het levensgevaarlijke verkeer kennis gemaakt te hebben, was het tijd om deel te gaan nemen aan
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Vele dansoptredens van verschillende bevolkingsgroepen.
Deze groep vertegenwoordigt de Magardans
het feest ter ere van het dertigjarig bestaan van de stichting op het terrein van de Kumari-school. Dat dit jubileum bijzonder was voor heel Nepal bleek wel uit de aanwezigheid van maar liefst vier televisieploegen en tig fotografen die het hele feest minutieus
hebben vastgelegd. Bij de Kumari-school werd ons reisgezelschap – met uiteraard
Trees voorop – op Nepalese wijze door een menigte mensen en kinderen zeer gastvrij
onthaald en naar het podium op schoolterrein begeleid. Daarmee was ook het startsein
gegeven voor het feest dat de gehele middag tot diep in de avond duurde. Optredens
van diverse bevolkingsgroepen uit de omringende dorpen, iedereen prachtig in de eigen klederdracht. De kinderen van de Kumari-school die ook lieten zien hoe goed ze
konden dansen. En natuurlijk ontbraken de vele toespraken en de vele dankzeggingen
aan Trees en onze donateurs niet, zonder wie de stichting niet haar goede werk in Nepal kan doen. Bijzonder was ook de ceremonie ter bevestiging van de warme band tussen Nepal en Nederland en de waardering hiervoor.
Ook in Nepal houden ze van taart. Aan het einde van de avond werd een enorme zelfgebakken verjaardagstaart binnengebracht die Trees mocht aansnijden en aan de
feestvierders mocht uitdelen, en daarna was het tijd om met elkaar lekker te gaan dansen totdat het bedtijd was.
De dagen daarna was er ruimte om in alle rust kennis te maken met de kinderen van de
Kumari-school, de leerkrachten, de medische staf, de kookbrigade, de bakker, de boer,
de landbouwers en alle anderen, en om te ervaren hoe het dagelijkse leven voor die
4
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mensen eruitziet. Respect voor de gedrevenheid van al deze mensen, dag in dag uit.
Hoe bijzonder is het als je iedere ochtend op weg naar het ontbijt opgewekt begroet
wordt door de kinderen met ‘namasté’, waarbij je elkaar ook aankijkt, hoe kort ook.
Even een kort moment van verbinding, van wederzijds er mogen zijn, en zijn wie je
bent. Korte kippenvel-momenten, die voor mij kenmerkend zouden worden voor het
warme contact met de Nepalezen die ik nog zou gaan ontmoeten. En ook ik ontkwam
er niet aan: lekker meespelen met de kinderen in het speelkwartier. Het mooie is, dat
gaat daar vanzelf!
Er was ook tijd om een aantal lopende projecten in de bergen te bezoeken. Op prachtige
locaties die zonder fourwheeldrive – al hobbelend – niet te bereiken zijn. Zoals een bezoek aan Bobok, een dorp hoog in de bergen waar de stichting al een school had gebouwd, maar waar nu de komende tijd gebouwd gaat worden aan een gezondheidscentrum. Maar liefst 25.000 (!) Nepalezen hebben dan medische zorg min of meer voor hen
op loopafstand. Natuurlijk ontbrak ook daar niet een feestelijk onthaal door de dorpelingen met volksdans, zang en heerlijk eten. En ja, ook wij gasten moesten daar tot diep
in de nacht met de voetjes van de vloer. In een ander dorp was te zien hoe het was gesteld
met de bouw van een aantal huizen voor door de aardbeving dakloos geworden gezinnen. De dorpelingen bouwen zelf de nieuwe huizen. Met elkaar, voor elkaar. Ook hier
geen helpende overheid te bekennen. Als voor de Nepalezen vanzelfsprekend, werden
wij allerhartelijkst ontvangen en met trots en blijdschap rondgeleid langs de verschillende in aanbouw zijnde huizen. En we hebben veel plezier met elkaar gehad bij de maaltijd
met (of door) de lokale borrel, zonder elkaars taal te spreken.
De laatste heen-en-weer geschud wordende autorit ging naar het dorp Dhodenie. Hier
vond de ceremonie van de eerste steenlegging voor de school plaats. Ook hier zal de
school door de dorpelingen zelf gebouwd worden en onderwijs gaan bieden aan 150
kinderen. Moeilijk te bevatten is dat de dorpelingen tot nu toe dus geen enkele vorm
van onderwijs genoten hebben.
De laatste dag van de reis zat ik onder de boom op het schoolplein en liet alle opgedane
ervaringen en indrukken de revue passeren, en ik besefte hoe belangrijk de stichting is
voor de Nepalezen. De aanwezigheid van medische zorg, onderwijs en voeding is van
levensbelang en mag niet onbetaalbaar zijn. En wat een mooie resultaten kunnen bereikt worden met relatief weinig euro’s. Mede door de inzet en betrokkenheid van de
Nepalezen zelf. Tegelijkertijd heb ik ook de kwetsbaarheid gezien: de behoefte aan
blijvende financiële steun en betrokkenheid vanuit Nederland om de waardevolle projecten van Stichting Tamsarya te kunnen voortzetten. Ik kan u nu uit eigen hand vertellen dat de Nepalezen u voor die steun oprecht ontzettend dankbaar zijn!
Tot slot, dat Nepal-virus, bestaat dat nu echt? Ik kan u vertellen dat het virus ook mij
heeft ‘gegrepen’. Zelfs zo erg dat ik lange tijd last heb gehad van heimwee naar dit
land met die geweldig lieve mensen, die bereid zijn zelf hard te werken voor betere
leefomstandigheden, en dankbaar zijn voor dat essentiële duwtje in de rug dat u hun
via Stichting Tamsarya geeft. Ik ga zeker een keer terug!
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Trudy en Niels Janink
Een fantastische reis die begint in Kathmandu. Trees neemt ons mee naar de plek in de
wijk Thamel waar ze logeerde op haar fietstocht. Het lag toen aan de rand van de stad.
We lopen door naar de Garden of Dreams, een oase van rust in de drukke stad.
Na een lange busreis komen we aan in Lumbini, de geboorteplaats van Boeddha.
Een plek waar vele mensen elkaar ontmoeten in gebed en zang, onder een heel grote
boom vol met gebedsvlaggen die wapperen in de wind. Overal in die enorme tuin
staan tempels en gastenverblijven. Iedere tempel is neergezet door een ander land.
Elk met een eigen sfeer, sommige nog in aanbouw. Wat een prachtige plek, zo groot
dat we met riksja’s van tempel naar tempel gaan.
Daarna gaan we naar Sapana Lodge bij het natuurreservaat Chitwan. Hier klimmen
we op de rug van een olifant voor een tocht van twee uur. We steken een rivier over
waar we twee krokodillen ontdekken, het vrouwtje houdt de wacht bij haar eieren.
In het bos zien we twee neushoorns, vele herten en kleurige vogels en overal is er de
heerlijke geur van Lantana’s.
We maken kennis met Deepak en met de voorzitter van het bestuur, alle contacten
zijn hartverwarmend. We bereiden ons voor op het feest en op ons verblijf op de
Kumari-school.
Trees wordt door iedereen begroet en in een feestelijke optocht met muziek, bloemenslingers en veel gejuich lopen we langs rijen schoolkinderen die allemaal ‘Namasté Mummy’ roepen naar Trees. Het is feest! Vanaf het podium kijken we naar
de dansende kinderen en luisteren we naar toespraken en naar muziek. Deepak en
zijn staf hebben alles werkelijk super georganiseerd en het geheim gehouden voor
Trees. Het hele schoolplein stroomt vol met mensen uit de nabijgelegen dorpen en
zij vieren het feest mee, maken muziek en dansen. De kinderen bieden Trees een
grote maquette aan die ze gemaakt hebben van de school, met mogelijkheden voor
de toekomst. Tegen het eind van het feest krijgen de kinderen een heel grote verjaardagstaart – de verjaardagen van de leerlingen worden gezamenlijk gevierd – en
voor iedereen is er een stukje. Zingend en dansend op het schoolplein sluiten we
deze fantastische dag af.
Trees als middelpunt. Trees die al dertig jaar het gezicht is van de stichting en met
veel liefde, standvastigheid en passie deze school, maar ook vele andere projecten
heeft opgezet. Het was heel bijzonder dit te mogen meemaken.
Met de kinderen op school lachen we veel, ze zijn heel vrij in het maken van contact, we laten foto’s zien uit Nederland. Ook met de leerkrachten wisselen we levensverhalen uit in een ongedwongen sfeer. Het is bijzonder om te zien met hoeveel
liefde deze kinderen omringd worden. Het bijwonen van de yogales ‘s morgensvroeg zorgt ervoor dat je de dag heel fit begint. Alles bij elkaar ervaringen om nooit
te vergeten.
Vanuit de school bezoeken we het Boeddhistische vrouwenklooster in Dauni, waar
Trees tijdens haar fietstocht is gestopt. Ook daar worden we hartelijk ontvangen en iedereen is blij Trees te zien. We eten met elkaar en maken kennis met de nieuwe lama
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die ons zijn zegen geeft. We wandelen over het terrein naar de meditatieplek waar de
oude lama tot zijn dood in afzondering woonde, en van daaruit lopen we naar de
school die met het geld van de stichting is gebouwd. Dan komen we langs een bijzondere plek waar de moeder van Boeddha, toen ze in verwachting was van hem, drie
maanden heeft gemediteerd.
Een paar dagen later vertrekken we naar Bobok in de bergen. We rijden op een zandpad met grote kuilen, dicht langs de rotswand steeds maar hoger, een hele belevenis!
Een hartelijk ontvangst op het schoolplein, we krijgen bloemenslingers om en Deepak
vertaalt alles voor ons. We krijgen een feestmaal opgediend in kunstig gevlochten borden van bladeren. De mannen maken muziek en de vrouwen dansen. We maken een
wandeling door het dorp en zien hoe rijstmeel wordt gemalen en hoe men raksi stookt.
We bekijken de bijenkasten in boomstronken die hangen aan de muren van de huizen.
De vrouwen zorgen voor stookhout om te koken en voor groen voor het vee. Ze dragen
alles in manden op de rug met een draagband over het voorhoofd. ‘s Morgensvroeg
voor zonsopgang lopen we de berg op om door de nevel heen de eerste zonnestralen te
zien schijnen op de toppen van de Himalaya.
We gaan terug naar de Kumari-school op de feestdag van Shiva. Overal op de weg
staan groepjes vrolijke kinderen in feestkleren die met een touw over de weg de auto’s
tegenhouden. Als je wat geld geeft mag je verder rijden, tot de volgende groep. ‘s
Avonds bij het eten krijgen we ‘iets extra’s’ vanwege het Shivafeest. Het vertrek uit de
school is heel emotioneel, we hebben iedereen in ons hart gesloten. We gaan op weg
naar Kathmandu waar we nog een paar dagen doorbrengen. We wandelen door de
stad, bezoeken Stupa’s, gaan naar de crematieplaats van de hindoes. Bij het oudste
tempelcomplex zien we nog veel schade van de aardbeving. De grootste stupa wordt
versierd met slingers van oranje bloemen, want de volgende dag is het Tibetaans
nieuwjaar. En dan is het afscheid, afscheid nemen van de mensen waar we zo’n fijne
tijd mee hadden, afscheid van Nepal, we nemen iedereen mee in ons hart en voelen
nog steeds de warmte.

Heleen en Nico Vermaas
Wat misschien wel de meeste indruk op ons heeft gemaakt tijdens ons verblijf in Nepal, is wel de vasthoudendheid van Trees en haar Nepalese medewerkers bij het opzetten en voltooien van de vele projecten. We waren zeer onder de indruk van de Kumari-school met zijn vele nevenprojecten, maar ook van de school en het gezondheidsproject in het bergdorp Bobok dat we bezocht hebben. Trees doet dit niet alleen, maar
ze zorgt ervoor dat de bevolking zelf meedenkt en meewerkt. Dat komt tot uitdrukking
in de blijdschap die de mensen uitstralen, hartverwarmend. Hoe weinig mensen in
onze ogen soms hebben, ze maken een vriendelijke en blije indruk.
Er worden zoveel goede dingen gedaan dat het absoluut terecht is dat het dertigjarig bestaan van de Stichting Tamsarya gevierd werd. De hele bevolking van de omgeving van de Kumari-school, oud-leerlingen en natuurlijk de kinderen vormden een
enorme feestvierende groep. Wij zaten als eregast op het podium en we zijn uren bezig
gehouden met toespraken, zang en dans. Er was heerlijk eten en iedereen was op zijn
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paasbest. Wat een belevenis! We waren heel blij dat wij erbij mochten zijn.
Heel bijzonder was voor ons de ontmoeting met Kumar, een zeer getalenteerde en sociaal voelende jongeman van zestien. Hij wil graag arts worden en wij zijn heel blij dat
we hem daarbij kunnen ondersteunen. Er was een aparte ontmoeting, samen met Trees
en Deepak, waarbij één van ons met hem kon praten. Het was een heel fijn gesprek.
Kumar maakt een intelligente en zeer betrokken indruk en we hebben er alle vertrouwen in dat hij de opleiding goed zal voltooien en dat hij een goede dokter zal zijn. Zo
kan hij in de toekomst zijn steentje bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in de omgeving waar hij nu nog op school zit. De hele reis was een fantastische
ervaring, vooral ook door de begeleiding van Trees. Hartelijk dank daarvoor Trees!

Eindelijk een nieuwe woning voor de bewoners van Kirtipur
In 2015 werden de bergdorpen Kirtipur en Namjakot zwaar getroffen door de aardbevingen. De overheid liet de dakloze families in de steek en van de 75 districten kwamen slechts 14 in aanmerking voor wederopbouw die wèl door de overheid werd gefinancierd. Kirtipur en Namjakot vielen buiten de boot. Wel kreeg elke dakloze familie
in Kirtipur €1000 om een geheel nieuw huis te bouwen, met als voorwaarde dat als
men geen huis zou bouwen de overheid het bedrag terug zou vorderen. Maar voor dat
bedrag kan men ook in Nepal geen menswaardige woning bouwen. Stichting Tamsarya gaf elke familie € 2000 extra. Met de hulp van verscheidene dorpsbewoners, die
bijvoorbeeld gratis hun tractor lieten rijden om bouwmaterialen te vervoeren, is het
gelukt om voor een bedrag van € 3000 voor elke familie een woning met vier kamers te
bouwen. Dankzij uw hulp, en de grote saamhorigheid en inspanningen van de families
zelf, konden we in december 2018 alle woningen feestelijk inzegenen! De vreugde
was groot en wij als stichting willen alle donateurs namens de bewoners van Kirtipur
héél hartelijk danken! Voor de stichting in Nepal was het organisatorisch een heel
werk om deze wederopbouw in goede banen te leiden. Daarom kon men niet ook tegelijkertijd, naast
alle andere lopende projecten, de
wederopbouw in
Namjakot oppakken. Dit bergdorp
staat in de planning van 2019-20.

De weg naar
Kirtipur
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Noodwoningen na de aardbeving

Santi woonde drie jaren met haar familie in deze noodwoning
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Santi is een van de bewoners die haar huisje verloor tijdens de aardbeving.
Ze staat nu voor haar nieuwe huis, geschonken door de Stichting in het kader
van de wederopbouw. Het teken op het huisje is het embleem van de
wederopbouw door Stichting Tamsarya

Woning in aanbouw - met meerdere kamers
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De Kumari-school
Trees van Rijsewijk
Al 24 jaar worden op de Kumari-school arme en kwetsbare kinderen opgevangen: wezen en niet-wezen. De kinderen die wel nog een of twee ouders hebben, komen zonder
uitzondering uit gezinnen waar de omstandigheden bijzonder zwaar zijn. Sommigen
hebben geen huis. Soms hebben ze een of twee ouders die gehandicapt zijn, of de ouders, en vaak ook de kinderen, zijn getraumatiseerd door geweld of incidenten die hebben plaatsgevonden. Andere ouders werken als landslaaf voor de grootgrondbezitters
of als gastarbeider in het buitenland. Wegens hun kwetsbare positie lopen deze kinderen grote risico’s in een land waar nauwelijks aandacht is voor kwetsbare kinderen.
De laatste jaren wordt veel gepubliceerd over weeshuizen waar geen echte weeskinderen worden ondergebracht. De kinderen worden gebruikt voor commerciële doeleinden,
bijvoorbeeld om toeristen te lokken. Of idealistische jongeren mogen als vrijwilliger –
tegen betaling – een paar weken in zo’n weeshuis komen werken. Het opheffen dan wel
sluiten van weeshuizen komt dan ook regelmatig in het nieuws en men pleit voor opvang
van weeskinderen in een pleeggezin. Nepal vormt geen uitzondering.
Het spreekt voor zich dat elk kind gebaat is bij een veilig opgroeien in een liefdevol
gezin met twee ouders. Maar voor de kinderen van de Kumari-school is opvang in een
pleeggezin vrijwel zonder uitzondering onwenselijk. Veel kinderen hebben wel één of
twee ouders, of grootouders. Zij zouden hun kind wel zelf wíllen verzorgen, maar kunnen het eenvoudigweg niet, omdat ze gehandicapt zijn of onder erbarmelijke omstandigheden leven. Zij willen niet dat hun kind opgroeit in een pleeggezin. Ze wel onderbrengen in een pleeggezin zou zeer pijnlijk zijn en daar kunnen conflicten uit voortkomen. Ook het kastesysteem, een discriminerend systeem, heeft een nadelige invloed
op het familieleven van sommige kinderen. Bovendien worden vanuit de Nepalese
overheid de rechten van het kind onvoldoende beschermd en lopen deze kinderen ook
in het pleeggezin risico’s.
Opgroeien in een veilig en liefdevol gezin, dat kan de Kumari-school niet bieden.
Maar wel kan een toegewijd team een liefdevolle omgeving creëren, waarbij ook altijd
de familie van het kind wordt betrokken. De leerlingen gaan drie keer per jaar naar
huis en ouders zijn altijd welkom. In Nepal kan een pleeggezin niet bieden wat de Kumari-school wèl kan bieden: veiligheid, kwaliteitsonderwijs in kleine klassen, zeer
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goede voeding en uitstekende medische zorg. Ze krijgen ook onderricht in de rechten
van het kind. Bovendien krijgen ze meer dan alleen onderwijs, er is sport en spel, zingen en dansen. Tot nu toe proberen we zo goed mogelijk aandacht te schenken aan het
welbevinden van de kinderen individueel en in groepsverband. Tijdens de wekelijkse
groepsgesprekken wordt niet alleen gediscussieerd en gefilosofeerd, maar krijgen de
leerlingen ook de mogelijkheid hun problemen ter sprake te brengen. De leerlingen
zitten beurtelings voor en een leerkracht blijft op de achtergrond om bij te sturen. Het
beleid is erop gericht dat het kind zijn talenten in een veilige omgeving kan ontwikkelen. Daarom zijn de klassen klein en is er een moeder voor de kinderen.
Er rust in de Nepalese samenleving een zwaar stigma op iemand die geestelijk ‘niet in
orde’ is. Ook het bespreekbaar maken van een belast verleden is taboe. Het is bekend
dat sommige leerlingen in hun jonge leven traumatische ervaringen hebben opgedaan.
Nepal is echter vrijwel onbekend met traumabehandeling en er zijn geen deskundigen,
waardoor we tegen grenzen aanlopen om de ernstig getraumatiseerde kinderen die
hulp te bieden die ze nodig hebben. We zijn blij dat Fred Smets, een ervaren psychotraumatherapeut, in 2018 bereid was om op de Kumari-school een deskundig onderzoek te doen onder de leerlingen om meer inzicht te krijgen in de problematiek.
Er is meer in Nepal dat uit de taboesfeer gehaald moet worden. In 30 jaar tijd heb ik in
Nepal veel vrouwen en kinderen gesproken die lichamelijk en geestelijk veel leed dragen, waar ze niet over kunnen praten en waarmee ze nergens terecht kunnen. Een
meisje dat verkracht was, stelde ik voor om aangifte te doen bij de politie. Dat wilde ze
niet uit angst dat ze dan nooit meer uitgehuwelijkt zou worden. Praten over menstruatie is zelfs een groot taboe. Het opleiden van jonge vrouwen verdient hoge prioritiet,
dan zal de taboesfeer geleidelijk doorbroken worden. Gelukkig heeft de stichting al
heel veel kinderen, jonge meisjes en vrouwen opgeleid, die op hun beurt andere vrouwen hun kennis en bewustzijn kunnen doorgeven in een door mannen en kastesysteem
gedomineerde maatschappij. Er is nog een lange weg te gaan. We zullen in de komende jaren onderzoeken hoe we het personeel van de Kumari-school nog meer kunnen
trainen in het coachen van de kinderen. De overheid heeft sinds kort echter een beleid
dat buitenlanders geen arbeid mogen verrichten in Nepal, ook niet op vrijwillige basis.
Terwijl er zoveel expertise is die ingezet zou kunnen worden.
Ondanks het belaste verleden van veel kinderen verheugt het eenieder dat ruim 90%
van alle schoolverlaters van de Kumari-school goed terecht is gekomen. De meesten
krijgen een goede baan: als vroedvrouw, docent, verpleegkundige, soldaat, taxichauffeur of administratief medewerker. Een enkeling behaalt een graad, zoals Surya, die
nu als dokter in onze projecten werkt. Kumar, een weesjongen die sinds kort helemaal
geen familie meer heeft, behoort tot de tien beste leerlingen van héél Nepal en zit nu op
een van de beste middelbare scholen. Deze school biedt de vijftien beste leerlingen
van Nepal gratis onderwijs aan. Over drie jaar kan ook hij naar de medische faculteit
gaan omdat een echtpaar, beiden voormalig huisarts, zijn studie wil bekostigen. We
kunnen stellen dat het goed gaat met dit project. Maar wat zou het geweldig zijn als de
overheid de zorg voor deze kwetsbare kinderen op een dergelijke wijze overnam en
daar hopen we nog steeds op.
12

Stichting Tamsarya — Activiteiten 2018

Dankzij een prachtige donatie kon de Kumari-school zelf geheel gerenoveerd worden
en de komst van zonnepanelen zijn een uitkomst. De overheid laat de kinderen van
Nepal in de steek, maar de zon niet. In 2019 zullen de overige gebouwen worden gerenoveerd. Er ligt inmiddels een ontwerp voor een geheel nieuw hostel met nieuwe wc’s
en wasplaats. Door de diepwaterboring van enkele jaren geleden is er drinkwater, kookwater en waswater in overvloed. Een flinke voorraad kan worden opgeslagen in de
nieuwe watertank, en leidingen zorgen voor transport naar alle afdelingen. De bakker
kreeg een nieuwe mixer en een nieuwe oven.

Nieuwe kinderen
Zoals elk jaar zijn ook dit jaar weer twintig nieuwe kinderen op de Kumari-school komen wonen. Op de volgende pagina's zie u telkens twee foto’s van elk kind met een
korte beschrijving van hun achtergrond. De eerste foto is gemaakt bij aankomst op de
Kumari-school, de tweede een half jaar later.
De bovenstaande afbeelding toont een groepsfoto van deze ca 20 nieuwe kinderen
die door de Kumarischool zijn aangenomen

13
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Achtergrond 22 kinderen Kumari-school
Eerste foto in april
2018, tweede foto
een half jaar later
Jivani Sarki
Meisje, 7 jaar oud
Vader is dood.
Moeder leeft onder
zeer armoedige
omstandigheden.
Zij werkt als sjouwer.

Bikram Gharti
Jongen, 7 jaar oud
Vader is dood en
familie leeft ver
onder het bestaans
-minimum.
Vaak is er niet
genoeg te eten.

Biren Shrestha
Jongen, 7 jaar oud
Vader is dood,
moeder werkt
voor anderen.

14
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Een half jaar later

Bij aanneming

Sandip BK
Jongen, 8 jaar oud
Vader is dood.
Moeder woont in
bij anderen

Asmita Mahato
Meisje, 6 jaar oud.
Heeft wel een vader
en moeder, die
leven onder extreem
armoedige omstandigheden.

Shristi Sunar
Meisje, 6 jaar oud.
De vader is gehandicapt en moeder werkt
voor de rijken.
Vaak is er niet
genoeg te eten
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Een half jaar later

Bij aanneming

Resma Saru Magar
Meisje, 7 jaar oud
Beide ouders hebben
Resma in de steek
gelaten.
Een oom heeft
haar opgevangen.

Pasupati Gaire
Jongen, 6 jaar oud
Moeder verliet
het gezin.
Vader is heel arm.

Pratik B.K.
Jongen, 8 jaar oud.
Vader heeft gezin in
de steek gelaten.
Moeder heeft geen
huis en woont in
bij anderen.
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Een half jaar later

Bij aanneming

Monika Acharya
Meisje, 7 jaar oud.
Zij heeft een vader en
moeder. Moeder is
geestelijk ziek.
Leven onder erbarmelijke omstandigheden.

Samir Thapa
Jongen, 7 jaar oud.
Heeft een vader
en moeder.
De familie is arm en
vaak is er niet genoeg
te eten.

Amajirit B.K.
Jongen, 6 jaar oud.
Heeft een vader
en moeder.
Familie leeft onder
erbarmelijke omstandigheden.
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Een half jaar later

Bij aanneming

Anisha Shrestha
Meisje, 8 jaar oud.
Vader heeft het gezin
in de steek gelaten.
Moeder leeft onder
moeilijke
omstandigheden.

Aaisha Chaudhari
Meisje, 7 jaar oud
Vader is met iemand
anders getrouwd.
Moeder leeft onder
moeilijke omstandigheden.

Bibash Pariyar
Jongen, 7 jaar oud
Vader en moeder
hebben gezin in de
steek gelaten
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Een half jaar later

Bij aanneming

Pratima Tamang
Meisje, 8 jaar oud
Vader onbekend.

Abinash Pariyaar
Jongen, 8 jaar oud
Vader heeft gezin in
de steek gelaten
Moeder kan niet
spreken en leeft onder
zeer armoedige omstandigheden.

Gauri Mahato
Meisje, 7 jaar oud
Vader heeft gezin in
de steek gelaten.
Moeder is elders
gaan wonen.
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Een half jaar later

Bij aanneming

Sagar Pariyar
Jongen, 8 jaar oud.
Heeft een vader en
moeder.
Leven onder zeer
armoedige omstandigheden en hebben vaak
niet genoeg te eten.

Sandesh B.K.
Jongen, 7 jaar oud
Zowel vader en
moeder zijn
hertrouwd.

Bhuma Kumari
Kumal
Meisje, 8 jaar oud.
Vader onbekend
moeder hertrouwd.
Familie is erg arm.
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Een half jaar later

Bij aanneming

Sayisha BK
Meisje, 8 jaar oud
Vader en moeder
zijn gescheiden.
De familie leeft
onder zeer armoedige
omstandigheden.
***

Nog een keer een groepsfoto (klas 2) - het plezier van deze kinderen spat er van af
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Screening kinderen van de Kumari-school
Fred Smets
Via mijn broer, huisarts Hans Smets, ben ik in contact gekomen met de Stichting Tamsarya. Hij werkt sinds 2008 vrijwel jaarlijks als arts in de bergen. Tijdens een bezoek in
2011 werd ik aangenaam getroffen door de goede organisatie en werkwijze van de stichting. In het weeshuis en op de Kumari-school zagen we vele tevreden, blije en vrolijke
kinderen spelen. Uit gesprekken met Trees en Hans werd me duidelijk dat veel van de
kinderen op de Kumari-school mochten verblijven vanwege hun ernstig belaste verleden. Gaandeweg voelde ik een behoefte om daarin iets te kunnen betekenen met mijn ervaring als psychotraumatherapeut. In overleg met Nepal, Trees en Hans werden de mogelijkheden om een screening te doen positief ontvangen. Vanuit de managing director
Deepak ervoer ik enige scepsis, voortkomend uit onbekendheid met psychotrauma. Het
bleek dat psychologie – en in het bijzonder psychologische behandelingen – concepten
zijn die in Nepal vrijwel niet bekend zijn. We zijn overeen gekomen om in eerste instantie de geestelijke gezondheid van kinderen te screenen. En daarna te bezien of er een indicatiestelling t.b.v. behandeling voor de kinderen bestond.
In januari 2018 hebben mijn dochter Jasmin en ik bijna een maand op de campus van
de Kumari-school doorgebracht. We zijn op buitengewoon warme en gastvrije wijze
ontvangen door zowel de kinderen als de staf. De kinderen genieten een goed leven op
de Kumari-school. We zagen net als in 2011 wederom blije, spelende, sportende, zingende en dansende kinderen. Een genot om te zien. Ze krijgen goed – en Engelstalig onderwijs, een gestructureerd en gevarieerd dagprogramma, goed onderdak en prima
voeding. Het is prachtig om te zien hoe zelfvoorzienend het Kumari-project is. Iedereen helpt elkaar. Er is tevens goede gezondheidszorg, verzorgd door Rita Tamang, Surya Khamchaa, en Man. Onze opdracht indachtig dachten Jasmin en ik aan- vankelijk
“Wat doen we hier?”.
Na enkele dagen de kinderen in de klassen te hebben geobserveerd, zijn we gestart met
de gesprekken. We hebben 60 van de 90 kinderen elk een uur gesproken. De kinderen
werd geïnformeerd over de controle die zij hadden over wat ze wel en niet aan ons kenbaar wilden maken, en dat de rapportage vertrouwelijk van aard was. Rita Tamang, een
bescheiden maar vooraanstaand verpleegkundige van het gezondheidscentrum, trad op
als tolk. Opgemerkt dient te worden dat zij zeer getalenteerd is en een bijzonder en warm
contact heeft met de kinderen. Haar aanwezigheid en inzet was cruciaal om de – in het
begin nerveus en verlegen – kinderen te kunnen bejegenen. De kinderen toonden zich
buitengewoon open over hun levensverhaal. Daardoor hebben we concrete en relevante
informatie uit hun levensgeschiedenis kunnen verzamelen. Alle informatie is verzameld
in individuele bestanden per kind inclusief een foto van het kind met levenslijn. De kinderen waarbij we zorg hebben vastgesteld, zullen worden gemonitord door Rita. De individuele rapportages zijn overgedragen aan Trees en Deepak.
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...Therapeutisch gesprek...
We waren soms ontdaan door de buitengewoon schrijnende gebeurtenissen waaraan
de kinderen zijn blootgesteld. Des te opmerkelijker en mooi was het te zien dat de kinderen de veerkracht hebben om ‘voort te leven’.
Twee jongeren zijn op experimentele basis behandeld met EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), (de Jongh, 2016). Een jongere van vijftien jaar is succesvol behandeld voor een fobie voor slangen. Deze problematiek kon in de behandeling goed worden gescheiden van andere – meer indringende – trauma’s in haar leven.
Ze gaf te kennen niet meer bang te zijn voor slangen, ratten en spinnen. Ze durfde na
de behandeling met zelfvertrouwen in de nacht door het gras 40 meter verderop naar
het toilet te gaan. Deze behandeling is met haar toestemming en die van Deepak t.b.v.
psychoeducatie opgenomen op video. Een andere jongere met een fobie voor injecties
kon niet worden behandeld. De angst voor injecties leek samen te hangen met de
moord van haar vader op haar moeder met een mes.
Er zijn door Jasmin en Rita enkele lessen besteed aan de menstruatie cyclus t.b.v. de
meisjes in class 4 en 5 en de meisjes van het vervolgonderwijs. Illustratief voor het belang voor de kinderen was de opmerking van een veertienjarig meisje dat ze bij haar
eerste menstruatie dacht dat ze doodbloedde. Pas na vier dagen durfde ze hiervoor
hulp te vragen. Rita heeft zich kunnen opstellen als een vertrouwenspersoon. De jonge
meisjes weten nu waar ze terecht kunnen met hun vragen. Ook hebben enkele lessen
over pestgedrag plaatsgevonden.
In de loop van het hele traject merkten we dat de leerkrachten nieuwsgierig waren naar
ontwikkelingspsychologie. Er kan vanuit de leerkrachten meer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen worden gerealiseerd. Dat kan meer balans brengen voor de kinderen om te kunnen omgaan met de ‘krassen op de ziel’. De
25
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geestelijke conditie kan daarmee worden versterkt. We hebben Rita gevraagd om als
counselor op te treden.
Zes of acht kinderen zouden in aanmerking kunnen komen voor psychotraumabehandeling ware het niet dat sinds enige tijd er geen buitenlandse vrijwilligers meer in Nepal mogen werken. We kunnen ook niet zonder toestemming van de familie een psychotraumabehandeling geven, bovendien vindt het Nepalese team het niet verantwoord dat de familie, vaak analfabeet en zonder relevante kennis, hierover moet beslissen.

Naaiatelier voor arme vrouwen
Veel arme jonge vrouwen, met name op het platteland, zijn kansloos. Het overgrote
deel van de huwelijken wordt gearrangeerd door de ouders. Volgens de Nepalese traditie gaat na het huwelijk de vrouw inwonen bij de familie van haar man. Dit is één van
de belangrijkste redenen waarom niet wordt geïnvesteerd in de opleiding van meisjes.
Veelal hebben arme families sowieso niet genoeg geld om een beroepsopleiding voor
hun kinderen te kunnen bekostigen. Uit eigen onderzoek blijkt dat er veel belangstelling is voor deze opleiding. Het geeft jonge vrouwen de mogelijkheid om zelfstandig
inkomsten te verwerven en te participeren in de maatschappij. Ook de meisjes van zestien jaar en ouder van de Kumari-school komen voor deze opleiding in aanmerking.
Bij de eerste training worden enkele oud-leerlingen opgeleid.

Groepsfoto naai-atelier
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Hard aan het werk in het naai-atelier
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Eerst moesten de trapnaaimachines besteld en vervoerd worden naar de school. Terwijl de naaimachines gebruiksklaar werden gemaakt, scharen, meetlinten, stoffen en
andere materialen werden ingekocht, konden meisjes en vrouwen uit de omliggende
dorpen zich inschrijven. Er was zóveel belangstelling dat de selectiecommissie zeker
twee dagen nodig had om te beoordelen wie in aanmerking kwam voor deze opleiding.
Uit de ruim 100 aanmeldingen werden 60 meisjes en vrouwen geselecteerd. Ik realiseer me dat analfabete vrouwen helaas niet mee kunnen doen aan dit programma omdat zij niet kunnen schrijven en rekenen. En dat is toch noodzakelijk voor deze praktische opleiding. De vrouwen die wel meedoen, hebben één tot vijf jaar lagere school
gevolgd en zijn afkomstig uit arme families. Het enthousiasme is groot en de vrouwen
zijn ongelooflijk blij dat zij deze onverwachte kans krijgen. Zij krijgen een opleiding
en kunnen straks hun eigen geld verdienen. Dit verhoogt hun ‘status’ en zo worden ze
minder achtergesteld in de gemeenschap. De beste leerling krijgt aan het einde van de
opleiding een naaimachine cadeau. Eind 2018 kregen 22 vrouwen hun diploma. Momenteel wordt een volgende groep geselecteerd. Zij zullen in maart 2019 met de opleiding beginnen.

Enkele vrouwen van de opleiding aan het woord:
Purnakala: ‘Ik ben 29 jaar oud. Toen ik zwanger was van mijn tweede kind is mijn
man verdwenen en stond ik er alleen voor. Ik doe het huishouden en voor mijn inkomsten werk ik op het land van anderen. Vrouwen in Nepal hebben het zwaar omdat er in
onze samenleving weinig aandacht is voor de positie van vrouwen. Veel vrouwen leven onder moeilijke omstandigheden, en een weg om eruit te komen is er vaak niet.
Als een vrouw door haar man in de steek wordt gelaten raakt ze nog meer achtergesteld. Ik ben zo blij en dankbaar met deze training, want dat brengt mij verder in het leven. Dergelijke opleidingen zorgen ervoor dat vrouwen ook in hun kracht kunnen komen. Namens alle vrouwen die het moeilijk hebben en achtergesteld zijn wil ik de donors heel erg bedanken voor hun hulp’.
Sita: ‘Ik ben 26 jaar oud en woon met acht familieleden in één huis. Mijn man is
ernstig ziek en lijdt aan tuberculose. Ik moet voor hem en voor alle familieleden zorgen,
daarnaast werk ik op het land om geld te verdienen. Mijn broer werkt als gastarbeider in
India en zo helpt hij mee voor het onderhoud van de familie. De situatie van de vrouw in
Nepal is erbarmelijk, maar toch beter dan vroeger. Maar wij vrouwen worden nog steeds
onderdrukt en gecontroleerd door de mannen die het voor het zeggen hebben. Ik ben zo
gelukkig dat ik deze opleiding mag volgen, want ik had dit nooit zelf kunnen betalen.
Hierna kan ik ook zelf geld verdienen en ben ik niet meer afhankelijk. Ik weet niet hoe ik
de mensen kan bedanken die mij deze kans geven. Dank u wel!’
Uma: ‘Ik ben 35 jaar oud. Toen ik klein was ging mijn moeder dood en moest ik
voor de familie zorgen en zodoende ben ik maar een paar jaar naar school geweest.
Mijn man werkt als sjouwer voor anderen en vaak hebben we niet genoeg te eten omdat hij weinig verdient. Meisjes worden jong uitgehuwelijkt en zo stopt hun kans om
zich te ontwikkelen. Vrouwen werken hard en hebben een grote verantwoordelijkheid
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Ik ben héél blij met deze kans
omdat ze voor iedereen zorg moeten dragen. Ik ben ontzettend blij, want met deze opleiding en met een naaimachine kan ik thuis geld verdienen, zonder dat ik weg moet. Dank
aan alle mensen in Nederland die met deze kans mijn leven gemakkelijker maken.’
Tam Maya: ‘Ik ben nu 21 jaar oud en moest na een paar jaar onderwijs stoppen
met de lagere school omdat ik werd uitgehuwelijkt. Mijn man is naar een Arabisch
land vertrokken om daar als gastarbeider te werken. Ik zorg voor zeven familieleden.
Sommigen van mijn familie werken op het land van de rijken, anders hebben we geen
eten. Omdat we niet voldoende opgeleid zijn en de structuur van de samenleving geen
rekening houdt met de belangen van de vrouw, zijn wij kansloos. Deze stichting helpt
ons wel met kansen en doorbreekt de conservatieve Nepalese samenleving en daarom
ben ik deze stichting die opkomt voor de armen en de vrouwen héél erg dankbaar.
Malati Malla: ‘Ik ben 22 jaar oud. Enkele jaren na de lagere school werd ik uitgehuwelijkt. Mijn man werkt als gastarbeider in de Arabische landen. Ik ben huisvrouw
in het huis van mijn schoonfamilie en werk op het land van anderen, omdat we anders
onvoldoende te eten hebben. Omdat ik arm was, mocht ik naar de Kumari-school,
maar omdat ik niet goed kon leren, heb ik geen vervolgopleiding kunnen doen. De positie van vrouwen verandert maar langzaam. De ouders denken dat het geen zin heeft
om in dochters te investeren omdat ze na het huwelijk gaan inwonen bij de schoonfamilie om daar het huishouden te doen. De positie en de rechten van de vrouw zijn nog
steeds slecht in Nepal. Nu ben ik ongelooflijk blij dat ik deze naai-opleiding mag volgen zodat ik onafhankelijker kan worden. Dergelijke opleidingen zijn van groot belang voor alle vrouwen. Ik wil de donateurs heel erg bedanken dat ik eerst naar de Kumari-school kon en nu deze opleiding mag volgen.
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Biologische landbouw
Nepal bestaat voor 85% uit bergen en voor 15% uit laagvlakte, de Terai, de graanschuur van Nepal. Van de bevolking werkt 85% in de agrarische sector. De boeren in
de bergen verbouwen voornamelijk voor eigen gebruik. Gebruik van insecticiden in
deze dorpen is zeldzaam maar neemt steeds meer toe. Op de laagvlakte daarentegen is
het gebruik van deze middelen algemeen gangbaar. Kennis over de negatieve gevolgen van pesticiden voor mens en natuur ontbreekt. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is de laatste jaren zo enorm toegenomen dat er een sterke achteruitgang is geconstateerd van insecten, waaronder bijen, en van vogels. Zo is het aantal gieren gehalveerd. De situatie is zorgwekkend. Hoge blootstelling aan pesticiden geeft geboorteafwijkingen bij zowel mens als dier. Vandaar dat Stichting Tamsarya januari 2018 is
gestart met voorlichtingsprogramma’s over biologische landbouw. Op de Kumarischool worden alleen nog biologische groenten gekweekt.

In dit tot dorpshuis omgebouwd kippenhok worden lessen gegeven

Doelgroepen:

•
•
•
•

Kleine boeren van zowel de laagvlakte als van de bergdorpen.
Vertegenwoordigers van boeren- en boerinnenbonden.
Huisvrouwen en met name de voorzitsters van de vrouwenverenigingen.
De leerlingen van de Kumari-school.
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In 2018 kregen 280 boeren en boerinnen voorlichting. De cursus omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. De cursus wordt gegeven door docent Mitralal, een
deskundige met 24 jaar ervaring in de biologische landbouw.
In het theoretische deel van de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bodemonderzoek
Bodembehandeling
Opkweken van zaden
Natuurlijke bestrijdingsmiddelen maken en toepassen
Aanleg van een groentetuin
Aanleg van een irrigatiesysteem
Methoden van oogsten
De voedingswaarde van gewassen
De gevolgen van pesticiden voor bodem, mens en dier
Micro-organismen, wat zijn dat?
Kweken van paddenstoelen

Het praktische deel van de cursus houdt in dat alle theoretische kennis in praktijk
wordt gebracht. De deelnemers zijn enthousiast. Ze geven aan dat zij zich door deze
cursus meer bewust zijn geworden van de nadelen en het gevaar van pesticiden voor
het menselijk lichaam en voor het milieu. Ze hebben geleerd hoe ze op eenvoudige
wijze een natuurlijk bestrijdingsmiddel kunnen maken met onder andere planten die
gemakkelijk in de omgeving te vinden zijn.
Een mengsel van de volgende ingrediënten wordt in een ton gedaan en enkele dagen
bewaard. Daarna wordt het één keer per week om de planten gestrooid.
• Kruidige gewassen: bijvoet, brandnetel, munt, kalmoes, knoflook, uien, rode peper,
tabak, goudsbloem, aloë vera.
• Struik: de bladeren van de malabarnoot.
• Boom: neemboom, van oudsher al gebruikt voor medicinale toepassingen, sinds
kort ook bekend om zijn insecten-werende eigenschappen.
• As.
• Urine van koeien. >>>

Voorzitters van
de boerenbonden
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Het was de bedoeling dat de trainingen in de landbouwschool gegeven zouden worden, maar dat werkte niet omdat de cursisten dan veel tijd kwijt zijn met reizen. De
voorlichter gaat nu naar de dorpen, waar een school, gemeenschapsruimte of voormalig kippenhok dienst doet als voorlichtingslokaal. De belangstelling onder vrouwen is
groter dan onder de mannen. Gemiddeld zijn er 50 tot 80 deelnemers. Boeren en boerinnen in Magarkot, Sherguni, Godar, Bheuran, Barauli en Giruwari zijn na het volgen
van deze cursus begonnen biologische gewassen voor eigen gebruik te kweken.
In december 2018 woonden we een cursus bij met ongeveer 60 deelnemers. Na afloop
bezochten we een van de boerinnen die alleen nog maar biologisch teelt. Ze nodigde
ons uit om mee naar haar huis te gaan om de resultaten te zien. Ze wilde ook graag vertellen waarom ze gemotiveerd is (zie foto).
‘Ik heet Debaka Gautam, ben 40 jaar oud
en woon in Koliya. Ik volg niet alleen de
cursussen, maar probeer ook andere boeren en boerinnen te overtuigen van de
noodzaak, vooral voor onze eigen gezondheid. Toen ik een poos geleden met
mijn producten naar de markt ging, was ik
teleurgesteld omdat niemand ze wilde kopen. Mijn groenten zijn kleiner en ik kon
niemand uitleggen dat het biologisch is en wat dat betekent. Ik nam alles weer mee
naar huis en was zo teleurgesteld dat ik het aan het vee heb gegeven. Maar ik dacht: ik
moet het niet opgeven. Nu produceer ik alleen nog voor ons gezin en ga niet meer naar
de markt voor de verkoop. We moeten ons
kostbare leven en dat van anderen beschermen, daarom is biologische landbouw noodzakelijk. Ik hou van mijn boerenleven, omdat
het zo fijn is om voor de dieren te zorgen en
op het land te werken. Bezig zijn maakt mij
blij. Ik zal altijd doorgaan met biologische
landbouw en altijd doorgaan om de kennis
aan anderen door te geven.’
Debaka gaf een rondleiding op haar boerderij. De tuin met groenten stond er prachtig en
vooral gezond bij. Haar koeien en geiten
blaakten van gezondheid. Ze bedankte ons
voor het bezoek.

Boerin Bishnu met een door haar zelf
gekweekte biologische bloemkool
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Bijenproject en opleiding tot imker
Zoals bij alle projecten vraagt de voorbereiding van dit nieuwe project bijenteelt
heel veel tijd. Eerst moet er kennis verzameld worden, zowel in Nepal als in Nederland. Na twee jaar uitgebreid onderzoek zijn we van mening dat het een geslaagd project gaat worden. Honing is een
zeer gewild product waar bergbewoners,
indien zij over de juiste materialen, middelen en kennis beschikken, een aardig
bordje rijst mee kunnen verdienen. Dankzij de giften die Stichting Tamsarya ontvangt, kunnen we het bijenproject in 2019
van start laten gaan. We zijn ook zeer verheugd dat een hoogleraar bijenteelt ons
wil ondersteunen met zijn kennis en bereid is een bezoek te brengen aan de dorpen die straks in aanmerking komen voor
het bijenproject. We hopen dat de Nepalese Bij met haar overheerlijke honing de
arme mensen financieel zal steunen en dat
de honing een bijdrage mag leveren aan
de gezondheid van de mens.

Gezondheidszorgprojecten
Het Kumari-gezondheidscentrum en de medische kampen
Tussen de 3.700 en 4.300 patiënten bezoeken jaarlijks het Kumari-centrum. Dit aantal
blijft de laatste jaren gelijk. Omdat er in veel bergdorpen geen gezondheidsvoorzieningen zijn en we sinds twee jaar over een mobiele kliniek beschikken, is het Kumari-gezondheidscentrum meer mobiel gaan werken. Dat is logistiek een hele klus en
vraagt veel voorbereidingstijd. Ook het dorp moet voorbereidingen treffen, zoals het
inrichten van een schoollokaal of een andere ruimte. We zouden deze kampen nooit
kunnen organiseren zonder het Kumari-centrum, omdat we daar het materieel hebben
en het personeel, dat inmiddels aardig getraind is in het opzetten van een mobiel kamp.
Gemiddeld worden er twee per maand voorbereid. Afgelopen januari organiseerden
we in Kirtipur een tandheelkunde kamp voor alle omliggende dorpen.
En tijdens het laatste kamp begin februari 2019 hebben de oogartsen van het Barathpur oogziekenhuis op elf locaties in het district Nawalparasi 2140 mensen onderzocht. In diezelfde week werden 243 mensen met staar geopereerd. >>>
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243 mensen
konden in één
week geopereerd worden.

Het team van oogartsen van
het Barathpur oogziekenhuis
Foto linksonder: Mensen die
van ver kwamen overnachtten in het ziekenhuis.
Foto rechtsonder: Operatie
aan staar voor €35,-.
Door de zware regenval rond
Kirtipur en Swamidada konden de patiënten daar niet
naar de operatie komen. Binnenkort komen zij alsnog aan
de beurt. Omdat het Kumariziekenhuis niet aardbevingsbestendig is gebouwd,
mag het niet als ziekenhuis
functioneren. Voorlopig zal
het gebouw voor medische
kampen gebruikt worden en
we hopen in de nabije toekomst alsnog een nieuw,
aardbevingsbestendig gebouw te kunnen realiseren.
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De vroedvrouwenschool
In 2018 werd het vroedvrouwenproject beëindigd. Niet omdat het niet succesvol was,
maar de stichting had een overeenkomst van tien jaar met de overheid. In deze periode
hebben 400 arme meisjes de opleiding met succes afgerond. Inmiddels zijn er veel
vroedvrouwenopleidingen in Nepal. We zijn al enige tijd bezig om in kaart te brengen
hoe het nu met de vroedvrouwen gaat. In de volgende jaarbrochure hopen wij een
overzicht te kunnen publiceren, ook met de plaatsen waar zij werkzaam zijn. Maar de
opleiding is niet helemaal gestopt, wij oriënteren ons op het uitbreiden van kennis en
vaardigheden van de reeds opgeleide vroedvrouwen. In 2016 kregen achttien vroedvrouwen een training verzorgd door NNCTR (Nepal Network for Cancer Treatment
and Research). Zij haalden hun diploma en kunnen nu baarmoederhalskanker opsporen en genezen. Sinds vorig jaar zijn we in overleg met Stichting Vrouwen Voor Vrouwen (www.vrouwenvoorvrouwen.nl) om te onderzoeken of de vroedvrouwen ook
kunnen worden opgeleid om vrouwen met baarmoederverzakking te helpen. Vrouwen
in de dorpen hebben een zwaar bestaan en zij dragen vaak zware lasten van tussen de
20 en 50 kilo, soms zelfs meer, en dat gedurende vele uren. Dit heeft ernstige gevolgen
voor hun gezondheid. En als zij met een baarmoederverzakking rondlopen, schamen
zij zich niet alleen, er is ook geen hulp. Tijdens ons bezoek aan Bobok vroeg ik de
vrouwen ernaar en zeker de helft van hen beaamde dat het een groot probleem is. Ik
hoop dan ook dat nog dit jaar ‘onze’ vroedvrouwen de kennis en vaardigheden leren
om het verborgen leed van héél veel vrouwen te kunnen verhelpen. Rita, inmiddels
verpleegkundige, heeft al succesvol meegedraaid met enkele kampen die georganiseerd zijn door Vrouwen voor Vrouwen, en een certificaat behaald.

Een nieuw gezondheidscentrum met
kraamkliniek in Bobok
Trees van Rijsewijk
Eindelijk, na een lange voorbereidingstijd kon huisarts Hans Smets de eerste steen leggen voor een uniek en nieuw project in het bergdorp Bobok. Hier bouwde Stichting
Tamsarya al eerder een prachtige school voor een bedrag van € 15.000. Bobok is een
dorp met een kringloop-economie, een dorp waar geen voorraden grondstoffen worden uitgeput en waar nauwelijks afval is dat niet kan worden afgebroken, waar 95%
van de bevolking agrariër is en waar men het grootste deel van tijd, met uitzondering
van de nacht, buiten doorbrengt. Maar is iemand ziek, dan moet men acht tot tien uur
reizen om een ziekenhuis te bereiken. De bewoners vertellen dat met enige regelmaat
moeder en kind overleden op weg ernaartoe. En de kosten van zo’n reis zijn vaak
moeilijk op te brengen, zeker als er ook voor onderdak voor familieleden gezorgd
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moet worden. Niet
alleen de bewoners
van Bobok, maar
ook die uit de omliggende bergdorpen kunnen straks
gebruikmaken van
het nieuwe gezondheidscentrum, en
dat zijn in totaal
25.000 mensen! In
dit bergdorp is de
samenhorigheid
groot. Het land
waarop het gezondheidscentrum zal worden gebouwd is door de bewoners geschonken voor ‘het goede
doel’. Dit is de derde keer dat wij meemaken dat bewoners land afstaan voor een gemeenschappelijk dorpsbelang.
De bouwtekening moet nog eenmaal worden herzien en dan kan de bouw in maart of
april 2019 beginnen. Ook dit project vraagt veel inzet vanwege het feit dat het bergdorp ver weg ligt. Het nieuwe gezondheidscentrum met kraamkliniek zal ‘Chaap
Bhanjyang’ gaan heten. Chaap is de naam van een bijzondere boom die in Bobok staat
en naar alle waarschijnlijkheid meer dan 200 jaar oud is. Als in het voorjaar de reusachtige boom in bloei staat, verspreiden de bloemen een heerlijke geur in de hele omgeving. De bewoners houden van deze boom en vonden deze naam de juiste, omdat
het nieuwe centrum veel goeds belooft en met liefde gebouwd zal worden voor de
moeders, kinderen, ouderen en alle andere mensen.
De bewoners willen serviceclub Raam en Maas, Hans Smets, De Wilde Ganzen en allen
die een langverwachte droom nu tot werkelijkheid maken, heel hartelijk bedanken!
Links: de weg naar het nieuwe gezondheidscentrum.
Rechts: hier komt het nieuwe gezondheidscentrum
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De ambachtsschool
Trees van Rijsewijk
Het vorig jaar schreven we: De ambachtsschool is volledig gebruiksklaar. Kort daarna
kwamen we voor een grote verrassing te staan. Alles was ingericht en geschilderd, de
kantine was gebruiksklaar en toen kreeg het bestuur in Nepal het onvoorstelbare bericht dat de regionale rechtbank binnen enkele weken zijn intrek in de ambachtsschool
zou nemen. Ondanks de inzet van twee advocaten stonden we machteloos. De mededeling van de rechters was: “We hebben een gebouw nodig en op dit moment beschikken we niet over een goed pand, alleen de ambachtsschool van het district is geschikt
als gerechtsgebouw.” Natuurlijk een groot compliment dat ons gebouw zó geweldig is
dat de overheid er graag over wil beschikken. De advocaten hebben met het Nepalese
bestuur een overeenkomst gemaakt, waarin staat dat zij er na twee jaar uitgaan. Dit betekent dat ze het gebouw mei 2020 zullen verlaten. Tot die tijd betalen ze een huur aan
de Nepalese stichting van 500 euro per maand.
Gelukkig is er ruimte vrij gekomen in de vroedvrouwenschool en beschikken we nog
over een lokaal op de boerderij waar momenteel het naaiatelier is ondergebracht. Wie
had dat kunnen vermoeden en nog steeds kunnen we een dergelijke ‘kraak’ door een
overheidsinstelling nauwelijks geloven. Toen ik daarover sprak met een Nepalees die
op vele plaatsen in Nepal had gewerkt, liet hij me weten dat de overheid dit wel vaker
doet en hij gaf een voorbeeld van een ziekenhuis in een heel afgelegen gebied, gebouwd door een NGO, waar ook de overheid ingetrokken was toen het klaar was. Na
31 jaar dacht ik alle Nepalese eigenaardigheden wel te kennen, maar deze actie was
wel heel erg ongewoon voor mij. Als deze rechtbank recht spreekt voor de armen, dan
kan ik er wel een beetje vrede mee hebben, omdat dan onze missie dezelfde is. Mijn
verbazing is nog steeds groot en die van u waarschijnlijk ook. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.

De school in Dhodonie
Zo snel als de overheid onze ambachtsschool ‘kraakt’ zo langzaam zijn ze elders, maar
we zijn volhouders en hebben veel geduld, een mooie eigenschap, maar geduld met de
Nepalese overheid kent ook zijn grenzen. In Dhodenie, een afgelegen dorpje waar tot
op heden geen enkel kind naar school gaat, is men eindelijk met de bouw kunnen beginnen. Eerst moest een stuk land worden afgegraven en toen duurde het een jaar
voordat de overheid alle stempels op de documenten had gezet. Vele uren, en dat
maanden lang, reisde het dorpscomité naar de districtschief van onderwijs. Vele keren
werden zij, door afwezigheid van de ambtenaren, met lege handen weer naar huis gestuurd. ‘Kom volgende week maar terug’, een terugkerend mantra. Maar met veel,
héél veel geduld is het dan toch gelukt de benodigde papieren bij elkaar te krijgen. De
eerst steen werd in 2018 gelegd en inmiddels wordt er hard gewerkt aan het gebouw.
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Nog dit jaar zullen alle kinderen van
Dhodonie naar school kunnen.

Voordat een school wordt gebouwd, vindt er
een rituele zegening plaats: vijf stenen, bloemen, wierook, rode 'tika' en melk. Bij deze zegening vraagt men aan de Goden of de school
beschermd mag worden en de toekomstioge
kinderen geluk mag brengen
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Wetenswaardigheden
God voor de mens en de natuur
De bewoners van de bergdorpen
komen hier om God te eren, de God
die voor de mens en de natuur
zorgt. Men zegt ook wel het Hogere, het Hogere dat ook vertegenwoordigd is in de mens en de natuur
(bomen, dieren, oogsten, water,
vuur, lucht, bloemen) Men eerbiedigt hier het ‘Hogere’ om zichzelf
te beschermen tegen negatieve invloeden ofwel ‘Het Lagere’. Sommige bewoners raken in trance als
ze contact leggen ofwel in verbinding zijn met het ‘Hogere’ of God.

Masseren van baby
In Nepal worden pasgeboren
baby’s drie keer per dag gemasseerd met mosterdolie. De moeder
trekt zich dan met de baby terug en
masseert het hele lichaampje van de
baby. Men gelooft dat dit goed is
voor de ontwikkeling van de organen en mentale gezondheid van de
baby.

39

Stichting Tamsarya — Activiteiten 2018

Nog wat foto's

Een operatie in het Kumari-ziekenhuis

Elke dag wachten meer dan 200 patiënten op behandeling
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Het aantal gieren is gedurende de laatste vijf jaren met ca 50% gedaald.

Net als in Nederland is wildplassen verboden. Een forse boete, indien betrapt!
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Inkomsten en bestedingen in 2017
Samenstellingsverklaring
De cijfers betreffen het haar 2017. Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming
met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. Finergie Accountants & Belastingadviseurs heeft de opdracht een samenstellingsverklaring bij het jaarverslag 2017 op te maken. Het jaarverslag bestaat uit
een balans per 31 december 2017 en een staat van baten en lasten over 2017. De samenstellingsverklaring zal gepubliceerd worden op onze website.
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Vooruitzichten
In 2017 werd er veel gerealiseerd. De Kumari-school kreeg een nieuw dak en alle
gebouwen werden grondig gerenoveerd. In 2018 zullen de dorpen Kirtipur en Namjakot, de twee dorpen die door de aardbeving ernstig getroffen waren, worden herbouwd. Er is toestemming om in het dorp Dhodenie een school te bouwen en de rituele inzegening vindt plaats in 2018, de school kan dan in 2019 worden gebouwd.
In Bobok hebben de boeren voor een nieuw gezondheidscentrum met kraamkliniek
hun land beschikbaar gesteld en de bouw zal in 2018-2019 beginnen. Twee nieuwe
projecten worden gestart in 2018: een naaiatelier voor arme meisjes en vrouwen en
biologische landbouw voor kleine boeren

Schenkingen
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.
Stichting Tamsarya heeft een ANBI status: de stichting staat bij de fiscus aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ RSIN-nummer
is 802878829. Schenkingen in de vorm van lijfrente/periodieke uitkering over een langere periode (tenminste vijf jaar) zijn volledig aftrekbaar.Op onze website van stichting Tamsarya of de belastingdienst kunt een overeenkomst downloaden. Deze overeenkomst heet Overeenkomst periodieke giften
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