��पा�ाको समाजार

Nieuws uit Nepal

वा�ष�क �रपोट� २०७७ Jaarverslag 2020
तमसाय� �ा�व
Stichting

2

Jaarverslag 2020

jflÈ{s l/kf]6{ @)&&
Stichting Tamsarya
Directeur Trees van Rijsewijk
Bestuur Hein Kemperman, penningmeester
Laurens Smets, juridisch adviseur
Nieuwendammerdijk 151
1025 LG Amsterdam
e-mail mail@tamsarya.nl
website www.tamsarya.nl
Rekening bij de ING
NL64 INGB 0000 4408 97
Rekening bij de Triodos-bank
NL07 TRIO 0198 3574 43
Algemeen Nut
Beogende Instelling

KvK 4120 6647
RSIN 8028 7882 9

Jaarverslag 2020

4 Een jaar corona
5 Van de penningmeester
5 Non onverwacht overleden
6 De Kumari-school, nieuwe speeltoestellen
10 Nieuwe leerlingen in 2020
16 Oprichting van een naaimachinecoöperatie
17 Ambachten en wetenswaardigheden
20 Gezondheidszorgprojecten
21 Het nieuwe gezondheidscentrum
met kraamkliniek in Bobok
27 Biologische land- en tuinbouw
30 Hoe gaat het met de vroedvrouwen
40 Inkomsten en bestedingen 2019 en 2020
Redactie Trees van Rijsewijk
Eindredactie Monique Pheijffer
Foto’s Deepak Lal Shrestha, Kamala Shrestha,
Trees van Rijsewijk
Vormgeving Hans Nieuwstraten
Druk Van Asselt, Lemelerveld

Jaarverslag 2020

3

Ps jÈ{ sf]/f]gf

Een jaar corona

door Trees van Rijsewijk
Een bewogen jaar voor de hele wereld en dus
ook voor Nepal. Corona kwam naar Nepal toe
‘zonder afspraak, zonder ticket’. Het zijn vooral
de arme mensen die getroffen worden.
Wonen in de stad heeft voordelen, maar gedu
rende de pandemie die in 2020 ook Nepal voor
negen maanden lamlegde, waren de mensen
op het platteland beter af. In de hoofdstad
Kathmandu mochten de mensen slechts twee
uurtjes in de ochtend hun voedsel kopen en
verder alle 22 uren van het etmaal moesten ze
binnen blijven, ook al woon je in een klein huisje.
Voor het eerst was Kathmandu niet in smog
gehuld en kon iedereen die naar buiten mocht
de Himalaya zien. De Mount Everest kon ook
uitrusten, zonder de duizenden beklimmers.
De regels op het platteland waren anders.
Niemand mocht van het ene dorp naar het
andere reizen en ook niet van de ene provincie
naar de andere. Voor de bewoners in de bergdorpen was het leven niet anders dan tijdens de
moessonperiode, wanneer zij ook vier maanden
zijn afgesloten van buitenwereld. In tegenstelling tot de stedelijke gebieden leven mensen op
het platteland voornamelijk buiten en kunnen ze
eenvoudigweg niet binnen blijven omdat zij
afhankelijk zijn van de bossen, de natuur en hun
landbouwgronden, dat is hun ‘winkel’. Zeven dagen
per week werkt men op het land of rondom het
huis om de oogsten op te slaan en te verwerken.
Veel arme Nepalezen die ziek zijn gaan niet naar
de dokter of ziekenhuis, maar naar de lama, de
kruidendokter, die je in elk dorp kunt vinden.
Huwelijken en bijeenkomsten gingen gewoon
door. Uit Bobok kregen we het bericht dat
niemand daar corona had. Voor de activiteiten
en projecten betekende deze pandemie een
4
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vertraging, maar na negen maanden konden veel
activiteiten weer worden opgepakt. Wegens deze
vertraging verschijnt ook deze brochure later dan
normaal.
Dit jaar bestaat Stichting Tamsarya 34 jaar en
nog steeds kunnen we dankzij uw steun vele
duizenden mensen ondersteunen in een rechtvaardiger bestaan en kunnen wij op zeer praktische wijze ongelijkheid tegengaan.
Veel donateurs geven geld en sommige van u
geven daarnaast ook ideeën en kennis. Ook het
komend jaar gaan we door met onze missie.
Hartelijk dank voor uw steun!
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Van de penningmeester
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Non onverwacht overleden

door Hein Kemperman

door Trees van Rijsewijk

Beste donateurs van de Stichting Tamsarya,
graag maak ik van de gelegenheid gebruik om
mij bij u te introduceren.

Al sinds 1988 kom ik regelmatig in het Boeddhistisch klooster in Daunne, waar weeskinderen en
ook ouderen worden opgevangen. Daunne ligt
30 kilometer van de Kumari-school.

Ik ben Hein Kemperman, 60 jaar oud en getrouwd
met Christel. Samen hebben we drie zoons, drie
schoondochters en drie kleinkinderen, die allen
hun eigen stek hebben gevonden zodat we weer
met zijn tweeën zijn. We wonen in Haps. Ik heb
een accountancy-achtergrond en ben 25 jaar
vennoot geweest in de regionale accountantsmaatschap. Eind 2014 ben ik daar mee gestopt,
waardoor ik ook de nodige tijd heb om me met
andere zaken bezig te houden.
Via onze huisarts Hans Smets, hebben wij al een
groot aantal jaren geleden kennis mogen maken
met de doelstelling van Tamsarya. Zijn vrijwilli
gerswerk voor Tamsarya heeft bij veel mensen in
ons dorp warme gevoelens opgeleverd voor de
stichting. Zo ook bij ons.
Vorig jaar kwam dus ook via Hans de vraag of ik
de vacature van penningmeester op me wilde
nemen. Na een gezellige bijeenkomst met Trees
erbij was het voor mij wel duidelijk dat ik daar
graag gehoor aan wilde geven.
In het begin ben je nog wat zoekende, maar op
dit moment heb ik wel het gevoel dat ik redelijk
ingelezen ben in de activiteiten. Gezamenlijk kan
het bestuur Trees de nodige ondersteuning geven
met de taken die haar dagelijks bezighouden.
Naast de mooie doelstelling van Tamsarya is het
ook fijn om te zien dat het grootste deel van alle
donateursbijdragen ook daadwerkelijk in Nepal
besteed kan worden. De ‘overhead’ kosten zijn
uitzonderlijk laag. Mede door uw gulle bijdragen
kunnen er waardevolle projecten in stand worden
gehouden of worden opgestart. Het financiële
verslag laat dat ook dit maal weer zien.
Mochten er uwerzijds vragen zijn voor mij dan
kunt u mij altijd mailen.

De stichting bouwde er een school en verleent
jaarlijks medische hulp aan het klooster. Er
groeide in de loop van de jaren een sterke band
tussen dit klooster en onze stichting. Eén van de
nonnen kwam half april bij een busongeluk om
het leven. Zij was één van de nonnen die drie jaar
lang in afzondering mediteerde in de bossen bij
het klooster.
Behalve toegewijd en dienstbaar naar alle mensen
was ze als een moeder voor de kinderen en zorgzaam voor de andere bewoners. Ze was een wijze,
warme, bijzondere vrouw en een stille kracht op
de achtergrond die zich enorm heeft ingezet voor
het welbevinden van vele anderen. Onze samenwerking met haar was uniek en er waren weinig
woorden nodig om onze gezamenlijke dienstbaarheid uitdrukking te geven.
De bewoners van het klooster en ook wij zijn diep
bedroefd dat ze door het noodlot is getroffen.

Jaarverslag 2020
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De Kumari-school, nieuwe speeltoestellen

door Trees van Rijsewijk
In 1994 opende de Kumari-school haar deuren
voor kinderen die ondervoed, getraumatiseerd
of wees zijn, voor kinderen met gehandicapte
ouder(s) of zonder huis. Totaal werden er 442
kinderen opgevangen van wie er momenteel nog
177 onder de paraplu van de stichting studeren.
Slechts 5% van de overige 265 leerlingen heeft de
Kumari-school voortijdig verlaten. Alle anderen
kwamen goed terecht. Sommigen zijn afgestudeerd en werken als verpleegkundige, vroed
vrouw, leerkracht of arts. Anderen vonden een
andere baan of zijn inmiddels moeder of vader
geworden. Al met al kunnen ze zich redden en
hun leven zou er totaal anders hebben uitgezien
als zij niet waren opgevangen door de Kumarischool. Behalve dat hun kansen en mogelijkheden
werden vergroot zijn ze beschermd gebleven

De nieuwe speeltoestellen.
6

Jaarverslag 2020

tegen uitbuiting en ongelijkheid. Niet één van hen
ging als gastarbeider naar Dubai, waar dagelijks
nog steeds twee Nepalezen sterven door uitbui
ting en slechte arbeidsomstandigheden. Van de
177 kinderen die momenteel met financiële steun
van sponsors les krijgen op de Kumari-school of
een vervolgopleiding doen, zijn er 110 intern.
De anderen gaan na het eten om zes uur naar huis.
Rond de leeftijd van 15 jaar is 60% van de oudere
leerlingen teruggegaan naar hun familie, maar zij
worden dan nog wel ondersteund door de stichting.
In 2020 waren helaas alle scholen in Nepal gedu
rende negen maanden gesloten en konden ook
de 177 ‘Kumari’ kinderen niet naar school. De kinderen afkomstig uit de omliggende dorpen kwamen elke dag eten en kregen ook medische hulp.
Hier in Nederland kunnen leerlingen online les

volgen, in tegenstelling tot deze leerlingen van wie
niemand een computer thuis heeft. Nog steeds
hebben veel families niet eens elektriciteit en zelfs
geen WC. Als er wel elektra is, dan brandt er één
lampje van 30 Watt.
Het gemiddelde jaarinkomen in Nepal is € 650,
dus een computer blijft een droom. Omdat de
scholen vanaf half maart tot december dicht
waren, kon de Kumari-school geen nieuwe
kinderen aannemen. De 22 kinderen die al wel
geselecteerd waren, zijn afgelopen februari gekomen en in april 2021 zullen er nog 22 kinderen
komen. De meeste van deze 44 kinderen zijn nog
nooit naar school geweest. Sommige ouders of
familieleden kunnen het zich niet permitteren
hun kind naar school te sturen. Soms begrijpen ze
het belang van onderwijs ook niet altijd o mdat ze
analfabeet zijn.
Behalve goed onderwijs volgen, kunnen de
kinderen op de Kumari-school vrienden maken
en spelen. Ze krijgen gezond en voldoende eten
en ze worden niet belast met verantwoordelijk
heden waar ze nog te jong voor zijn, zoals eten
koken, zware lasten dragen, hout sprokkelen,
het vee hoeden, water halen omdat de ouder
gehandicapt is of de hele dag moet werken. Of ze
wonen bij opa en oma die zorg nodig hebben.
Dit jaar kregen de kinderen nieuwe speeltoestel
len en werd het Montessori-lesmateriaal uitge
breid. Ook kunnen we eindelijk beginnen met de
bouw van nieuwe slaapzalen, een projectplan dat
alle lang tijd ligt te wachten.
Het is niet mogelijk om de voortgang van alle leerlingen in deze brochure op te nemen. We zijn blij
dat Kumar, een weesjongen die helemaal geen
familie heeft en nog steeds tot de vijftien beste
leerlingen van heel Nepal behoort, geslaagd is
voor de middelbare school en in april van dit jaar
aan zijn studie medicijnen kan beginnen. Maina

Buddi Maya.
en Mamato zijn geslaagd voor het eerste jaar
verpleegkunde. Eén leerling werd juffrouw op een
lagere school en onlangs werd Buddi Maya toegelaten voor de HBO-opleiding diergeneeskunde.
Haar vader overleed toen ze slechts enkele
maanden oud was. Haar moeder werkt nog
steeds als sjouwer voor de rijken en later konden
haar twee broers, die nooit onderwijs hebben
genoten, met hun inkomsten een huisje bouwen.
Buddi Maya is van de lagere kaste en toen ze op
de middelbare school prachtige cijfers behaalde
vroeg ze of ze haar droom mocht waarmaken. Nu
volgt ze de opleiding diergeneeskunde dankzij de
steun van onze sponsors.
We hopen dat we ook de dromen van de nieuwe
kinderen met uw steun in vervulling kunnen
laten gaan.
Jaarverslag 2020
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Hieronder enkele interviews met de kinderen van
de eerste klas van de Kumari-school.

en er is veel plek om te spelen. Later wil ik dokter
worden om arme en zieke mensen te helpen.

Mijn naam is Bishal en ik ben
acht jaar oud
Mijn vader is dood en mijn
moeder is daarna ergens
anders gaan wonen. Ik woon
bij mijn grootouders en nu op
de Kumari-school. Ik houd
van voetballen. Ik ben heel blij hier omdat ik naar
school mag, goed eten krijg en kan spelen. Zo’n
fijne school en met alle mogelijkheden, dat had ik
nooit verwacht in mijn leven. Ik wil later politieman worden en dieven vangen en slechte
mensen straffen.

Mijn naam is Sargam en
ik ben negen jaar oud
Mijn moeder is weggegaan
en mijn vader is opnieuw
getrouwd maar werkt niet.
Omdat we niet genoeg te
eten hebben, geeft mijn oom
ons te eten. Ik was niet gelukkig thuis en er was
niet genoeg te eten. Na zoveel moeilijkheden
mocht ik naar de Kumari-school en dat voelt
alsof ik in de hemel ben want hier zijn zoveel
voorzieningen en krijg ik een zonnige toekomst.
Ik ben zo gelukkig met mijn vrienden en het is fijn
hier. Ik houd van voetballen en in de toekomst wil
ik mijn land verdedigen.

Ik heet Anu en ik ben zeven
Voordat ik naar de Kumarischool kwam had ik een heel
moeilijk leven, mijn stiefmoeder was niet lief voor mij
en ik voelde me verdrietig.
Mijn grootouders zorgden
voor mij, maar zij zijn erg oud en kunnen niet voor
mij zorgen. Daarom zorgde niemand voor mij. Ik ben
zo blij op de Kumari-school, omdat ik hier heel veel
liefde krijg. Ik heb vriendinnen, krijg heel lekker
eten, ik kan hier spelen met heel veel leuke dingen.
Het onderwijs is goed en ook slaap ik hier fijn.
Ik heet Krishna en ben negen
jaar oud
Ik houd van voetballen. Mijn
vader is weggegaan en mijn
moeder zorgt voor mij, maar
zij is de hele dag weg om
zwaar werk te doen voor de
rijken. De Kumari-school is heel fijn omdat ik
goed en genoeg eten krijg. We kunnen hier spelen
8
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Ik heet Raksha en ik ben
negen jaar oud
Mijn ouders zijn uit elkaar
gegaan om met iemand
anders te trouwen en hebben
mij achtergelaten bij mijn
oom, die heel arm is. Ik vind
het leuk om badminton te spelen. Ik heb zoveel
geluk op de Kumari-school en ben heel blij. Ik
krijg goed onderwijs, lekker eten en veel liefde.
Ik wil in de toekomst juffrouw worden op een
school en dan kan ik andere kinderen een zonnige
toekomst geven.
Ik ben Binita en ik ben acht
jaar oud
Mijn vader en moeder moeten de hele dag sjouwen voor
anderen en verdienen een
klein beetje geld. Ik houd van
volleybal. Hier op de Kumari-

school krijg ik veel kansen en heb ik vriendinnen
met wie ik kan spelen. Ik ben hier heel blij en in
de toekomst wil ik juffrouw worden.
Ik heet Suku Maya en ik ben
zeven jaar oud
Ik hou heel veel van zingen.
Mijn moeder is weggegaan
en ik woon met mijn vader.
Hij is de hele dag weg om
voor anderen te werken.
Ik ben heel blij op de Kumari-school en met de
mooie omgeving. Ik kan spelen met mijn nieuwe
vrienden en samen praten en alles samen doen.
In de toekomst wil ik graag een beroemde zangeres worden.

Deze interviews van de kinderen sluiten aan bij
onderstaande citaten. We streven ernaar dat al
onze leerlingen hun mening kunnen vormen en
zich mogen uitspreken. De Kumari-school hecht
veel waarde aan vrijheid van meningsuiting en
wekelijks zitten de leerlingen bij elkaar om hun
mening te geven over een bepaald onderwerp,
onder begeleiding van een oudere leerling of
leerkracht.
Citaten uit het Internationaal verdrag
inzake de Rechten van het Kind
Artikel 12 De mening van het kind
Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven
over zaken die hem aangaan, met name wanneer
het gerechtelijke en bestuurlijke procedures
betreft. Aan die mening dient passend belang
te worden gehecht in overeenstemming met de
leeftijd en rijpheid van het kind.
Artikel 13 Vrijheid van meningsuiting
Elk kind heeft het recht op vrijheid van menings
uiting, in binnen- en buitenland. Bovendien heeft
ieder kind recht op toegang tot informatie
- inlichtingen en denkbeelden van elke aard en in
elke vorm - die hem of haar helpen een mening
te vormen.
Artikel 23 Kind met handicap
Ieder kind met een handicap dient een waardig
leven te kunnen leiden. Elk kind met een handicap
heeft recht op bijzondere zorg van de overheid
om ervoor te zorgen dat het kind daadwerkelijk
kan deelnemen aan de samenleving en toegang
heeft tot onderwijs, gezondheidszorg en recrea
tiemogelijkheden. De overheid dient zich in te
zetten voor internationale samenwerking op het
gebied van zorg aan kinderen met een handicap.

Het lesmateriaal.
Jaarverslag 2020
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नय� ि�ा�ा��Ù� २०७७ Nieuwe leerlingen in 2020
Gefotografeerd in 2020 en februari 2021.

Kishan Aryal is
6 jaar oud. Zijn
vader is overleden.
Kishan woont met
zijn moeder bij zijn
grootouders.

Amar B.K. Hij is 7
jaar oud. Vader heeft
het gezin verlaten
en zijn moeder is
opnieuw getrouwd.
Amar woont bij zijn
grootmoeder.

Ankrit B.K. Hij is 7
jaar oud. Vader heeft
het gezin verlaten.
Ankrit woont samen
met zijn moeder bij
zijn grootouders.
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Krishna B.K. Hij is
8 jaar oud. Vader
heeft het gezin
verlaten. Krishna
woont met zijn
moeder bij zijn
grootmoeder.

Raksha B.K. Zij is
7 jaar oud. Vader is
uit beeld. Moeder is
met iemand anders
getrouwd.

Sujana B.K. Zij is 6
jaar oud. Vader en
moeder hebben haar
in de steek gelaten.
Grootmoeder zorgt
voor haar.

Purna Bahadur
Mahato. Hij is 6 jaar
oud. Zijn vader is
overleden. Woont
met zijn moeder en
stiefvader.
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Annu Birkatta
Magar. Zij is 7 jaar
oud. Moeder heeft
het gezin verlaten.
Ze woont samen
met haar vader bij
de grootouders in.

Sarita Kunwar. Zij
is 7 jaar oud. Vader
is onbekend. Zij
woont samen met
haar moeder.

Anish Gidel Magar.
Hij is 8 jaar oud.
Vader heeft een ernstige nierziekte en
moeder ongeneeslijke kanker.

Suku Maya Magar.
Zij is 7 jaar oud.
Moeder heeft het
gezin in de steek
gelaten. Zij woont
samen met haar
vader bij grootmoeder.

12
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Abin Nepali. Hij is
8 jaar oud. Moeder
heeft het gezin
verlaten. Abin
woont samen met
zijn vader en stiefmoeder.

Manish Pariyar. Hij
is 6 jaar oud. Vader
onbekend. Hij
woont alleen met
zijn moeder. Ook
hij is alleen als zijn
moeder werkt voor
de rijken.

Sargam Pariyar. Hij
is 8 jaar oud. Zijn
vader is onbekend
en moeder heeft
hem verlaten. Woont
bij een oom.

Laxmi Paudel. Zij is
6 jaar oud. Haar
vader is overleden.
Ze woont alleen met
haar moeder.
Als moeder werkt,
is Laxmi de hele dag
alleen.
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Manish Pariyar.
Hij is 6 jaar oud.
Vader onbekend. Hij
woont alleen met
zijn moeder. Ook
hij is alleen als zijn
moeder werkt voor
de rijken.

Devilal Rana. Hij is
6 jaar oud. Zijn vader
is blind en moeder
werkt hele dag als
sjouwer bij anderen.
Leven onder zeer
armoedige omstandigheden.

Binita Sarki. Zij is
9 jaar oud. Zij heeft
een vader en
moeder, die onder
zeer armoedige
omstandigheden
leven.

Shaurabh Shrestha
is 7 jaar oud. Vader
verliet het gezin. Hij
is elke dag alleen als
zijn moeder de kost
moet verdienen. Ze
verdient ongeveer
€ 3 per dag voor
8 tot 10 uur werken.
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Bishal Sinjali. Hij
is 8 jaar oud. Zijn
vader is overleden.
Hij woont met
moeder bij groot
ouders.

Sandip Sunar. Hij is
6 jaar oud. Moeder
heeft het gezin
verlaten. Hij woont
met zijn vader.

Sujan Sunar. Hij is
8 jaar oud. Beide
ouders hebben
hem verlaten voor
een ander huwelijk.
Grootmoeder zorgt
voor hem.

Baliram Tharu is
6 jaar oud. Moeder
verliet het gezin. Hij
woont bij zijn vader.
Die werkt als sjouwer voor anderen
en moet Baliram de
hele dag alleen laten
als hij elders werkt.

Jaarverslag 2020
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Oprichting van een naaimachinecoöperatie

door Trees van Rijsewijk
De opleiding gediplomeerd naaister startte
begin 2018 en werd mogelijk gemaakt door de
nalatenschap van familie Tolhuis. Totaal werden
er 64 arme meisjes en vrouwen opgeleid.
Het project is een groot succes, maar helaas
konden de cursussen vanaf maart 2020 tot op
heden geen doorgang vinden wegens corona.
Soms kunnen er door de stilte ook nieuwe ideeën
ontstaan. Het vorig jaar publiceerden wij een aantal interviews die veel indruk hebben gemaakt op

de donateurs. Eén van hen kwam vervolgens op
het idee om alle vrouwen een naaimachine te
geven en een vrouwencoöperatie op te richten.
Veel vrouwen die de opleiding volgden gaan elders
naaien omdat ze zelf de aanschaf van een naai
machine niet kunnen veroorloven. Zijn ze wel in
het bezit van een naaimachine dan kunnen ze
dat tussen de bedrijven door doen, zoals mijn
moeder dat vroeger ook deed.
Het volgende plan wordt nu uitgewerkt. De vrouw
die is opgeleid met de financiële steun van onze
stichting krijgt een trapnaaimachine van 90 euro.
Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Na twee
jaar doet ze een deel van haar inkomsten in de
‘pot’. Van al het verzamelde geld kunnen dan weer
nieuwe naaimachines aangeschaft worden voor
andere vrouwen. Zo kunnen de 64 vrouwen die
een diploma behaald hebben straks thuis kleding
maken voor zichzelf en anderen. En daarnaast
helpen ze weer andere vrouwen. Omdat bijna alle
activiteiten altijd onder leiding van mannen
worden uitgevoerd, lijkt het mij – ik twijfel er niet
aan dat de vrouwen dat zelf ook willen – dat hiervoor een coöperatie wordt opgericht van, voor
en door vrouwen. De oprichting vraagt even wat
tijd omdat dit alleen kan in aanwezigheid van de
vrouwen en zij moeten het zelf vormgeven, zoals
de boerinnen dat ook doen bij de biologische
landbouw. Wij gaan er wel van uit dat het nog dit
jaar zal gebeuren. Voor 22 vrouwen werd al een
naaimachine gedoneerd.
Al eerder hebben we fruitcoöperaties opgericht
en ook die verlopen succesvol.
Wij zijn de donateur dankbaar voor de eenvou
dige, waardevolle suggestie.

Uit het jaarverslag 2019: naailessen in Danda.
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Ambachten en wetenswaardigheden

door Trees van Rijsewijk

In bijna alle bergdorpen is men in het dagelijks
leven grotendeels onafhankelijk van de buitenwereld. Waar wij in het westen een voorzichtig
begin proberen te maken met een ‘moderne’
circulaire economie, hebben de bergbewoners
nooit anders gedaan en is dat daar heel gewoon.
In deze bergdorpen werken de bewoners zeven
dagen per week en wordt het werk niet ervaren
zoals in het westen. Werken en leven zijn één. Een
Nepalees omschrijft het als volgt: “Al het werk is
een positieve, praktische bezigheid.” Men ‘beleeft’
het werk en het heeft een opbrengst. De natuur is
een ‘dienstverlener’.
Ongeveer 90% van de bewoners is boer. Zij bezit-

ten een stukje land of maken gebruik van nie
mandsland (van de overheid), ze hebben vee en
kunnen daarom praktisch geheel zelfvoorzienend
leven. Groenten worden gedroogd voor de winterperiode. Insecticiden zijn tot op heden onbekend.
De bouw van een huis gemaakt van natuursteen,
leem en hout kost helemaal niets, alleen tijd en
arbeid, dat niet uitgedrukt hoeft te worden in
geld. Voor bijna alles gebruikt men materialen
uit de natuur, zoals voor vegers, touw, visnetten,
ploegen en gunderies, de Nepalese slaapmat
gemaakt van rijststro. Muziekinstrumenten zoals
trommels worden gemaakt van hout en van de
huid van een geit, fluiten van bamboe. Gebruiksvoorwerpen die men elders in een smederij laat

Een stromat maken.
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maken, zoals emmers en kukuri’s, gaan een leven
lang mee. Vijftig jaar geleden werd ook alle kleding
uit natuurlijk materiaal gemaakt, maar die tijd is
voorbij. Sinds er (zand)wegen zijn aangelegd en
de dorpen toegankelijk zijn geworden voor jeeps
en tractors hebben ook veel veranderingen hun
intrede gedaan. Op steeds meer huizen wordt het
strooien dak vervangen voor golfplaat, zonnepanelen zorgen voor licht in de avond. Kleding komt
uit India of China. 80% van alle vrouwen boven de
twintig jaar is analfabeet, maar de kinderen gaan
nu bijna allemaal naar school. Schreef men dertig
jaar geleden nog op een lei, nu hebben alle kinderen boeken en schriften. Maar nog steeds zijn
tijdens de moesson alle bergdorpen gedurende
vier maanden van de buitenwereld afgesloten en
weet men zonder inbreng van buiten nog altijd te
overleven.
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Vissers.

Kukuri’s.

Schedels van wild zwijn in de boom voorkomt onheil.

Zelfgemaakte trommel, het nationale muziekinstrument in Nepal.
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Sujana uit klas een, thuis voor haar huisje in de bergen.
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Gezondheidszorgprojecten

door Trees van Rijsewijk
In 2020 bracht corona ook de planning van de
gezondheidszorgprojecten in de war. Alles ging
gedurende negen maanden in lockdown, maar
de gezondheidsvoorzieningen bleven open en
dus ook het Kumari-gezondheidscentrum.
Er kwamen wel mensen met coronagerelateerde
klachten, maar een epidemie hier bleef uit.
Betrouwbare cijfers van besmettingen en doden
als gevolg van Covid-19 ontbreken. Voor zover
men weet is het aantal besmettingen beperkt
gebleven. Of men weet het niet, of de bevolking
heeft een grotere weerstand. In de gewone
gezondheidsposten ontbreken ook de middelen
en de kennis. Een groot deel van de mensen met
klachten zal ook niet snel naar het ziekenhuis
gaan omdat men misschien de ernst er niet van
inziet, of men kan het zich eenvoudigweg niet
financieel veroorloven. Men is ziek en gaat gewoon door met werken en als je dood gaat weet
je niet of het komt van corona, van ouderdom of
van welke oorzaak dan ook. In Nepal is het niet
veel anders dan in elk ander arm land en vaccinaties voor armen zijn er niet.
Het Kumari-ziekenhuis in Kawasoti, dat nooit af
is gekomen en alleen voor gezondheidskampen
wordt gebruikt, is in allerijl ingericht als quarantaineziekenhuis kort voordat alle dorpen en provincies werden afgesloten. De inrichting en
organisatie vond plaats onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Tot op de dag van vandaag wordt het daarvoor gebruikt. Enkele
geplande oogkampen konden nog doorgaan
voor de lockdown inging. Een negendaags
oogheelkundekamp werd gedeeltelijk in het Kumari-ziekenhuis en deels in de bergen georganiseerd. Daar zijn 1 359 mensen met oogklachten
onderzocht en 134 van hen konden nog net voor
de epidemie worden geopereerd.
22
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Het Kumari-gezondheidscentrum op het terrein
van de Kumari-school werd in 2020 door 2207
mensen bezocht, naast de maandelijkse vaccinaties voor baby’s en kleuters. Al deze mensen uit
de 35 omliggende dorpen kregen tegen een minimum vergoeding medische hulp. In 2020 heeft
Stichting Tamsarya aan 3566 mensen medische
hulp verstrekt. Het jaar 2021 is inmiddels begonnen en onder strikte voorwaarden mogen er
ook weer gezondheidsprogramma’s worden
georganiseerd. Het zijn voornamelijk voorlichtingsprogramma’s aan scholen, boerinnenbonden
en gemeenschappen in de afgelegen dorpen,
speciaal aan gemarginaliseerde bevolkingsgroepen onder wie het analfabetisme groot is.

3
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Gezondheidscentrum met kraamkliniek in Bobok

door Hans Smets
De weg naar Bobok is lang en gaat over vele
hobbels en aardverschuivingen. De bouw van
onze kliniek ook, zowel letterlijk als ﬁguurlijk.
Al vanaf 2015 zijn we ermee bezig, maar de
kliniek komt er.

Nepal die aan al hun wensen voldoet. De lokale
bevolking zal het worst wezen, als er maar een
functioneel gebouw komt. Wij van Stichting
Tamsarya willen deze pittoreske omgeving niet
verpesten met een lelijk betonnen gebouw en
zijn tevreden met het ontwerp van architect
Chris Kokke uit Cuijk en architect Mohani uit
Kawasoti Nepal. Eveneens zijn we erg tevreden
over het bouwcontract waarin een scherpe prijs
van de bouwkosten is afgesproken. Er zijn ook
afspraken in vastgelegd over het aandeel dat de
bevolking zelf in de bouw zal hebben.

Ondanks de vertragingen door corona is in het
afgelopen jaar veel gedaan. In het laatste jaarboekje konden we melden dat er een bouwtekening tot stand was gekomen waarover alle
partijen tevreden waren. De verloskundige en de
verpleegkundige die er gaan werken, hebben nog
nooit zo’n mooie en functionele kliniek gezien in

Echter, voordat er met de bouw begonnen kon
worden, moesten er nog een paar hobbels
genomen worden. De grond die nodig is voor de
kliniek is geschonken door zeven dorpelingen.
Dat moest vastgelegd worden. Aan wie wordt er
geschonken? Op wiens naam komt het gebouw
en aan wie moet het geld overgemaakt worden

Het begin van de werkzaamheden aan het nieuwe gezondheidscentrum van Bobok.
Jaarverslag 2020
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voor de bouw? Er moest dus eerst een rechtspersoon geregistreerd worden. Ondanks dat ze in
Nepal ook ‘paarse krokodillen’ kennen, is het toch
vrij snel gelukt om een organisatie te registreren
met de naam Nawa Bihani Yuwa Club (ik moet nog
eens navragen wat het betekent). Al op 7 januari
2020 heeft deze organisatie de grond op naam
gekregen. Vooral dankzij de inspanningen van een
gemotiveerde sociaal werker van Bobok, die bijna
veertien dagen op de stoep voor het gerechts
gebouw heeft gebivakkeerd om vaart te houden
in de aanvraag en registratie.
Op 10 januari ging er een delegatie van de Kumaritrust met de architect naar Bobok om het land uit
te zetten. Echter daarna was er weer tegenslag.
Door hevige regenval, die ongebruikelijk is in de
Nepalese winter, was Bobok niet bereikbaar door
de aardverschuivingen. Op 26 januari gingen

24
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massaal de spades en pikhouwelen de grond in.
Een prachtig gezicht van wel vijftig mannen en
vrouwen die gaten graven voor de fundering. Op
de website zijn hier mooie opnames van te zien.
Op 12 februari is het contract officieel en kan de
eerste termijn voor de bouw overgemaakt
worden. De bouw kan beginnen: de fundering
wordt gestort, allemaal handwerk.
Op 26 maart weer tegenslag: corona treft ook
Nepal hard en ook dáár gaan de autoriteiten over
tot lockdown. Eén van de maatregelen is een reisbeperking waardoor er geen bouwmateriaal naar
Bobok vervoerd kan worden en derhalve wordt de
bouw stilgelegd. Wanneer de beperkingen worden
opgeheven, is het te laat om de bouw te hervatten omdat het regenseizoen in mei al begint.
Maar de mensen in Bobok zitten in die tijd niet
stil. Ook daaruit blijkt wel weer hoe graag de

bevolking aldaar deze kliniek wil. In het bouwcontract is vastgelegd dat de bevolking behalve
arbeid ook al het hout dat nodig is voor de bouw
levert en verwerkt, zoals bekistingmateriaal voor

betonnen constructies en hout voor ramen,
deuren en kozijnen. Ik zet het hier in één zin neer,
maar het is maanden werk. In Nepal mag je geen
bomen kappen in verband met strenge regels
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om ontbossing tegen te gaan. Voor een dergelijk
project wordt een uitzondering gemaakt.
Ze kappen de bomen zelf en zagen er planken
en balken van, alles met de hand. Ook het timmerwerk voor de constructie van de kozijnen,
ramen en deuren wordt door de lokale mensen
handmatig gedaan. Er komt geen machine aan
te pas – er is ook geen elektriciteit. De moessontijd wordt hierdoor goed benut met daarnaast
andere voorbereidende werkzaamheden.
Pas in november, na de moesson en na het natio
nale festival Tihar, een Hindoeïstisch festival van
vijf dagen, kan de bouw hervat worden. S indsdien
wordt er voortvarend te werk gegaan. We krijgen
in Nederland de vorderingen van de bouw goed
mee omdat we regelmatig foto’s en filmpjes toegestuurd krijgen. Daarvan is een compilatie gemaakt die op onze website staat. Ook op Youtube
is een filmpje te zien. Die opnames illustreren het
enthousiasme van de mensen en geven ook een
mooi beeld van hoe er in de bergen van Nepal gebouwd wordt. Een afspraak in het bouwcontract
is ook dat de vorderingen periodiek g emonitord
worden: voordat er wordt overgegaan tot uitbetaling van een volgende termijn, moet er eerst
verslaglegging van de bereikte bouwfase aange
26
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leverd worden. Op 20 januari 2021 krijgen we
wederom schitterende beelden toegestuurd
waarop is te zien hoe met vereende krachten
beton wordt gemaakt en gestort op het dak van
het gebouw. Op de achtergrond het imposante
Annapurna massief.
In Nederland hebben we ook niet stilgezeten.
De financiering van de kliniek is definitief rond.
Meerwind ondersteunt het project met duurzame energie en doneert een groot deel van de
zonnepanelen. Meerwind is een windcoöperatie
die een aantal windmolens in de Haarlemmermeer exploiteert. Jaarlijks wordt een deel van de
opbrengst gereserveerd om een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland te helpen
realiseren. In de bergen rond Bobok is geen elektriciteitsnetwerk en omdat de hulppost 7 dagen
24 uur open is, moet de benodigde elektriciteit
voor verlichting en apparatuur op de plek zelf
worden opgewekt.
We verwachten dat de kliniek aan het einde van
dit jaar haar deuren voor de bevolking kan openen
en we hopen jullie daar in de volgende editie van
het jaarboekje over te kunnen berichten.
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Biologische land- en tuinbouw

door Trees van Rijsewijk
Eind 2017 werd het project biologische landbouw
gestart. Dit was mogelijk dankzij een nalaten
schap van familie Tolhuis die wij via de Dominicusgemeenschap in Amsterdam mochten ontvangen.
Dit succesvolle project kunnen we nog enige
tijd voortzetten omdat de stichting een tweede
mooie donatie ontving.
Gelukkig konden eind 2020 de cursussen weer
doorgang vinden na de lockdown van negen
maanden. Tot op heden kregen 28 boeren- en
boerinnenbonden, waarbij in totaal 920 leden
aanwezig waren, een praktische en een theoreti
sche training. Zij geven op hun beurt de o pgedane
kennis weer door aan andere boeren en boerinnen binnen hun dorpsgemeenschap. Dat betekent
in de praktijk dat zij zeker 3 500 anderen kunnen
bereiken.

Voor het komend half jaar staan er dertien trai
ningen gepland en ook twaalf voorlichtingsprogramma’s voor leerlingen van de hogeschool.
Tijdens de moesson van juni tot en met augustus
kunnen er geen praktische trainingen worden
gegeven.
Verslag van een training aan een boerinnenbond
De 22 vrouwen van de boerinnenbond ‘Shreejanshil Mahila Krishak Samuha’ deden een aanvraag
bij de stichting voor een training. De groep bestaat
uit economisch achtergestelde vrouwen die
slechts enkele jaren onderwijs hebben genoten.
Hun motivatie om deel te nemen aan deze cursus
is groot en ze kennen de activiteiten van Stichting
Tamsarya. De boerinnen huurden op eigen kosten
een gemeenschappelijk stuk grond van ongeveer
drie hectaren. Ze kregen een theoretische en

Biologische aardappelen, tomaten en bloemkool.
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een praktische cursus. Omdat vrouwen in Nepal
vrijwel nooit een kans krijgen om een training te
volgen, was hun enthousiasme groot. De kennis
over biologische landbouw en de nadelige gevolgen van insecticiden op mens en milieu was een
openbaring voor hen.

De vrouwen werkten zo hard dat ze meer biologi
sche groenten konden produceren dan verwacht.
Voordat zij met hun groenten naar de markt gingen hebben ze een welzijnsfonds opgericht. Maar
de verkoop van hun producten was zeker het
eerste jaar een nog zwaardere klus. Omdat bijna

De cursus biologische landbouw: bestrijdingsmiddelen maken, bewateren en stekjes behandelen.
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Deelnemers aan een cursus biologische landbouw met hun diploma’s.
niemand zich bewust is van de nadelige gevolgen
van de chemische bestrijdingsmiddelen voor
gezondheid en milieu, is het niet vanzelfsprekend
dat biologische groenten gretig aftrek vinden.
Tijdens de verkoop gaven ze voorlichting aan
degene die naar de markt kwamen. Ze moesten
mensen overtuigen van de ‘onzichtbare gevolgen’
van pesticiden. Hoe moeilijk en intensief de arbeid
en de verkoop ook was, ze verloren nooit het
vertrouwen in hetgeen ze deden. Ze gingen zelfs
met hun oogsten van deur tot deur om te verkopen en mensen bewust te maken. Het eerste jaar
maakten ze een beetje winst, maar het tweede
jaar waren de resultaten van hun noeste arbeid
zodanig dat ze nog gemotiveerder werden en nog
harder werkten. De opbrengst van het tweede
jaar was 915 327 Nepalese roepies ofwel € 7627,
waarvan € 4 074 winst, een bedrag van € 318 voor
elke boerin. Een van de boerinnen zei: ‘Ik kan mijn
geluk niet op, zo rijk voel ik mij’.
Deze vrouwen kweken niet alleen groenten en
verkopen die op de markt, maar zij zetten zich
ook in voor anderen. Tijdens de lockdown gaven
ze gratis groenten aan gehandicapten. Ze gaan

nu ook andere organisaties en boerinnen bewust
maken van de effecten van het gebruik van pesticiden op mens en milieu. Als compliment kregen
ze financiële steun van een Nepalese organisatie
en een waterirrigatiesysteem van de gemeente.
Op de boerderij van de Kumari-school worden
alle groenten biologisch geteeld
Vanaf begin 2018 tot half mei 2019 werden de
volgende opbrengsten genoteerd:
Aubergine 90 kg
Bloemkool 600 kg
Broccoli 300 kg
Chili pepers 36 kg
Erwten 120 kg
Kalebas 1125 kg
Komkommer 30 kg
Kool 1350 kg
Luffa 115 kg
Paddenstoelen, champignons 120 kg
Pompoen 225 kg
Radijs 200 kg
Sperziebonen 15 kg
Tomaten 120 kg
Jaarverslag 2020

29

¬ k|�@f If0f
®fd|f] ÉFOnL

400 vroedvrouwen opgeleid door Stichting Tamsarya

door Trees van Rijsewijk

In 2008 startte Stichting Tamsarya de eerste
vroedvrouwenopleiding voor meisjes afkomstig
uit arme milieus uit heel Nepal. De school stond
zeer hoog aangeschreven. In 2010 werd de school
uitgeroepen tot de beste van het land, in 2011 tot
de één-na beste. De opleiding had een voorbeeldfunctie voor heel Nepal!
Na tien jaar werd dit project afgesloten en mogen
we uit ons onderzoek concluderen dat ook de
vroedvrouwen zelf een voorbeeldfunctie vervullen.
Het zijn hardwerkende vrouwen met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel die zes dagen per
week werken. De meesten zijn terug gegaan naar
hun dorp waar ze groots werk verrichten om
vrouwen tijdens de bevalling bij te staan. Niet
alleen doen zij bevallingen, maar zij werken ook
als ‘blote voeten dokters’. Naast het verlenen van
eenvoudige medische hulp aan zieken, geven ze
voorlichting aan zwangere vrouwen, doen ze
onderzoek, geven vaccinaties en adviezen over
geboortebeperking. Het geven van voedings
adviezen gebeurt vaak buiten in de schaduw van
een boom. Ze geven emotionele ondersteuning
aan families in armoede. Ook staan ze vrouwen en
meisjes bij die mentale gezondheidsproblemen
hebben. Ze adviseren de regionale overheid bij
het maken van beleidsplannen op het gebied van
gezondheid.
In Nepal is een hoog percentage aan zelfdoding
onder vrouwen. Niet alleen gezondheidsproble
men, maar onder andere ook discriminatie, uithuwelijken en zware arbeid zijn de oorzaak. Maar
liefst 21% van de suïcides betreft meisjes jonger
dan 18 jaar.
De vrouwen in de afgelegen dorpen worden gezien
en gehoord door de steun van deze v roedvrouwen.
In Nepal is het aantal vrouwen dat sterft tijdens
de bevalling het hoogste ter wereld. Elk jaar ster30
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ven er 5 000 tot 6 000 moeders in het kraambed.
De rijke bovenlaag van de bevolking heeft
toegang tot goede geboortezorg. Maar de
duizenden vrouwen die wonen in de afgelegen
gebieden, moeten goede zorg ontberen. Slechts
één op de vijf vrouwen krijgt hulp tijdens de be
valling. De 400 arme meisjes die gedurende tien
jaar door Stichting Tamsarya werden opgeleid,
liepen zelf grote risico’s, groeiden op in armoede
en weten als geen ander hoe het levensperspectief voor veel vrouwen eruit ziet. Sommige van
hen stonden klaar om met het vliegtuig naar
een Arabisch land te vertrekken om daar als dienstertje voor de rijke Arabieren te gaan werken.
Voor het v liegticket, dat ze zelf moeten betalen,
moet de familie koeien verkopen of een lening
afsluiten.
Stichting Tamsarya kon voor een bedrag van
€ 550 een vroedvrouw opleiden. Juist omdat ze
zelf de armoede van nabij hebben gekend en van
het platteland komen, weten zij als geen ander
hoe te communiceren met de vrouwen en kunnen
zij ‘inlevende hulp’ verlenen.
Omdat velen van u één of meerdere vroed
vrouwen sponsorden willen we u graag informeren over hoe het nu met hen gaat en wat zij
betekenen voor de mensen om hen heen.
Het was niet mogelijk om alle 400 vrouwen op
te sporen.
We hebben een overzicht gemaakt van de locaties waar zij zijn gaan werken. Van een aantal van
hen nemen wij de reacties op in deze brochure.
Opnieuw willen wij de sponsors van deze vroed
vrouwen en deze keer niet alleen namens de
vroedvrouwen, maar ook namens de kinderen en
vele zieken die door uw bijdrage elke dag geholpen
worden, hartelijk danken! Daar zijn bijna geen
woorden voor!
32
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Antwoorden op onze enquêtevragen.

Een vroedvrouw geeft voorlichting aan vrouwen.

Dienstverband
w Rijksoverheid permanent
w Rijksoverheid contract
w Gemeente
w Eigen praktijk
w (Internationale)
niet-overheids organisatie

Bajura w

Dienstverband
wKalikot
Achham w
w Government
w permanent
Kanchanpur
w Government contract w Kailai
w Community Chisapani w
w Bardia
w Private
w
Rolpa
www w wwww w
w INGO
w
w
w
w
ww
ww wwwwwww
Dang Arghakhachi
w
w www
w NGO
Dolakha
wwww
ww
w
w
w
www
ww
w wwwwww
wwwwwww
wwwwwwww
wwww
wwwwwwwww
w
wwwwww
wwwww
w Own medical
www
w
w
w
wwwwwwww
w
w
ww
w
ww
w
w
ww
wwww
w Kavre
wwww
ww
wwwwww
wwwwwwww
wwww wwwww
www
wwwwwww
Kavrepalanchok
w Studying
w
wwwww
w
w Foreign Eigen apotheek wwwww w
w w
w Other field Nog studerend wwwww wwwww wwww

ww
rghakhachi

In buitenland
Andere werkkring

wwwww wwwww wwwww wwwww w

wAtrauli
wwJanakpur

wwwwww

wwwww wwwww w

Baglung
Parbat
ww w

Pokhara
w

w
Shyangja

Besishahar
www
w
Dordi

w
Paghring

Bhanu
w w
Suklagandaki

Ajirkot
w
wwwwwww
Gorkha

w Rishing
Dedgaun
Hupsekot ww wwwwBulingtar
Sardi
wwwwwwww Dumkauli Gaindakot
www
wwwwwwwwwww wwwwwww Bharatpur
wwwwww
wwwww
Chormara wwwwwwwwwww ww
Butwal
wwwwwwww Daldale wwwwww
www wwwwKawasoti
Sunwal
w
Dumkibas w w
w Kolhuwa
wwwwwwwwwww
wwww Baguban
www
www
wwwwwwwwwwww
Rupendehi
Parasi ww Bardaghat
Chitwan
ww
Ramgram
Tribeni
w
Simari

w
Dhunche

www
Dhading

w
Nuwakot
Kathmandu
wwwwwwwww
w
Lalitpur

w Kavr
w Kav

wwwww
Nawalpur
w
Simara
Birgunj
w
w
Bara

Rautahat
wwwwww
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We hopen in de nabije t oekomst een aantal van
hen te bezoeken. Maar de afstanden zijn niet
alleen groot, vaak zijn de wegen onbegaanbaar en
het bezoek aan een vroedvrouw in een afgelegen
gebied neemt al gauw enkele dagen in beslag.
Gelukkig konden de vrouwen met een mobieltje
nu zelf foto’s maken.
Hieronder enkele vroedvrouwen aan het woord.
Aan alle vrouwen is gevraagd of ze iets over de
volgende onderwerpen willen vertellen: hoe kreeg
je de gelegenheid om de opleiding te volgen, hoe
lang werk je nu in de gezondheidszorg, hoe denk
je over je huidige baan, wat houdt je werk in en
hoeveel patiënten zie je per dag en hoeveel per jaar.
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Aarati
Ik kreeg de gelegenheid om voor vroedvrouw te
studeren en ik werk nu anderhalf jaar in de
gezondheidszorg. Ik ben heel tevreden met mijn
baan en ik vind het geweldig dat ik de kans krijg
goede zorg te bieden. Ik ben verantwoordelijk
voor de verzorging van de patiënten, bevallingen,
het geven van advies over persoonlijke hygiëne.
Ook verzorg ik de baby’s na de geboorte. Ik zie
ongeveer zes tot tien patiënten per dag, onge
veer 1000 per jaar.

Anuradha Bhandari
Vroeger werden de meeste meisjes gedwongen te
trouwen als ze van de middelbare school kwamen.
Ik had het geluk dat ik kon doorleren. Toen ik
mijn SLC (School Leaving Certificate) had gehaald,
hoorde ik over de vroedvrouwenopleiding bij
Kumari. Omdat ik graag iets voor vrouwen wilde
betekenen, schreef ik me in voor de opleiding.
Ik werd toegelaten en kreeg een volledige beurs.
Nadat ik de opleiding had afgerond kreeg ik de
gelegenheid te werken bij verschillende organisaties in de gezondheidszorg. Hier heb ik veel aan

gehad. Tussen 2009 en 2013 heb ik op drie plekken
in Nawalparasi gewerkt als vroedvrouw in tijde
lijke dienst.
Tijdens mijn werk kon ik mensen helpen uit ver
schillende delen van Nepal en met verschillende
achtergronden. Ik was vooral erg blij dat ik vrouwen van het platteland kon helpen, die helemaal
niets wisten van gezondheidszorg. Nadat ik mijn
‘Public Service Commission’ examen gehaald had,
kreeg ik mijn eerste baan als vroedvrouw in overheidsdienst. Ik werk nu elf jaar als vroedvrouw in
Nawalparasi en daar ben ik erg trots op en ik ben
tevreden met mijn vak. Mijn verantwoordelijk
heden liggen vooral op de volgende gebieden:
‘Safe Motherhood Program’: zorg voor moeders
en kind, onderzoek van de moeder voor en na de
bevalling, onderzoek van de baby na de bevalling.
Het geven van advies over anticonceptie, vacci
natie, gezonde voeding en gezondheidsvoorlich
ting in het algemeen. Het vastleggen van gegevens
en rapportage. Meewerken aan gezondheidskampen en meewerken aan programma’s die het uitbreken van epidemieën onder controle moeten
houden.
Ik zie gemiddeld veertig patiënten per dag.
Meestal gaat het dan om onderzoek voor en na
de geboorte en advies over anticonceptie. Naar
het gezondheidscentrum waar ik werk komen
zo’n 14 000 patiënten per jaar, vooral met betrekking tot zwangerschap, anticonceptie, voeding
voor moeder en kind, TBC, lepra en standaardcontroles.
In de afgelopen jaren heeft niets me er van weerhouden om mensen van verschillende afkomst te
helpen en ik ben heel erg blij dat ik met mijn
beroep een verschil kan maken in de maatschappij.
Dat motiveert me om door te gaan. Ondertussen
wil ik graag de Kumari-organisatie, Mummy Trees
en alle docenten bedanken die me hebben geholpen een succesvolle vroedvrouw te worden.
Jaarverslag 2020
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Bhaju Maya Mahato
Ik vond het zo’n eer en ben zo trots dat ik de kans
heb gekregen om de vroedvrouwenopleiding te
volgen, omdat ik heel graag zieke mensen en
zwangere vrouwen wil helpen. Ik werk nu negen
jaar in de gezondheidszorg en ik ben heel gelukkig
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in mijn werk en blij dat ik patiënten kan helpen.
Ik verzorg patiënten en motiveer ze om beter te
worden. Ik onderzoek zwangere vrouwen, help
bij de bevalling, en geef ondersteuning en advies
na de bevalling, ook over anticonceptie. Per dag
zie ik 25 à 30 patiënten. Ik verleen verschillende

soorten zorg aan zo’n 6 000 patiënten per jaar.
Ik zou nog meer mensen willen helpen als ik de
kans zou krijgen om een vervolgopleiding te doen.
Bindu Sharma
Ik werk nu tien jaar in de gezondheidszorg. Ik heb
de ANM/vroedvrouwenopleiding gedaan, en zou
graag verder studeren. Ik ben de Kumari Commu
nity ANM Training Centre dankbaar dat ik de kans
gekregen heb daar de opleiding te volgen. Ik zorg
voor moeders en baby’s, doe onderzoek van
moeder en baby voor en na de bevalling, geef
advies over anticonceptie en verleen hand- en
spandiensten bij noodsituaties. Ik geniet van mijn
werk en voel veel voldoening als een patiënt ge
nezen is. Per dag zie ik ongeveer vijftig patiënten.
Ik zoek een organisatie die me de kans geeft een
vervolgopleiding voor vroedvrouwen te doen.

Deepa Paudel
Ik kom uit Lamjung. Als ik niet de gelegenheid
had gekregen om de vroedvrouwenopleiding te
volgen, had ik nooit kunnen studeren. Ik heb drie
jaar in een afgelegen gebied gewerkt en twee jaar
in Sairanga Hospital. Nu werk ik (links op de foto)
al twee jaar in Lamjung, waar ik geboren ben. Ik
ben er trots op dat ik vroedvrouw ben en dat ik
vrouwen kan ondersteunen voor, tijdens en na
de geboorte van hun kind. Daarnaast zorg ik voor
emotionele ondersteuning van de vrouwen en
hun partners, geef ik gezondheidsvoorlichting
en advies over anticonceptiemiddelen. Ik doe de
vaccinaties.
In de gezondheidszorg is een invoelende houding
belangrijk, het is dankbaar werk. Ik zie 32 tot 40
patiënten per dag. Ik hoop dat ik nog lang in deze
sector kan werken.
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Madhu Sharma
Ik ben alle donoren van de Kumari Trust erg dankbaar dat ze me de gelegenheid hebben gegeven
de vroedvrouwenopleiding te volgen zodat ik nu
patiënten kan helpen. Ik werk nu vijf jaar: een jaar
in het gezondheidscentrum van Pyuthan, vier jaar
in het ziekenhuis van Bardiya en sinds een jaar doe
ik daar ook vrijwilligerswerk. Het werk dat ik doe
is onderzoek en monitoren van zwangere vrouwen,
verzorging voor, tijdens en na de bevalling, (emotionele) ondersteuning van zwangere vrouwen,
voorlichting over geboortebeperking, vaccinatie
en begeleiding studenten. Ik zie 50 à 60 mensen
per dag.
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Rama Neupane
Ik ben erg blij dat ik de gelegenheid heb gekregen
om de opleiding te volgen omdat ik graag wat wil
betekenen voor arme mensen en zwangere vrouwen. Ik werk nu vijf jaar in de gezondheidszorg.
Ik ben tevreden met mijn werk omdat ik er
mogelijkheden zijn me verder te ontwikkelen.
Mijn werkzaamheden bestaan uit: medische apparatuur steriliseren, voorraadbeheer, zwangere
vrouwen onderzoeken, verzorging van patiënten
in het ziekenhuis, maar ook thuis, adviseren en
informatie verlenen voor en na bepaalde onderzoeken en tests, helpen bij de bevalling, waaronder monitoren van de ongeboren baby en
pijnverlichting, ondersteuning en advies met
betrekking tot de dagelijkse verzorging van de
baby, waaronder borstvoeding, wassen en
bereiden flessenvoeding, vastleggen gegevens

en rapportage. Ik zie 30 tot 40 patiënten per dag.
Gemiddeld per jaar 5 000 patiënten polikliniek,
anticonceptie 70 à 80, vaccinatie 20 à 27, zorg voor
zwangere vrouwen en bevalling 20 à 25, eerste
hulp 30 tot 35.

Sumana Shrestha
Gezondheid is kostbaar dus het is het belangrijkste in het leven. Ik heb zo’n geluk gehad dat ik
de opleiding kon volgen. Daardoor heb ik heel
veel geleerd over zwangerschap, alles rondom en
na de b evalling. Ik kreeg de kans om zwangere

Shobha Malia
Omdat ik uit een arm gezin kom, kreeg ik de
gelegenheid om de opleiding te volgen. Ik werk
nu zeven jaar en ben trots op mijn beroep. Het is
mijn taak te zorgen voor een goede gezondheid
van de mensen in mijn werkgebied. Per dag zie
ik ongeveer tien patiënten en per jaar begeleid ik
ongeveer dertig bevallingen.
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vrouwen te onderzoeken en te zien hoe een
vrouw verandert tijdens de zwangerschap, de
bevalling en erna. Ik voel me gezegend dat ik deze
kans heb gekregen, en ik dank de docenten van
de opleiding voor hun steun en advies. En ik hoop
dat deze ondersteuning blijft bestaan.
Ik werk nu vier jaar in de gezondheidszorg. Ik ben
assistent verpleegkundige/vroedvrouw in een gezondheidscentrum, afdeling verloskunde. Ik heb
het hier naar mijn zin. Ik onderzoek zwangere
vrouwen en ondersteun ze bij de bevalling. Ik geef
ook gezondheidsvoorlichting en verzorg vaccinaties. Ik help mee met basis gezondheidskampen
in de dorpen. Ik zie 30 tot 50 patiënten per dag.
Per jaar assisteer ik bij ongeveer 55 bevallingen.
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Tulasa Pun
Ik kom uit Rukum, in west-Nepal. Iemand uit mijn
dorp studeerde in Kathmandu. Hij hoorde daar
over de Kumari Trust en de vroedvrouwenop
leiding. Hij raadde me aan naar het Kumari ANM
Training Center (vroedvrouwenschool) in Kawasoti te gaan. Ik heb toelatingsexamen gedaan en
kreeg de kans de opleiding te volgen. Ik werk nu
vijf jaar in de gezondheidszorg en ik heb het heel
erg naar mijn zin in mijn werk, foto hieronder. Door
de Kumari Trust heb ik geleerd de ander te dienen.
Ik doe het niet voor mijzelf maar om anderen
te helpen. Tot nu toe heb ik bij vijf verschillende
organisaties gewerkt. Op dit moment verzorg ik
patiënten met Alzheimer en patiënten die lijden
aan Parkinson. Dat zijn er 20 tot 25. Daarnaast
bezoek ik, sinds een jaar, dagelijks twee patiënten
thuis.

cfo / vHf{ @)&&, @)& % Inkomsten en bestedingen in 2020 en 2019

Inkomsten
2020
2019
Baten uit eigen fondsenwerving					
Donaties, giften en schenkingen
231 905
180 722
Kosten eigen fondsenwerving
13 795
15 129
		
218 110
165 593
Overige baten					
Aandeel in acties van derden
0
14 000
Rente
0
0
Totaal beschikbaar
218 110
179 593

Bestedingen					
Projecten in Nepal					
Shree Kumari Educational Trust Nepal
136 421
166 239
Directe projectkosten in Nederland
7 430
7 936
		
143 851
174 175
Uitvoeringskosten					
Personeelskosten
30 457
33 042
Kantoorkosten
9 034
7 454
Algemene kosten
6 425
5 806
		
45 916
46 302
					
Totaal besteed aan de doelstelling
189 767
220 477
Voordelig respectievelijk nadelig saldo
+ 28 343 – 40 884

Balans per 31 december
2020
2019
Activa					
Vlottende activa					
Vorderingen en vooruitbetaalde posten
26 201
23 618
Liquide middelen
146 678
104 836
Totaal activa
172 879
128 454

Passiva					
Vrij besteedbaar vermogen
1 514
1 514
					
Vastgelegd vermogen					
Overige reserves
34 359
6 016
Bestemmingsfonds
131 015
96 590
		
165 374
102 606
					
Kortlopende schulden
5 991
24 334
Totaal passiva
172 879
128 454		
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Samenstellingsverklaring		
De bovengenoemde cijfers betreffen de definitieve cijfers over het jaar 2019 en 2020.
Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming
met de Richtlijnen voor jaarverslaggeving richtlijn
650 Fondsenwervende organisaties.
Vooruitzichten
In 2019 is veel gerealiseerd. De bouw van het
gezondheidscentrum met kraamkliniek kwam
van de grond. Inmiddels zit het dak erop.
De biologische landbouw was ook in 2019 een
groot succes.
Helaas werden in maart 2020 een groot aantal
projecten voor 9 maanden stilgelegd vanwege
corona. Zo kon ook het ‘bijenproject’ geen doorgang vinden.
Deze pandemie heeft bij het uitgaan van deze
brochure opnieuw het land lamgelegd.
Als de situatie zich herstelt dan kunnen we eind
2021 het gezondheidscentrum met kraamkliniek
openen en kunnen ook de medische gezondheidskampen worden voortgezet.
We hopen dat in de loop van 2021 de situatie verbetert en dat we in het 2022 weer betere vooruitzichten tegemoet kunnen zien.
Schenkingen
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Stichting
Tamsarya heeft een ANBI-status: de stichting
staat bij de fiscus aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling. Schenkingen in de vorm van
lijfrente/periodieke uitkeringen over langere peri
ode (tenminste vijf jaar) zijn volledig aftrekbaar.
Op de website van Stichting Tamsarya of op de
website van de Belastingdienst kunt u een overeenkomst downloaden. Deze overeenkomst heet
Overeenkomst periodieke giften, RISN-nummer is
802 878 829.
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