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Nepalese notities 
Vertellingen van verkenning 
en verwondering
Himalaya Bibliotheek #2

Wie A zegt moet ook B zeggen. Met dit tweede deel van 
de Himalaya Bibliotheek onderstrepen de uitgever en de 
Nepal Federatie Nederland dat het hen ernst is inzake 
het publiceren van een reeks - al of niet thematisch 
opgezette - boeken die steeds raken aan historie, heden 
of toekomst van de gelijknamige, schitterende bergketen. 
Altijd met de unieke band tussen ons land en Nepal in het 
achterhoofd. 
 Het eerste deel was een onderhoudende bloemlezing 
van korte verhalen en anecdotes uit de laatste vijftig jaar 
van de moderne geschiedenis die beide landen delen. 
 Voor de tweede editie is opnieuw geput uit het rijke 
archief van Himalaya, het kwartaalschrift voor Nepal en 
omstreken dat vanaf 1981 dertig jaar lang periodiek in 
druk verscheen. Ditmaal ligt het accent bij de selectie 
van de bijdragen vooral op de spontane ontwikkeling 
van voorzichtig, bijna tastend beginnend toerisme naar 
allengs professionelere ontwikkelingshulp en staat Nepal 
op een enkele uitzondering na steeds centraal. 
 Een bonte rij smaakmakende persoonlijkheden komt 
voorbij, inwoners van bijna het hoogste en vrijwel het 
laagste land ter wereld die elkaars habitat en cultuur beter 
wilden leren kennen. Voor de oorspronkelijke pioniers 
(aan Nederlandse kant) een feest van herkenning, voor 
daarna volgende generaties Nepalreizigers met meer 
dan gemiddelde belangstelling voor de vele facetten 
van dit complexe land een boeiende inleiding in enkele 
hoofdlijnen, vol tekening van sfeer, achtergrondgegevens 
en interessante details. 

Met pennenvruchten van auteurs die eenmalig een 
bijzonder verhaal te vertellen hebben, zoals Michiel 
Damen of Martijn van Beek, en verslaglegging uit de 
eerste hand van gepokte en gemazelde Nepalkenners 
zoals Thomas Kelly, Thomas Laird, Kunda Dixit, Cas de 
Stoppelaar en Barend Toet, is het wederom een ‘must’ 
voor liefhebbers van Nepal.

Himalaya Bibliotheek #2
9 789492 618344

Een uitgave van 
Leonon Media
ISBN978 94 92618 344
Prijs: € 20,–
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Inhoudsopgave

8 Omkijken in verwondering... door Barend Toet
Het is soms nauwelijks te bevatten hoe dynamisch en onvoor spel
baar de geschiedenis zich voltrekt – onstuitbaar en onver stoorbaar 
gaat zij haar gang en biedt ons slechts één optie: volgen. 

10 Te voet naar sprookjesstad door Dolf Noordijk
Een nostalgische bespiegeling van de begindagen van het 
trekkingt oerisme naar Nepal. Te voet!

13 Sherpa’s op een keerpunt door Barend Toet
Grote veranderingen in de economie leiden tot geleidelijke, maar 
desalniettemin ingrijpende wijzigingen in het sociale weefsel van 
het Sherpavolk. 

19 Oost en west, op zoek naar ontwikkeling door Barend Toet
Hoe vergaat het inwoners van Nepal of Tibet die kennis en/of 
ervaring op komen doen in Nederland? De schok der verkenning... 

26 Gouden tijden, het kapitalisme volgens R.T. Tuladher 
door Cas de Stoppelaar
Lispelend lepelt een pionier van de Nepalese handel verhalen 
op uit zijn rijke verleden toen hij – met edelmetaal omgord – 
als jongen naar India en Tibet liep. De geschiedenis van een 
gouddelver. 

33 Waterwerken in Yashok door Thomas Kelly
Hoe een jeugdige Amerikaanse vrijwilliger een waterleiding 
aanlegde in een afgelegen Nepalees bergdorp waar de klok der tijden 
– na eeuwen stilgestaan te hebben – opeens begon te lopen. 

NNbinnenw02d.indd   4 26-07-19   13:59



38 Nepalees dagboek door Kunda Dixit
Bespiegelingen rond Tihar en tika’s opgeschreven door een 
gelauwerd Nepalees journalist die door de mist van zijn 
geboortestad heen een beeld schetst van traditie en geborgenheid.

42 Toerisme en de Himalaya, een haat-liefde verhouding 
door Eelco Dijk
Tijdens een oerdegelijke Konferenz in München bespreken 
hooggeplaatsten en topklimmers de voor maar vooral ook de 
nadelen voor het Himalayagebied van het groeiende toerisme en 
alpinisme. 

46 Hollandse lama, over koninginnedag, wedergeboorte 
en verleiding door Cas de Stoppelaar en Eric Outshoorn
Een openhartig interview met Geshe Konchog Lhundub te 
Maasbommel – hulpvaardig maar ook wel tamelijk dwingend 
hertaald door diens tolk. Een oorgetuigeverslag vol filterwerking. 

52 Broedplaats van Nepalees intellect door Cas de Stoppelaar
Hoe de baas van de Tribuhvan Universiteit tienduizenden 
studenten moet zien op te leiden met een budget van een paar 
tientjes per aankomend academicus. 

60 Nepalees nieuws, datgene wat stabiliseert 
door Barend Toet
Hoe vrij was de pers van het koninkrijk Nepal? We peilen de 
journalistiek bewegingsvrijheid onder drie hoofdredacteuren die 
trachten te overleven in het snel veranderende medialandschap 
van Kathmandu. Inzicht in de dharma van de drukpers. 

70 Wol, harde strijd om zacht haar door Martijn van Beek
Aaibaar op het oog en ogenschijnlijk onschuldig van aard, blijkt 
wol bij nader inzien de inzet te zijn geweest van veel vinnige strijd 
tussen expansionistische Britten en protectionistische Aziaten. 
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80 Hotelier in de vuurlinie door Barend Toet
Ze kwamen aan met twee plunjezakken voor een paar maanden 
vakantie en vrijheid en vertrokken – zes jaar later – met twee 
kinderen. Hoe Willem en Willemijn in Nepal een vuurdoop 
kregen. 

87 Abraham onder de goden door Cas de Stoppelaar
Het uiterst persoonlijke verhaal van Herman Grimminck, een 
van de godfathers van het Summit Hotel en een pionier waar het 
gaat om overleven te midden van veel onbegrijpelijks – dat er 
toch gewoon is. 

101 Dertig miljoen kuub, een vloeibare tijdbom 
door Michiel Damen
Lang voor de huidige zorgen om de opwarming van de aarde, 
vertoonden gletsjermeren in het noorden van Nepal al 
verontrustende tekenen van klimatologisch veroorzaakte 
rampspoed. Hoe een geomorfoloog en een gebedsvlaggen 
plantende monnik het tij probeerden te keren. 

109 Afgewentelde vooruitgang, electriciteit in Mustang 
door Bikash Pandey
Ook in de verste uithoeken van Nepal dringt de wens om 
te democratiseren, te moderniseren en aan te sluiten bij 
vooruitgang en ontwikkeling onstuitbaar door, slechts vertraagd 
door geldgebrek en gemis aan ervaring. 

116 Tengboche, de eeuwige speurtocht naar het lege 
glas door Barend Toet
Het iconische klooster aan de grens met Tibet werd tweemaal 
verwoest door de toorn der goden en tweemaal weer helemaal 
herbouwd. Een kennismaking met het onverwoestbare geloof in 
het menselijk vermogen om het goede na te streven. 
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124 Burgemeester P.L. Singh: het geld zit achter mij aan 
door Cas de Stoppelaar
We zijn getuige van de wonderlijke botsing tussen een politiek 
zondagskind van Nepalese origine en een goedbedoelende 
Amerikaanse diehard die al decennia in Kathmandu woont. A 
clash of cultures. 

134 Aama in Amerika, op zoek naar heiligheid in een 
profane wereld door Broughton Coburn
Het contrast met de personalities van dit verhaal met die van het 
vorige kan niet groter zijn. Toch hebben we het hier ook over een 
botsing van culturen. Hoewel: ‘botsing’ is niet het goede woord. 
Hier kussen extremen elkaar liefdevol wakker. 

144 Chaos in Kathmandu door Thomas Laird
Een lakmoestest voor de ontluikende Nepalese democratie. 

149 Tussen hulp en handel door Barend Toet
Door schade en schande wijs geworden, zoeken 
ontwikkelingswerkdeskundigen en al of niet idealistische 
zakenlieden nieuwe wegen om de ontwikkeling van Nepal 
te stimuleren zonder enorme kapitalen te verjubelen in een 
complexe onderneming die slechts met stapjes vooruit komt. 

158 Duurzame ontwikkeling door Krijn de Best
Inmiddels neemt de Nepal Federatie Nepal (nfn) het stokje – op 
het vlak van ontwikkeling – over van partijen die hun tijd hebben 
gehad. In dank en met respect. Maar ook vol goede moed dat de 
weg voorwaarts uiteindelijk toch zal worden ingeslagen. 

163 Nepalees Netwerk 
De gele gids van Nepalminnend Nederland – uitgebreide en 
ververste tweede editie.

Annemieke Reijnders
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Nepalees
netwerk

Een toegift: de gele gids van Nepalminnend Nederland. 

Met de contactgegevens van alle actieve clubs, verenigingen, 

stichtingen, organisatiese en bedrijven die een constructieve 

relatie met Nepal en omstreken onderhouden.

Een uitgave van Nepal Federatie Nederland – editie 2019 
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A

Aidenvironment | secr@aidenvironment.org | aidenvironment.org
All4One | all4one.nl
A beautiful story | info@abeautifulstory.nl | abeautifulstory.nl
Adhigama | wim@adhigama.nl | adhigama.nl

B

Baalak | bestuur@baalak.nl | baalak.nl
Bachi Amaa Foundation | anna@bachiamaa.com |    bachi

amaafoundation.com
Bajura | theog@planet.nl | bajura.nl

Bikas Belgium Nepal Association Bikas is het Nepalese woord 
voor ontwikkeling en vooruitgang, maar ook de naam van een 

Belgische ontwikkelingsorganisatie, al 
bijna 30 jaar gefocust op community based 
projecten rond schoolinfrastructuur, on

derwijskwaliteit, medische infrastructuur, toegankelijkheid (pa
den, bruggen, wegen), landbouw, en watervoorziening in Nepal. 
De lokale vraag en bijdrage staat steeds centraal. Wij publiceren 
ook een digitale nieuwsbrief en een tijdschrift in druk. Betty 
Moureaux – voorzitter |  
+32 479555678 | info@bikas.be | bikas.org

Bungamati Foundation Nepal | info@bungamati.org | 
bungamati.org.np

C

Capital for Development – c4d partners | marije@c4dpartners.
com | c4dpartners.com

Change the Game Academy Via het Change the Game programma 
worden organisaties in lage en middenin
komenslanden getraind om fondsen te 
werven en hun rechten te claimen in ei

gen land. Zo legt Change the Game de verantwoordelijkheid daar 
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waar die uiteindelijk thuishoort: bij overheden, de middenklasse 
en het bedrijfsleven zelf! De verdeling van rijkdom in de wereld 
verandert. Daarom heeft Wilde Ganzen het Change the Game 
Programma geïnitieerd;  een website, online en offline cursussen 
voor organisaties in lage en middeninkomenslanden om rechten 
te claimen en fondsen te werven. Voor meer informatie, kijk op 
www.changethegameacademy.org 

Chautaara | info@chautaara.org | chautaara.org
Child Welfare Nepal | cwon@xs4all.nl | childwelfarenepal.nl
Children of the Universe is een tehuis waar kinderen uit afgelegen 

gebieden goede ontwikkelkansen krijgen op 
een prima school in Kathmandu. In 2014 ver
scheen het boek ‘Children of the Universe’ met 
bijdragen van de kinderen. In 2015 werd hun 
mooie onderkomen verwoest.  Dankzij spon
sorgelden uit de hele wereld staat er nu weer 

een prachtig nieuw gebouw. Financiële hulp blijft nodig, voor
al omdat er na de aardbeving diverse weeskinderen bij zijn ge
komen. Giften zijn welkom en dat geldt ook voor vrijwilligers. 
| jokebontenbal46@gmail.com OF info@cou.org.np| facebook/
couorg | cou.org.np

Childright | ellie.busser@childright.nl | childright.nl
Chitta Maya | elisabeth.verbeek@gmail.com F: www.facebook.com/

chittamaya
Chori Chora Foundation | foundation@topoftheworld.nl | 

chorichorafoundation.nl

Consulaat Generaal van Nepal biedt algemene informatie over 
Nepal en verstrekt visa. Cas de Stoppelaar – consul 
generaal | 0206241530 | 
consulate@nepal.nl | nepal.nl

Cordaid | info@cordaid.nl | cordaid.nl

nepalese notities — 165

NNbinnenw02d.indd   165 26-07-19   13:59



166— titel

CPCS Nepal | contact@cpcsnepal.org | cpcsint.org
Cunina | info@cunina.org | cunina.org

  D 

Daniëlle’s Children’s Fund | danielleschildrensfund.org
Diyalo Foundation | Jord14.g@hotmail.com | diyalofoundation.org
Dr. J.A. Noordijk Stichting | noordijkstichting@gmail.com | 

noordijkfoundation.org
   
 E

Eye Care Foundation | info@eyecarefoundation.nl | 
eyecarefoundation.nl

   
 F

Fair2 | info@fair2.org | fair2.org
Foundation Care for All | info@fcfa.nl | fcfa.nl
Free the beloved Nepali daughters | 

freethebelovednepalidaughters.org
Friends of Volunteers Initiative Nepal | friendsofvin.nl@gmail.

com | friendsofvin.nl

    G 
Gurung Samaj Nederland | gurungsamajnl@gmail.com | 

gurungsamaj.nl

    H 
Habitat for Humanity (Nederland) | info@Habitat.nl | habitat.nl
Handen voor Tanden | info@handenvoortanden.nl | 

handenvoortanden.weebly.com
Hands across borders | handsacrossbordersNL@gmail.com | 

handsacrossborders.nl

Helping hands 4 smiling faces verbetert de kwaliteit van leven 
van kansarme kinderen in kindertehuizen of verwante projecten. 
Ons boek ‘Opgroeien in tegenwind, kindkracht uit Nepal’ toont de 

166 — nepalees netwerk
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creativiteit en levenslust van de kinderen die 
wij helpen. Het kost €20,– (incl. btw, excl. 
verzending), waarvan 60% ten goede komt 
aan onze doelen. Tjitske Weersma – founder | 
hh@4smilingfaces.com | 4smilingfaces.com | 

facebook.com/4SmilingFaces/
Himalayan Care Hands | info@himalayancarehands.nl | 

himalayancarehands.nl
Hivos | info@hivos.nl | hivos.nl
House of Dreams Foundation | Keijzer11@live.nl | 

houseofdreamsfoundation.com
 
   I 
ICCO | info@icco.nl | icco.nl

ICFON, International Council for 
Friends of Nepal steunt duurzame inte
grale dorpsontwikkeling op eigen kracht 

van de inwoners. Onze speerpunten zijn onderwijs, landbouw, 
veeteelt, het opzetten van spaargroepen, werken met microkre
dieten en het verzorgen van trainingen. De projecten worden 
gefinancierd door particuliere donaties, schenkingen, sponso
ring en (eenmalige) subsidies. Sandra Rutten-Kroot – secretaris | 
063078 4604 | info@icfon.nl| facebook.com/icfon | icfon.nl 

Inspire Nepal | info@inspirenepal.com | inspirenepal.com

International Nepal Alliance is een platform voor internationale 
samenwerking tussen organisaties die ondersteunend en/of 

charitatief werk in Nepal doen. | 020 
6241530 | krijndebest@gmail.com

    J 
 Javea | info@javeanepal.nl | javeanepal.nl

nepalese notities — 167
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    K

Karuna Foundation | info@karunafoundation.nl | 
karunafoundation.nl

Ketaaketighar Nepalmaa wil een thuis geven aan kansarme (wees)
kinderen en hen een gedegen opleiding 
laten volgen tot ze een goede plaats 
in de maatschappij hebben veroverd. 
Ida Dedding – secretariaat | 0252 411868 

| idadedding@hotmail.com of ketaaketighar@hotmail.com | 
ketaaketighar.org

Kiran Fonds wil financiële ondersteuning bieden bij het volgen 
van goed en modern onderwijs aan de 
allerarmste kinderen vanaf drie jaar die 
woonachtig zijn in Mauja, Yampaphant 
en Arungkhola. We hebben hiervoor vier 

 verschillende programma’s waarbij het lokale bestuur, moeder
groepen en scholen nauw betrokken zijn. Elke student is ver
plicht om nadien een deel van de steun terug te betalen ten be
hoeve van nieuwe studenten. | 053 5729953 |  
info@kiranfonds.nl | kiranfonds.nl

    L

Langtang Children Home | langtangchildrenhome@hotmail.com | 
langtang.nl

Laxmi support ondersteunt kinderen in het Bhaktapur, Nuwakot 
en Kaski district. Wij renoveren school
gebouwen, verbeteren drinkwatervoor

zieningen en verstrekken boeken, schrijfmaterialen, schooluni
formen en warme kleding. We regelen ook vrijwilligerswerk. 
Laxmi hielp slachtoffers van de aardbevingen in 2015 met 
herstelwerk aan daken en met uitgifte van dekens. We zijn een 
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effectieve organisatie met korte communicatielijnen die directe 
akties aan kan. Samantha Wagenaar | laxmi.support@hotmail.
com | laxmisupport.nl | facebook.com/laxmisupport

Lepra Stichting | info@leprastichting.nl | leprastichting.nl

    M

Maya Universe Academy Netherlands | www.muanl.org | 
stichting@muanl.org 

Medical checks for children | info@medicalchecksforchildren.org 
| medicalchecksforchildren.org

Medora Nepal Health Foundation is een nonprofit organisatie 
die zich vooral op tandheelkundige en 
medische preventie richt door het ge
ven van voorlichting en het beschikbaar 
stellen van voorzieningen in en vanuit 

het in 2010 opgerichte gezondheidscentrum. Brush At School 
en het Oral Health Program zijn de belangrijkste onderdelen. 
Wij concentreren ons op het district Chitwan. Vanaf 2018 gaan we 
ook scholen bezoeken in het noordelijk gelegen middengebergte 
van Chitwan. Rien Koopmans – voorzitter | 06 20426559 | koop
mans.r.52@gmail.com | medora.nl | Anita Lenaerts Medora be | 
+32 496550058 | medorabelgium@hotmail.com | medora.be

Micro Care Nepal | info@microcarenepal.org | microcarenepal.org
Milan Bindu Nepal | info@milanbindunepal.nl |  

milanbindunepal.nl
Modern Life & Arts in Nepal | www.NepalNow.blog 
Mountain child care | info@mountainchildcare.org | mountain

childcare.org

Muktinath Foundation International heeft zich het lot van de 
nonnen van Muktinath aangetrokken. Tot het jaat 2000, toen mfi 
werd opgericht, ontbeerden zij elke steun van buitenaf en kregen 
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ze nauwe lijks onderwijs en medische verzorging. 
Inmid dels is mede dankzij onze donateurs een 
bloeiende gemeenschap ontstaan, met aandacht 
voor zowel de culturele en religieuze tradities als 
ieders individuele ontwikkeling. André Kalden – 

voorzitter | 06 24600678| kalden@muktinath.org| muktinath.nl

 N

Namasté Breda | franciendictus@hotmail.com | namastebreda.tk

Namasté Foundation biedt jaarlijks circa 50 vrouwen een oplei
ding en begeleiding om een zelfredzaam 
bestaan op te bouwen. De trainingen 

vinden plaats in ons Women Empowerment Center in Gha
chowk. Na het volgen van de training krijgen de vrouwen een 
kleine lening en starten ze onder begeleiding vanuit de stichting 
een eigen onderneming. Een aantal vrouwen werkt in het Center 
aan Nepalese sjaals naar Amsterdams ontwerp. Met de inkom
sten uit de verkoop van de sjaals worden nieuwe groepen vrou
wen getraind. De sjaals worden verkocht onder het label timi| 
info@namastefoundation.nl | 

 namastefoundation.nl

Nepal Development Academy | info@nepalcentrum.nl | 
nepalcentrum.nl

Nepal Federatie Nederland wil een platform zijn voor alle orga
nisaties die met Nepal van doen hebben. nfn 
zorgt voor onderlinge communicatie, samen
werking en is spreekbuis van de leden naar 

overheden, media en vermogensverstrekkers. | 020 6241530 | 
krijndebest@gmail.com | nepalfederatie.org

Nepal Fonds | info@nepalfonds.nl | nepalfonds.nl
Nepal Geeft | info@nepalgeeft.org | nepalgeeft.org
Nepali Med | info@nepalimed.nl | nepalimed.nl

170 — nepalees netwerk
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Nepal Now | info@nepalnow.org | nepalnow.org
Nepal Samaj Nederland | nepalsamajnl@gmail.com | nepalsamaj.nl
Netherlands Oral Health Society | nohsaanmelding@hotmail.com 

| nohs.nl
Non-Resident Nepalese Association – Nederland | netherlands@

nrna.org | nl.nrna.org
Nijmegen Sherpaland | nijmegensherpaland.nl

      O
ohp  Nederland | info@ohpnederland.nl | ohpnederland.nl
Ombir Foundation | info@ombir.org | ombir.org

One to Watch bv  investeert in verantwoordelijk leiderschap van 
Nepal, via de ondernemers van het land. Wij steu
nen hen met geld en expertise en helpen zo het 
vacuüm te vullen tussen maatschappij en politiek. 
Het ontkiemende bedrijfsleven ziet problemen 
en knelpunten en helpt deze op de te lossen, 

en zorgt zo ‘en passant’ voor meer banen en werkgelegenheid. 
Willem Grimminck – directeur | +977 01 5523948 | willem@oneto
watch.nl | onetowatch.nl

Orchid garden | stichting@orchidgardennepal.nl | 
orchidgardennepal.com

 
     P

People4change | martine@people4change.nl | people4change.nl
Peoples Trust Nederland info@peoplestrust.nl | peoplestrust.nl
Plan Nederland E | info@plannederland.nl | plannederland.nl
pum  Netherlands senior experts | info@pum.nl | pum.nl

      R
Rinsma Foundation | https://www.rinsmamodeplein.nl/rinsma

nepalfoundation
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Rumahedi Foundation Nepal | contact@rumahedi.org | rumahedi.
org

     
 S

Sairam Foundation | info@sairamfoundation.com | 
sairamfoundation.org

Simavi | angelique.vanoversteeg@simavi.nl | simavi.nl
snv  World | info@snv.org | snv.org

Sponsortrek Nepal ondersteunt projecten zoals een tehuis en op
leidingscentrum voor gehandicapte kin
deren, scholing van kansarme vrouwen 
en medische posten in de berggebieden 
door deelnemers aan trektochten en 

expedities te motiveren om meer achter te laten dan alleen hun 
voetstappen. Robert Kölber – voorzitter | 0299690460 | 

 robkolber@planet.nl | sponsortrek.nl

Sichting Aayam Nederland | netty@aayam.nl | aayam.nl
Stichting Asian Heritage st.asianheritagenepal@hotmail.com | 

stichtingasianheritagenepal.weebly.com
Stichting bevordering ontwikkeling Sherpaland | stichting.

sherpaland@gmail.com | sherpaland.mysites.nl
Stichting Bombo | bomboforchildren.com
Stichting Bungkulung | info@stichtingbungkulung.nl | 

stichtingbungkulung.nl
Stichting Chimding | chimding@gmail.com | chimding.nl
Stichting Cross Borders Nepal geeft informatie over verantwoord 

vrijwilligerswerk in Nepal en is ter plekke 
aanwezig om te helpen bij de praktische 
uitvoering zoals| het vinden van een ge
schikte vrijwilligersplek |kennismaken 
met de Nepalese taal en cultuur| huis

vesting | begeleiding gedurende de gehele periode. De stichting 
ondersteunt tevens diverse onderwijsprojecten in materiële zin, 
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met name in het Zuiden van Nepal. Ans Bleeker|secretaris | 040
2213202 of 0616015757 | rossbordersnepal@gmail.com | www.
crossbordersnepal.nl

Stichting Dawa Sherpa | vrienden@stichtingdawasherpa.nl | 
stichtingdawasherpa.nl

Stichting Dhampus | stichtingdamphus.nl
Stichting Dhanyabad | dhanyabad.nl
Stichting Didi | stichtingdidi@gmail.com | stichtingdidi.nl
Stichting Dipjoti | stichtingdipjoti@hotmail.com | stichtingdipjoti.

org

Stichting Edulent is een nonprofit organisatie die door middel van 
het project ‘lego® for Nepal’ kinderen 
met behulp van technisch lego® wil 
laten kennismaken met wetenschap en 
techniek (stem), met als doel de 21st 
century skills te ontwikkelen, en daar

mee kansen te creëren voor een betere 
toekomst. De belangrijkste actiepunten 
zijn: (i) het inzamelen van lego mind

storms® materialen (ii) het organiseren van kennisuitwisseling 
met leeftijdsgenoten die ervaring hebben met het first® lego® 
Leagueprogramma (iii) het werven van donaties, fondsen en 
sponsorgeld. | stichtingedulent@gmail.com | facebook.com/stge
dulent | stichtingedulent.wordpress.com

Stichting Elviras Children Home Nepal | www.stichtingech.org | 
echdallu@gmail.com

Stichting Hands with Hands | coen@handswithhands.net | 
handswithhands.com

Stichting Hart4onderwijs Nepal | info@hart4onderwijsnepal.nl | 
hart4onderwijsnepal.nl

Stichting Help Nepal Nu | stichtinghelpnepal.nl
Stichting Help Rural Nepal | info@helpruralnepal.org | 

helpruralnepal.org
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Stichting Holland Building Nepal | c.reijnders@hetnet.nl | shbn.nl
Stichting Hulp aan Nepal | nepal@chello.nl | hulpaannepal.nl
Stichting Kanchi | info@stichtingkanchi.nl | stichtingkanchi.nl
Stichting Kind en Oor (lid nfn) |  www.kindenoor.nl |  contact@

kindenoor.nl

Stichting Kind in Nepal stelt kansarme kinderen in staat om hun 
talenten te ontplooien en later als volwassene een 
waardig bestaan te leiden. De belangrijkste activitei
ten zijn: (i) sponsoring van de Buddha Academy en 
het Children Welfare Centre (beide in Kathmandu) | 

(ii) bouw van een school en een gezondheidscentrum in Pokali, 
in het oosten van Nepal | (iii) Sundarijal kinderprojecten en naai
cursussen voor vrouwen. Erlandine Heering-Waller – sectretariaat | 
0182 394646 | contactmetstichting@kindinnepal.nl | kindin
nepal.nl

Stichting Kinderen van de wereld |  
info@stichtingkinderenvandewereld.nl | 
stichtingkinderenvandewereld.nl

Stichting Kinderen van Kathmandu zorgt ervoor dat jaarlijks 
zo’n 100 kinderen van arme ouders een operatie kunnen onder
gaan in het Nepal Orthopeadic Hospital. Zo kan een levenslange 
handicap vrij eenvoudig worden voorkomen.

 Voorts zorgen wij voor dagopvang voor kinderen met verstande
lijke en/of lichamelijke beperking in het Maitri Griha (house of 
friendship), waar ook een fysiotherapeute werkt. Zij behandelt 
kinderen die dat nodig hebben in het dagverblijf of thuis.

 Via onze Ocky Education Foundation kunnen kinderen 
– middels sponsoring – naar school. Wilt u ook een kind 
sponsoren? U bent van harte welkom. Maandelijks of jaarlijks 
stort u dan een vast bedrag. De sponsoring van een schoolkind 
bedraagt €15, per maand of €180, per jaar. Wilt u één van de 
overige doelen sponsoren dan bent u vrij om zelf te bepalen 

174 — nepalees netwerk

NNbinnenw02d.indd   174 26-07-19   13:59



nepalese notities — 175

hoeveel u wilt doneren. Donaties kunt u overmaken naar: nl50 
ingb 068 02 47 12 | gerpeeters@hotmail.com of kvkathpost@
gmail.com| kinderenvankathmandu.wordpress.com

Stichting Kiran Namasté | kiran@kirannamaste.nl |  
 kirannamaste.nl

Stichting Kumari verschaft gehandicapte kinderen toegang tot 
gezondheidszorg, onderwijs en opvang. Loka
le projectpartners en kinderen/ouders worden 
aangesproken op hun verantwoordelijkheid. 
Projecten: (i) serc (Kathmandu), een school 
voor speciaal onderwijs en zorg (ii) Khagen

dra new life centre (iii) hrdc (Banepa) een kinderrevalidatie
centrum annex ziekenhuis (iv) Kavre deaf school (v) Manav 
Sewa Sadan – life development centre (vi) School for the deaf 
Naxal. Monique Derwig | 043 6010214 | info@stichtingkumari.nl | 

 stichtingkumari.nl

Stichting Lily | info@stichtinglily.nl | stichtinglily.nl
Stichting Madat Nepal | madat.nepal@planet.nl | madatnepal.nl
Stichting Maha Mata Nepal | info@mahamata.nl | mahamata.nl
Stichting Marlief | stichtingmarlief@gmail.com | stichtingmarlief.

wix.com
Stichting Maya | info@stichtingmaya.nl | mayafoundation.com
Stichting Microkrediet voor Moeders | 

microkredietvoormoeders.org
Stichting Mina Kinderprojecten | info@stichtingmina.nl | 

stichtingmina.nl

Stichting Nepal heeft als missie het verbeteren van de leefomstandig
heden en toekomstmogelijkheden van 
kinderen en maatschappelijk kwetsba

ren in Nepal door de educatieve infrastructuur te verbeteren – denk 
aan (ver)bouw van scholen en andere vormen van directe steun aan 
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het onderwijs en de gezondheidszorg. Krijn de Best – voorzitter | 020
6241530 | krijndebest@gmail.com | stichtingnepal.org

Stichting Namasté Nepal | juliadz@hotmail.com
Stichting Nepal Kids and School Care | www.

nepalkidsandschoolcare.com/nepalksc@gmail.com
Stichting Nepali Children | info@nepalichildren.com| 

nepalichildren.com
Stichting Nepalfonds | info@nepalfonds.nl | nepalfonds.nl
Stichting Nepal Pariwar | pariwar@hotmail.com | nepalpariwar.nl
Stichting Nepal Sambandha | stichtingnepalsambandha@hotmail.

com | stichtingnepalsambandha.nl

Stichting Neupanefonds ondersteunt scholieren en studen
ten uit Karmidanda (Rasuwa), Nepal, door 
rechtstreeks bij te dragen aan collegegeld, 
lesmateriaal, reis, verblijfs en andere studie
kosten. Guido de Bekker -voorzitter | neupane

fonds@gmail.com | neupanefonds.wix.com/karmidanda

Stichting Noble House Nepal | engely@ziggo.nl | engely.eu
Stichting Oogzorg | info@eyecarefoundation.nl | 

eyecarefoundation.nl
Stichting Paraplu Nepal | de.paraplu.nepal@gmail.com | 

deparaplunepal.wixsite.com

Stichting Project Pema behartigt de belangen van de inwoners van 
het District Rasuwa, gelegen ten noorden van Kath
mandu, tegen de ChineesTibetaanse grens aan. Wij 
zetten ons o.a. in voor de (school)ontwikkeling van 
de kinderen en dorpsontwikkeling. De lokale bevol
king geeft aan waar zij behoefte aan heeft. Zo hebben 

we alle bamboedaken in Briddim, Pelko en Lingling vervangen 
door zinken golfplaten. Verder sponsoren we ook projecten in 
Jinglou in Chitwan, in de arme wijk Kalopul van Kathmandu en in 
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het gebied Nuwakot. Piet de Vries – penningmeester | 0566689231 of 
0612325114 |info@projectpema.nl | projectpema.nl

Stichting Ramro | info@ramro.nl | ramro.nl
Stichting Renuka Nepal | renuka_nepal@yahoo.com | 

stichtingrenuka.nl
Stichting Sanghimala | sanghimala@hetnet.nl | sanghimala.nl
Stichting Sapana School | bestuur@sapanaschool.com | sapana

school.com
Stichting Sarangkot | info@sarangkot.nl | sarangkot.nl

Stichting Sathiko Sath biedt goed onderwijs aan kansarme Ne
palese kinderen op een uitstekende school in 
Kathmandu. De kinderen wonen in hostels daar 
vlakbij, onder de hoede van ‘zorgouders’. | 071 
5146716 of 06 48133776 | info@sathikosath.nl | 
sathikosath.nl

Stichting sdf  Nepal staat voor Sindhu Development Foundation 
Nepal. Tijdens de grote aardbevingen in april 
en mei 2015 is er in het Sindhupalchock district 
veel vernietigd. In de meer afgelegen bergdor
pen gaat de wederopbouw heel moeizaam. Hier 
willen wij graag helpen met de wederopbouw 

van o.a. scholen en toiletvoorzieningen. Vooral door de lokale 
bevolking hierin te betrekken en door samenwerking met partijen 
in Nepal en Australië. Desiree Lesscher | 06 5083 1229 | dlesscher@
yahoo.com of info@sdnepal.com | sdfnepal.nl

Stichting Sherpaland | stichting.sherpaland@gmail.com | 
sherpaland.mysites.nl

Stichting Shide Children Home Dharan | info@kinderhuisnepal.
nl | kinderhuisnepal.nl

Stichting Straatkinderen van Kathmandu | liesinnepal@gmail.
com | straatkinderenvankathmandu.nl
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Stichting Studenten- en Musahar Project Nepal is actief op het 
gebied van (i) studentensponsoring, (ii) 
scholenbouw en renovatie, (iii) computer
onderwijs, (iv) onderwijsontwikkeling en 

(v) water en sanitaire voorzieningen. smpn werkt nauw samen 
met de Nepalese partners Student Help Nepal, Village Environ
ment Nepal en spn.ci. In Nederland werkt smpn samen met 
Wilde Ganzen. Projectgebied: Kathmandu en het Gorkhadistrict. 
Froukje Nijholt – secretaris | 06 29096556 | froukjenijholt@stu
dentenprojectnepal.nl | studentenprojectnepal.nl

Stichting Tamsarya | mail@tamsarya.nl | tamsarya.nl
Stichting Thang | stichtingthang@gmail.com | thang2017.com
Stichting Topaspiraties | www.stichtingtopaspiraties.nl | 
 info@stichtingtopaspiraties.nl

Stichting Vajra werkt sinds 1997 in Nepal aan duurzaamheid en aan 
kwaliteit van onderwijs; mijlpalen: de bouw van 
negen scholen, waaronder de Vajra Academy, 
Nepals eerste ecologische school en in 2017 
internationaal onderscheiden als ‘changemaker 
school’; ’s werelds grootste zonneovenproject, 

waarbij zonneovens zijn verstrekt aan 85.000 vluchtelingen voor 
de dagelijkse maaltijdbereiding; de bouw van een ecohotel nabij 
de Tibetaanse grens als voorbeeld van duurzaam ondernemer
schap. Maarten Olthof | 06 19400886 | info@vajra.nl | vajra.nl

Stichting Veldwerk | voorzitter@stichtingveldwerk.nl | 
stichtingveldwerk.nl

Stichting VNN belichaamt de voortzetting van de Vereniging 
Nederland Nepal. Zij wil de ken
nis verbreden over de gebieden, 
die geografisch tot de Himalaya, de 
Transhimalaya of het hoogland van 

Tibet behoren; in het bijzonder de kennis over Nepal in Neder
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land en over Nederland in Nepal. Daarnaast steunen wij direct en/
of indirect projecten op het gebied van van onderwijs, gezond
heidszorg, maatschappelijk welzijn, infrastructuur en milieu in 
het belang van van de volkeren en landen in de bedoelde Himalaya 
gebieden. Krijn de Best – voorzitter | krijndebest@gmail.com | himala
yamagazine.nl | nepalvnn.nl

Stichting vonk  Projecten | info@vonknepal.nl | vonknepal.nl
Stichting Vrienden met rijst | info@vriendenmetrijst.nl | 

vriendenmetrijst.nl
Stichting Waterdragers | info@stichtingwaterdragers.nl | 

stichtingwaterdragers.nl
Stichting Wereldkinderen | info@wereldkinderen.nl | 

wereldkinderen.nl
Stichting Wereldstudiefonds | info@wereldstudiefonds.nl | 

wereldstudiefonds.nl
Stichting Wilde Ganzen | info@wildeganzen.nl | wildeganzen.nl
Stichting Youth in Nepal | info@syin.nl | syin.nl
Stichting Zorg voor Nepal | info@zorgvoornepal.nl | zorgvoornepal.

nl
Stichting 112 Nepal | info@112nepal.nl | 112nepal.nl

Sunrise Dutch Education Fund is een kleinschalig, maar doeltreffend 
onderwijsfonds voor kinderen. In Nepal is het 
voor alleenstaande ouders vaak erg moeilijk om de 
kosten voor onderwijs te betalen. sdef voorziet 
een kind tien jaar lang van schoolgeld, schoolkle
ding, boeken, schrijfgerei, lunches en schoenen. 

De kosten die daarmee zijn gemoeid, zijn 150 euro per jaar. Het geld 
gaat niet naar de ouder(s), maar rechtstreeks naar de school. Desiree 
Lesscher | 06 50831229| info@sdef.nL | sdef.nl

Suvadra | info@suvadra.com | suvadra.com
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     T

Tara Foundation | tarastichting@yahoo.com | tarastichting.com

Tashi Delek is werkzaam in het district Solu Khumbu. Wij zorgen 
ervoor dat de boeren meer kennis en kun
digheid verkrijgen. Door het opzetten van 
coöperaties bevorderen we onderlinge 

samenwerking en op termijn zelfredzaamheid. Speerpunten zijn: 
ecologische teeltmethodes, goed compostgebruik, het oprichten 
van een proefboerderij in de regio waar jongeren opgeleid kunnen 
worden, opslag van bronwater en het terugdringen van erosie. | 
anniedictus@home.nl | tashidelek.org

Tika Foundation | info@tikafoundation.com | tikafoundation.com
Top of the world Reizen | thomas@topoftheworld.nl | 

topoftheworld.nl
 
     U

Unica Foundation verzorgt duurzame wash, ics en irrigatie
voorzieningen voor de meest 
 achtergestelde bevolkingsgroepen 
in Nepal. We leggen nadruk op 

structurele hulp door de bevolking bij ons werk te betrekken en hen 
op te leiden en door te focussen op het gebruik van duurzame ener
giebronnen en drinkwatersystemen.We werken daarbij nauw samen 
met lokale ngo’s. Daan van Vliet | 0653934651 | dvvliet@unica.nl | 
unicafoundation.nl

      V
Vera foundation | info@verafoundation.com | verafoundation.com
Volunteer Society Nepal | contact@volunteersocietynepal.org | 

volunteersocietynepal.org
Vrienden van Amp Pipal | vriendenvanamppipal.com
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Vrouwen voor vrouwen | info@vrouwenvoorvrouwen.nl | 
vrouwenvoorvrouwen.nl

      W
 Wilde Ganzen Wilde Ganzen wil het leven van mensen in armoede 

verbeteren. Wij steunen projecten die 
in lage en middeninkomenslanden zijn 
opgezet door mensen zelf, met hulp van 

enthousiaste Nederlanders en organisaties uit hun omgeving. Voor 
een blijvend resultaat maken we ons daarbij sterk voor zelfred
zaamheid, zodat iedereen op eigen kracht vooruit kan komen in 
het leven.  | www.wildeganzen.nl  

    
6º DAFW  | 6 Degrees Academy For Women | 6dafw.org
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Himalaya Bibliotheek #2

Wie A zegt moet ook B zeggen. Met dit tweede deel van 
de Himalaya Bibliotheek onderstrepen de uitgever en de 
Nepal Federatie Nederland dat het hen ernst is inzake 
het publiceren van een reeks - al of niet thematisch 
opgezette - boeken die steeds raken aan historie, heden 
of toekomst van de gelijknamige, schitterende bergketen. 
Altijd met de unieke band tussen ons land en Nepal in het 
achterhoofd. 
 Het eerste deel was een onderhoudende bloemlezing 
van korte verhalen en anecdotes uit de laatste vijftig jaar 
van de moderne geschiedenis die beide landen delen. 
 Voor de tweede editie is opnieuw geput uit het rijke 
archief van Himalaya, het kwartaalschrift voor Nepal en 
omstreken dat vanaf 1981 dertig jaar lang periodiek in 
druk verscheen. Ditmaal ligt het accent bij de selectie 
van de bijdragen vooral op de spontane ontwikkeling 
van voorzichtig, bijna tastend beginnend toerisme naar 
allengs professionelere ontwikkelingshulp en staat Nepal 
op een enkele uitzondering na steeds centraal. 
 Een bonte rij smaakmakende persoonlijkheden komt 
voorbij, inwoners van bijna het hoogste en vrijwel het 
laagste land ter wereld die elkaars habitat en cultuur beter 
wilden leren kennen. Voor de oorspronkelijke pioniers 
(aan Nederlandse kant) een feest van herkenning, voor 
daarna volgende generaties Nepalreizigers met meer 
dan gemiddelde belangstelling voor de vele facetten 
van dit complexe land een boeiende inleiding in enkele 
hoofdlijnen, vol tekening van sfeer, achtergrondgegevens 
en interessante details. 

Met pennenvruchten van auteurs die eenmalig een 
bijzonder verhaal te vertellen hebben, zoals Michiel 
Damen of Martijn van Beek, en verslaglegging uit de 
eerste hand van gepokte en gemazelde Nepalkenners 
zoals Thomas Kelly, Thomas Laird, Kunda Dixit, Cas de 
Stoppelaar en Barend Toet, is het wederom een ‘must’ 
voor liefhebbers van Nepal.
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