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Namaste lieve Diyo-vrienden,
Een update van ons wonen en werken hier
in Kathmandu en Dhading.
De grote feesten zijn gevierd, we gaan
weer over tot de orde van de dag. Lees er
meer over in deze nieuwsbrief en volg ons
op facebook.
Nu zijn jullie winterfeesten aan de beurt,
veel warmte en licht gewenst!

Ilse
Selectief helpen
De vernielingen door de aardbevingen van 2015 zijn onvoorstelbaar groot. Het is
ondoenlijk om het allemaal te herstellen. Allereerst omdat er de middelen niet
voor zijn. Maar ook omdat er niet veel tijd voor wederopbouw overblijft, het
‘gewone’ leven is al een volledige dagtaak.
De dorpsoudsten en de veldwerkers van Diyo Nepal staan regelmatig voor de
keuze welk gebouw het eerst weer functioneel moet worden: de school, het
dorpshuis of toch dat huis van die weduwe met haar jonge kinderen?
Op de laatste pagina leest u meer over de diplomatieke aanpak die nu alle
aandacht vraagt.
Gelukkig is de bevolking de afgelopen jaren steeds meer zelfredzaam geworden
en durven de dorpsbewoners hun capaciteiten in te zetten. Een mooi voorbeeld
is het Apanga Home, een kostschool voor gehandicapten in Dhading, dat
selfsupporting is.
Hoe graag onze veldwerkers daar ook iets extra’s willen doen om de kinderen
beter te helpen, tijd en geld ontbreken. Ook bij een bezoek aan het ziekenhuis
van Dhading Bensi jeuken hun handen, ook daar valt nog veel te verbeteren.
Gelukkig loopt daar nu een vrijwilligersproject, meer daarover in het kader op de
laatste pagina.
Daar waar de veldwerkers niet zelf actief zijn, houden ze de vinger aan de pols
voor het geval er dingen echt mis gaan. Ze leggen de verantwoordelijkheid
zoveel mogelijk bij de uitvoerders zelf.

Zegenende jongeren
Begin oktober kregen Shiva en Ilse een hartverwarmende brief
van een jongerenbeweging uit Dhading. Daarin bedanken ze op
ontroerende wijze de veldwerkers van de stichting voor het
werk in de dorpen van Dhading in de afgelopen jaren.
Ze noemen de aanleg van de waterleidingen en
biogasinstallaties. Daarnaast bedanken ze voor de
ondersteuning na de aardbeving. Ze nodigen Shiva en Ilse uit
voor een bedankceremonie waarin ze hen een ‘letter of
appreciation’ willen overhandigen. Dit gebaar is vooral
bijzonder omdat het van de jongere generatie uitgaat. Zij
hebben niet zelf de hulp ontvangen, omdat ze veelal in
Kathmandu werken of studeren, maar merken hoezeer hun
ouders en andere familieleden er baat bij hebben.
Het versturen van de brief past
in de sfeer van het Dashain
feest, waarin jongeren
verwanten bezoeken en
zegeningen van hen ontvangen.
Met deze brief ontvangt Diyo
Nepal de zegen van jongeren,
die we met grote dank
aanvaarden en graag aan u als
trouwe vrienden doorgeven.

Het Dashainfeest
De hele familie komt in het ouderlijk huis samen om
een 'tika' en 'jamara' te ontvangen. De tika is een
mix van rijst, yoghurt en rode kleurstof en wordt op
het voorhoofd aangebracht. De oudste geeft telkens
een tika aan de volgende in aflopende leeftijd. De
tika en jamara staan symbool voor de zegening,
gezondheid en een lang leven en het rood staat
voor het bloed dat de familie verbindt.

Nog zesduizend Stenen voor Nepal
In de eerste maand van haar inzamelactie
heeft stichting Stenen voor Nepal al meer
dan duizend symbolische stenen verkocht!
Het doel is om 7.000 stenen oftewel een
bedrag van 70.000 euro bij elkaar te
‘sjouwen’. Daarmee kan het Ananda Home
(Huis van Vreugde) worden gebouwd. Dit ter
vervanging van het beschadigde onderkomen
waar Shiva en Ilse nu hun pleegkinderen en
gasten verblijf aanbieden. In een artikel op de
website van Stenen voor Nepal vertelt Ilse
over dit werk in hun zorghuis in Kathmandu.
Dit werk staat los van het veldwerk in
Dhading, dat ze samen met Shiva eveneens
geheel vrijwillig doet. Stichting Diyo Nepal
juicht de creatieve inzamelactie van harte toe!
Draag uw steentje bij en koop naast uw
gebruikelijke bijdrage één of meer
symbolische stenen à € 10,- .
Klik op NL68 TRIO 0197616623 om direct te
kopen. Bezoek ook de facebookpagina en deel
die met zoveel mogelijk anderen.

Nieuwbouw kostschool
gestagneerd
In de vorige Diyo Update stond een
artikel over de nieuwbouw van ‘The
Apanga School’ in Dhading Bensi.
Dit particuliere opvanghuis biedt
onderdak en onderwijs aan
ongeveer vijftien kinderen met een
fysieke en/of verstandelijke
beperking. Na lang lobbyen stelde
de regering geld beschikbaar voor
nieuwbouw van deze kostschool.
Echter toen de begane grond bijna
af was, vond de aardbeving plaats.
De regering stopte de financiering
omdat het geld nodig was voor de
algehele wederopbouw. De
kinderen moeten nog enige tijd in
hun oude behuizing blijven. Diyo
Nepal is niet betrokken bij de
nieuwbouw, maar steunt deze
school met pedagogische projecten
die met name door tijdelijke
vrijwilligers uit Nederland worden
uitgevoerd. De stichting heeft veel
sympathie voor dit lokale en
selfsupporting initiatief.

Met unieke creaties uit Nepal de markt op
Een trouw en enthousiast groepje
vrijwilligers zorgt dat er op diverse
markten een forse kraam van Diyo
Nepal staat. Daar geven ze info over
het werk van de stichting, maar
verkopen ze vooral veel unieke
spullen vervaardigd in diverse ateliers
in Nepal. Door de aardbevingen is de

aanvoer ernstig verstoord en dreigde
er een tekort te ontstaan. Maar
gelukkig reizen er nu weer regelmatig
welwillende mensen vanuit Nepal
naar Nederland met in hun bagage
allerhande handgemaakte artikelen.
Bijvoorbeeld uit een verantwoord
werkend en vrouwvriendelijk
viltatelier in Kathmandu. In nauw
overleg met Ilse worden daar heel
creatief kleurrijke viltartikelen
ontworpen en gemaakt.
Speciale dank voor Inge Hoogesteger
die ons regelmatig mooie Nepalese
spullen schenkt.
De inkoop voor de marktverkoop
levert in de eerste plaats inkomsten
op voor de ateliers in Nepal. De
verkoopopbrengst wordt volledig
ingezet voor de werkzaamheden in
het Dhading district.
De verkoopvrijwilligers zijn op zoek
naar collega’s. Bijvoorbeeld in de
omgeving Zuidwolde of Vorden. Ook
als u eenmalig een stand wilt inrichten
op een markt bij u in de buurt, zijn zij
u graag van dienst. Geef u op via
info@diyonepal.nl
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Binnenkort zijn er verschillende kerstmarkten met een kleurrijke kraam van
Diyo Nepal, zoals bijvoorbeeld op 10 december van 10 tot 16 uur in de
Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 in Zuidwolde (Drenthe).

Vrijwilligersreis naar
Dhading
Shiva en Ilse merken dat steeds
meer westerse toeristen op zoek
zijn naar alternatieve reizen
waarin het genieten mede
ontstaat door vrijwilligerswerk te
doen voor en met de lokale
bevolking. Daarom organiseren
ze elk jaar een ´vrijwilligersreis´
om mensen uit te nodigen hen
te ondersteunen in hun
veldwerk.
Omdat het ziekenhuis in Dhading
Bensi acuut een lik verf en
schoonmaakbeurt nodig heeft, is
daar spontaan een
vrijwilligersreis voor
samengesteld, in samenwerking
met partnerorganisatie Het
Andere Reizen.
Naast het nuttige werk is er
voldoende tijd vrijgehouden om
van het berggebied te genieten
en andere projecten van Diyo
Nepal te bekijken. De reis is van
3 tot 17 april en kost € 1.495,p.p. incl vliegreis. Bekijk de
uitgebreide reisbeschrijving. Op
de facebookpagina van Diyo
Nepal is al veel op deze reis
gereageerd.

Diplomatieke aanpak herbouw
Tot grote teleurstelling van ons als sponsoren, maar vooral voor de
bevolking en veldwerkers wil de herbouw van scholen, huizen en andere
noodzakelijke gebouwen niet vlotten.
De bouwregels veranderen voortdurend, waardoor de ene na de andere
bouwtekening wordt afgewezen en er geen bouwvergunningen vrij komen.
Ook de financiering staat vaak op losse schroeven, omdat de prioriteiten van
overheid en (mede)financiers blijven verschuiven. Als stichting nemen we zo
weinig mogelijk risico, met als gevolg dat we enkel nog maar praten in plaats
van bouwen. Shiva is een geweldige bemiddelaar en steekt daar veel energie
en tijd in. Dankzij deze diplomatieke aanpak ontstaat er een gefundeerde
samenwerking. Een figuurlijk fundament: onzichtbaar en onmisbaar.
Shiva is hoopvol en gaat er van uit dat er in de eerste weken van het nieuwe
jaar daadwerkelijk gebouwd kan worden.
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