Jaarverslag 2012 stichting Diyo Nepal
“2012: een jaar met veel hoofdbrekens en veel blije momenten”.
Zo vatten Ilse en Shiva het afgelopen jaar samen.
Algemeen
Het initiatief dat vijf jaar geleden is gestart om de leefomstandigheden van mensen in de regio
Dhading te verbeteren is goed aangeslagen. Maar wie werkelijk omziet naar mensen in hun
kwetsbare omstandigheden merkt ook dat zich jaarlijks nieuwe aandachtspunten opdringen
die steeds meer vragen om een structurele oplossing.
Voorziening in gezond drinkwater, gezonde voeding, scholing van kinderen, de gemeenschap
motiveren om te groeien in zelfredzaamheid zijn speerpunten geworden in het afgelopen jaar.
Tegelijk bleef de begeleiding van al eerder gestarte projecten veel energie vragen.
Zoals het functioneren van een communityhouse, uitbouwen van homestayprojecten,
begeleiding van vrijwilligers, opvang van mensen in huize Sapkota.
Voeg daar incidenten aan toe waarbij levensreddend moest worden opgetreden en een tweetal
aardbevingen dan wordt het duidelijk dat onze veldwerkers een forse uitdaging zijn
aangegaan, die ze zeer betrokken hebben opgepakt.
De steun die daarvoor vanuit Nederland werd gegeven maakte dat er tal van blije momenten
waren. Hoe dankbaar stemt het een mens als je in staat bent om dat wat zich als nood aandient
te kunnen lenigen dankzij groot enthousiasme van sponsoren, scholen, kerken, verenigingen,
particulieren en vrijwilligers.
2012: jaar van gezond drinkwater.
Aanleg van een eerste grote watertank voor drinkwater bij een communityhouse is
gerealiseerd en de tweede grote tank nadert zijn voltooing.
Gezond drinkwater dichtbij voorkomt lang sjouwen met te zware watervaten met als gevolg
lichamelijke klachten.
Opvoeding in het dagelijks gebruik van dat water – gewoontevorming - werd in het verband
van de scholen ter hand genomen.
Er is een start gemaakt met het zoeken van meer waterbronnen die geschikt gemaakt kunnen
worden.
Aandacht voor gezondheid:
Er is gewerkt aan bewustmaking van de gemeenschap voor gezonde groente, het belang van
het gebruik van minder bestrijdingsmiddelen, het dragen van eigen verantwoordelijkheid voor
de nieuwe beschikbare middelen.
Opnieuw is er een healthcamp georganiseerd.
Het versterkte het vertrouwen van de mensen, dat ze er echt toe doen.
Dankzij inzet van lokale artsen en van Les en Alice van Penny Whistle Project uit Nederland
en Engeland konden in enkele dagen ruim 500 mensen een medische check-up ondergaan.
Educatie
Er is veel aandacht besteed aan de educatie.
Het aantal kinderen dat geadopteerd wordt zodat ze naar school kunnen gaan kon sterk
worden uitgebreid van 31 naar 56.
Les- en speelmateriaal voorzieningen droegen bij aan verbetering van onderwijs voor de
jongsten.
Opleiding van een schooljuf kon gesteund worden
Droom blijft om een opleidingsinstituut te starten zodat de kwaliteit van het onderwijs ook
structureel kan verbeteren.
Versterken van zelfredzaamheid
Door het beschikbaar stellen van drachtige geiten wordt de zelfredzaamheid van de gezinnen
bevorderd. Er zijn gesprekken in gang gezet voor een bredere opzet van dit project. In de loop

van de eerste helft van 2013 zal dat zijn uitwerking vinden, waardoor de sponsoring van
scholen en kerken die zo enthousiast in 2012 werd uitgebreid, zijn bestemming zal gaan
vinden.
Bijzondere individuele aandacht voor een aantal mensen
Twee dove kinderen konden bevrijd worden uit hun uitzichtloze situatie.
Een blinde jongen werd verblijd met een muziekinstrument dat zijn talenten doet uitkomen.
Verschillende mensen hadden acute medische hulp nodig in het ziekenhuis in Kathmandu en
kregen aansluitend opvang in huize Sapkota.
Het initiatief tot het starten van een klein winkeltje voor betaalbare voedingsmiddelen als
stimulans voor een van de kinderen in huize Sapkota om werkenderweg te leren, moest nadat
de voorzieningen waren gerealiseerd, even worden opgeschort.
Activiteiten in Nederland
Scholen, kerken, verenigingen, een Rotaryclub vroegen om presentaties en leidden tot
hartverwarmende steunprojecten.
Het aantal donateurs breidde zich opnieuw uit.
Spontane jaaracties als ”lege flessen” en “verkoop van worsten” lopen succesvol en gaan door
in 2013.
Vrijwilligers waren regelmatig op pad om marktkramen te bezetten op markten.
Sponsoren bleven de stichting trouw, nieuwe sponsoren meldden zich.
Bestuur
Met veel dank werd afscheid genomen van Wim Blom ( voorzitter), Marieke Gerritsen en
Albert Pol (bestuurslid).
Als nieuwe bestuursleden dienden zich aan Margriet Bunnik, Arjan Vos en Martien
Uittenbosch.
Het bestuur vergaderde 5 keer.
Onze secretaris, Wilna Bennink, verhuisde van Zuidwolde naar Vorden
Margriet Bunnik ondersteunde onze veldwerkers geruime tijd in Nepal
2012 werd zo een jaar met vele hoofdbrekens maar voor de zeer betrokken veldwerkers Ilse
en Shiva, de mensen uit de regio Dhading en voor het bestuur en de vrijwilligers ook tal van
blije momenten.

