
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hello and Namaste! 

Diyo 
Update 

augustus 2016 

 

De afgelopen maanden heb ik vele vergaderingen, gesprekken en telefoontjes 
gevoerd met leerkrachten, ouders, lokale leiders en politici over de herbouw van 
scholen en andere gebouwen. Het duurde even voordat duidelijk was wie welke 
hulp het beste kon gebruiken. Enkele NGO’s waren al begonnen met scholen te 
herbouwen, terwijl niet altijd duidelijk was of de bevolking die keuze zelf ook zou 
maken. Het koste veel tijd en geduld, maar terugkijkend was het de moeite 
waard om de wens van de lokale bevolking voorrang te geven en te putten uit 
hun eigen kracht. Zoals afgelopen jaren bij het waterproject is gebleken, bereik 
je het meest door de dorpsbewoners samen te brengen en ze tot een 
gezamenlijke aanpak te laten komen. Ik kan zeggen dat door deze voorbereiding 
de wederopbouw eigenlijk al voor de helft is geklaard! Zodra het regenseizoen 
voorbij is gaan de mensen aan de slag, dus ik reken er op dat eind van dit jaar de 
belangrijkste herbouwplannen zijn uitgevoerd. 
     
Best wishes, 

 

Jaarverslag 2015 staat op de website 
Het jaarverslag en de financiële rapportage van Stichting Diyo Nepal over 2015 is te lezen op de 
website. U kunt het vinden onder het kopje downloads of door deze link aan te klikken: 
http://www.diyonepal.nl/images/downloads/Jaarverslagen/Jaarverslag%202015%20stichting%20Diyo%20Nepal.pdf  

 
 

                        Beste allemaal, 
We zijn weer terug in Nepal. Het wennen gaat 
langzaam, maar ons bezoek aan Dhading doet zeker 
goed. Het was zó fijn om te zien wat Shiva namens 
Diyo Nepal heeft gedaan en al 'onze' mensen weer 
terug te zien daar.. 
Verdrietig om te zien dat vrijwel alle traditionele 
huizen zijn verdwenen. Op 20 augustus heb ik foto's 
en een filmpje op de facebookpagina van Diyo Nepal 
geplaatst.  

Warme groet voor nu van hier, 

 

 

 

Ilse 

Shiva 

http://www.diyonepal.nl/images/downloads/Jaarverslagen/Jaarverslag%202015%20stichting%20Diyo%20Nepal.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Stenen voor Nepal 
 

Net voor de zomer is er een 
stichting opgericht die geld gaat 
inzamelen voor ‘Ananda Home’. 
Dit wordt het ontmoetings- en 
zorgcentrum van Ilse en Shiva in 
Kathmandu. Door symbolisch 
7.000 stenen á € 10,- te verkopen 
kunnen de bouwkosten worden 
betaald. De tijdelijke stichting is 
opgericht omdat het Ananda 
Home niet past binnen de 
doelstellingen van Stichting Diyo 
Nepal. 
 
Ananda Home oftewel ‘Huis van 
Vreugde’ komt deels in de plaats 
voor het onderkomen waar Ilse 
en Shiva tot voor de aardbeving 
hun gasten ontvingen, maar dat 
nu niet veilig genoeg meer is. 
Ananda Home is bedoeld voor 
met name de opvang van 
(wees)kinderen, ziekenhuis-
bezoekers en dorpsleiders uit 
Dhading, stagiaires en vrijwilligers 
uit Nederland. 
Medio september zal de stichting 
met haar inzamelactie beginnen. 
Het streven is om binnen een jaar 
het benodigde bedrag  bij elkaar 
te hebben.  
 

‘The Apanga School’ in Dhading 
Bensi is de enige zorgorganisatie 
voor gehandicapte kinderen in de 
regio. De kostschool biedt 
onderdak en onderwijs aan 26 
kinderen variërend in de leeftijd 
tussen 8 en 24 jaar. Eén 
leraar/groepsbegeleider en twee 
assistenten verzorgen de kinderen 
24 uur per dag. Ze ontvangen een 
schamele vergoeding omdat de 
school afhankelijk is van giften.  De 
kosten zijn gemiddeld € 2.000,- per 
jaar.  
 

Diyo Nepal steunt deze school met 
sport- en onderwijsmateriaal.   
De kostschool is hard toe aan een 
nieuw gebouw. Met een locatie 
buiten de stad ontstaat er voor de 
kinderen een veiliger en meer 
rustige omgeving om te leven en te 
leren. Diyo Nepal heeft geholpen 
om nieuwbouw mogelijk te maken, 
de fundering zit inmiddels in de 
grond.  Tegelijk is de wens om de 
zorg te verbeteren door het 
aanstellen van een fysiotherapeut 
en logopedist.   

 

Strategie herbouw 
Stichting Diyo Nepal heeft naar aanleiding van de aardbeving € 100.000 
aan (extra) giften ontvangen!  Het bestuur heeft met Shiva en Ilse 
besloten om dit te besteden aan:  
Herbouw van 2 middelbare scholen met stalen constructie € 60.000,-- 
Herbouw van 3 homestay huizen    € 10.000,-- 
Voorlichting en investering nieuwe bouwmethodes  € 30.000,-- 
 
Voor de herbouw van gebouwen is gekozen voor een metalen 
pilaarconstructie. Daarbij worden de muren, van steen of andere 
materialen, tussen de pilaren gebouwd. Deze constructie van opgesloten 
metselwerk is ook geschikt voor een huis met twee verdiepingen. De 
kosten van aardbevingsbestendig bouwen vallen zo’n 20 procent hoger 
uit dan de traditioneel gebouwde constructies. Waarbij opgesloten 
metselwerk goedkoper is dan betonnen skeletbouw.  
De afgelopen maanden hebben Shiva en lokale bouwlieden voorlichting 
omtrent deze manieren van bouwen gekregen en ook weer 
doorgegeven. Tevens is de balans opgemaakt van het aantal kwetsbare 
gezinnen, meestal alleenstaande moeders, die hulp nodig hebben bij de 
herbouw. 

 

Sinds de aardbeving wordt er in Dambaru Danda buiten lesgegeven onder een zeil. 
Links stond een gebouw met 4 lokalen. 

Kostschool voor verstandelijk beperkte kinderen   
 

De nieuwe bouwmethode waarbij 
bouwmateriaal wordt ingesloten 
door ijzeren pilaren. 

Een docent met zijn leerlingen van de Apanga School 



 

 

 

 

 

Mirjam en Hidde delen  
schooluniformen uit  

Visiedocument Diyo Nepal 

Ruim acht jaar geleden begon Diyo Nepal schoorvoetend met haar 
ontwikkelingswerk in Dhading. Gaandeweg zijn er keuzes gemaakt 
en is er een koers uitgezet. De uitgangspunten en werkwijze zijn  
beproefd en effectief gebleken! Alle reden om dit uit te dragen in 
een visiedocument. Op de website (onder downloads) staat de 
volledige tekst van iets meer dan twee pagina’s. Hieronder de kern 
van het stuk.  

 Tot de jaren vijftig was Nepal een geïsoleerd land, een authentieke samenleving gebaseerd op een 
eeuwenoude cultuur en spiritualiteit. Sinds de jaren vijftig is de invloed van het westen steeds groter 
geworden. Enerzijds door buitenlanders die Nepal willen helpen uit de top tien van armste landen met 
het hoogste analfabetisme te komen, anderzijds door Nepali die de vooruitgang van het westen 
nastreven en typisch westerse werkwijzen en hulpmiddelen zijn gaan overnemen. Deze ontwikkeling 
begon in de steden en is nu ook in de dorpen zichtbaar, dus ook in het werkgebied Dhading. 
 
De kracht van Diyo Nepal ligt in de lokale betrokkenheid van de veldwerkers in combinatie met 
realistische ondersteuning door bevlogen Europeanen, in woord en daad. De veldwerkers zijn gepast 
ambitieuze mensen afkomstig uit Dhading, die haarfijn de behoefte van de bergbewoners aanvoelen en 
die ook dagelijks toetsen. Ze sluiten aan bij de behoefte, maar proberen tegelijk een stap voor te lopen 
op nieuwe ontwikkelingen om te voorkomen dat die de gemeenschap overkomen. Hun voorstellen 
worden in overleg met het vrijwillige stichtingsbestuur uitgewerkt en materieel ondersteund.   

 

Extra donateurs gevraagd voor schoolkinderen 
 
Dankzij een trouwe groep donateurs heeft Diyo 
Nepal de afgelopen 7 jaar zestig kinderen naar de 
basisschool kunnen laten gaan. Veel mensen in het 
Dhading district houden hun kinderen thuis omdat 
er geen geld voor de school is en omdat ze nodig zijn 
voor het werk op het land en in huis. Desondanks 
hebben de veldwerkers zestig ouders zover 
gekregen om 1 of meer kinderen naar school te 
laten gaan. De schoolkosten worden betaald en de 
gezinnen worden door de veldwerkers persoonlijk 
ondersteund in goede voeding, sanitair en 
werkplanning. Het blijkt dat deze kinderen heel 
graag naar school gaan en dat de ouders nu zelf ook 
inzien dat scholing van hun kinderen in het belang is 
van het hele gezin.  
Dankzij een nieuwe veldwerker is Diyo Nepal in staat 
om naast de 60 huidige nog eens 30 schoolkinderen 
en hun gezinnen te ondersteunen. Voor € 25,- per 
maand kunt u een kind een jaar lang naar school 
laten gaan. Wordt u onze extra donateur?   Dat kan 
met het ondertekenen van een overeenkomst met 
Diyo Nepal, waarmee u voor 5 jaar een bepaald 
bedrag schenkt. Daarmee verlaagt u uw belasting en 
heeft de stichting de garantie van vaste inkomsten. 
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%
20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf 

 

Help met boeken verkopen via internet 
De verkoop van tweedehandsboeken via 
internet is een belangrijke inkomstenbron van 
stichting Diyo Nepal. We zijn op zoek naar 
iemand die ons daarbij helpt. Dit vrijwilligers-
werk kun je vanaf je eigen internetverbinding 
doen, het maakt dus niet uit waar je woont. 
Computervaardigheid is een vereiste. Het kost 
beperkt tijd, maar vraagt wel regelmatig 
aandacht: elke dag even kijken of er een 
bestelling is geplaatst. We verkopen nu via een 
Bol.com account, maar dit is uit te breiden 
naar andere webshops zoals Boekenwinkeltje 
en Marktplaats. We geven je alle ruimte voor 
eigen initiatief. Je wordt ‘ingewerkt’ door een 
ervaren verkoper en er is een goede werk-
instructie voor handen. Ben je geïnteresseerd, 
stuur dan een mailtje met je telefoonnummer 
naar aaldertkik@gmail.com. We nemen dan 
contact op om verder met je te overleggen. 
 
 

 
Stichting Diyo Nepal  

info@diyonepal.nl  

Molenstraat 19, 7957 CG De Wijk 

Telefoon: 0522 443299     
KvK.nr. 01123589      RSIN: 818804543 

IBAN: NL 75 RABO 0137589131 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
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