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Update
In de woonkamer van dit verwoeste huis is nu een
moestuin aangelegd
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Bij de herbouw richt stichting Diyo Nepal
zich in eerste instantie op de huizen van
alleenstaande vrouwen en kwetsbare
gezinnen. Daarbij hoort ook de aanleg
van watervoorziening en hygiënische
toiletten. Afgelopen jaren is gebleken dat
daarmee veel vooruitgang te behalen is.
De watertoevoer in de dorpen is over het
algemeen weer in orde.

Na de rijstoogst kan de herbouw beginnen…?
In oktober en november zijn alle mensen in Dhading nodig om de
rijst en gierst-oogst binnen te halen. Er is dan geen tijd voor de
wederopbouw. Shiva staat op het punt om de beoogde jeep van
een ambassade te kopen om daarmee naar Dhading te reizen. Hij
wil dan een uitgebreide inschatting maken van het aantal
beschikbare mensen en het aanwezige bouwmateriaal. Maar ook
om te achterhalen of grote hulporganisatie al aanstalten maken om
hun toezegging voor wederopbouw in praktijk brengen. Hij wil hen
niet ‘voor de voeten lopen’. Vanaf december hebben de inwoners
van Dhading weer tijd om met bouwspecialisten, die Shiva uit
binnen en buitenland heeft opgetrommeld, na te denken over de
beste manier van herbouw van hun huizen. De noodzakelijke
bouwtechniek en bouwmaterialen verschillen sterk per regio of
dorp. Daarom is er geen algemeen bouwadvies mogelijk en wil
Shiva op zoveel mogelijk plekken maatwerk leveren.
Helaas gooit de aanhoudende energieblokkade door India roet in
het eten. Er is nauwelijks brandstof te krijgen om bouwmaterialen
te vervoeren (zie kader).

Energiecrisis houdt aan
In september sloot India de
grenzen met Nepal, als protest
tegen een nieuwe grondwet die
Nepal eind september had
aangenomen. Het gebrek aan
brandstof heeft niet alleen de
wederopbouw sterk vertraagt,
maar de regering ook nog eens
meer geld gekost dan de
noodhulp na de aardbevingen.
Het is de vraag wat de regering
nog te besteden heeft voor de
wederopbouw…
Shiva heeft de schrijnende
situatie beschreven op:
http://www.diyonepal.nl/nl/blog

Welkom op de Diyo Ontmoetingsdag Zuidwolde
Zaterdag 23 januari
van 13 tot 16 uur

In navolging van de fantastische Diyodag in Vorden:
- filmvertoning over de werkwijze Diyo Nepal in Dhading
- ontmoeten van Shiva! en Ilse en andere Diyo’s

De Boerhoorn,
Oosterweg 14
7921 GB Zuidwolde

Situatieschets van Shiva
Na zijn terugkeer in Nepal half
augustus heeft Shiva plannen
uitgewerkt voor de wederopbouw van
enkele tientallen dorpjes in Dhading.
Net voordat ik met bouwmateriaal en
mensen naar Dhading wilde afreizen
brak er een brandstofcrisis uit,
waardoor al het vervoer in Nepal plat
kwam te liggen. India had de grenzen
gesloten als protest tegen een nieuwe
grondwet die Nepal eind september
had aangenomen. Begin november
kwam er voor korte tijd via de Chinese
grens wat brandstof binnen, goed
voor ongeveer 30 procent van de
behoefte. Het gebrek aan brandstof
heeft de wederopbouw sterk
vertraagt. Bovendien heeft het de
regering inmiddels meer geld gekost
dan de noodhulp na de aardbevingen.
Het is de vraag wat de regering nog te
besteden heeft voor de
wederopbouw…
De nieuwe vrouwelijke president
komt uit de oppositie en is van
communistische huize. Dat betekent
dat er een andere politiek wind gaat
waaien. Het kost veel strijd en tijd
voordat de regering tot wederopbouw
over zal gaan. Veel gezinnen hebben
van de regering 150 euro ontvangen

Film over het werk van Diyo
Nepal voor kerk of vereniging
voor de eerste hulp. Wellicht komt er
nog een bedrag bij.
Alle schoolkinderen kunnen sinds deze
zomer weer op hun scholen terecht.
Er moeten nog wel belangrijke
bouwtechnische aanpassingen
plaatsvinden waarbij behoefte is aan
spijkers en schroeven.
De angst voor naschokken en nieuwe
aardbevingen wordt door de meeste
mensen weggedrukt door de drive om
hun leven weer op te pakken. Met
afleiding van de herbouw kropt de
angst op. Die zal vroeg of laat mogelijk
als een trauma naar buiten komen.
Ik merkte de laatste keer dat ik in
Dhading was dat mensen mij weer
gastvrij en dankbaar onthalen met het
gebruikelijke theeritueel. Daar waren
mensen lange tijd na de bevingen niet
meer toe in staat. Nu is er meer
positiviteit, ondanks de zeer geringe
vorderingen. Alleen die mensen die
nog dagelijks worden geconfronteerd
met een verwonding of verlies zijn
zichtbaar psychisch getekend.
With Kind Regards

Shiva

Shiva komt half januari voor familiebezoek
naar Nederland.

Aardbevingbestendig bouwen
De verleiding is groot om in de met golfplaten herstelde woningen te
blijven wonen. Diyo Nepal zoekt actief naar samenwerkingspartners om
veilig, snel en simpel huizen af te breken en te herbouwen.
Een beproefde techniek is een muur
van zandzakken, op hun plek
gehouden door prikkeldraad
(rechts). Uiteindelijk wordt de
bevingbestendige constructie met
leem aan gesmeerd. Deze methode
wordt op dit moment verder
uitgewerkt voor toepassing in
Dhading.
Een ander inzicht is het gebruik van
driehoeksverbanden van staal (links).

Sinds dit najaar beschikt Stichting
Diyo Nepal over een indrukwekkende film over het werk van haar
veldwerkers in Nepal. Inmiddels is
de film bij enkele (vrouwen)
verenigingen vertoond en blijkt
prima geschikt voor een
informatieve avond, eventueel
gecombineerd met de verkoop van
Nepalese producten. De bijna 40
minuten professioneel
gemonteerde beelden vertonen
huiselijke taferelen, ambachtelijke
werkzaamheden, liefdevolle
omgangsvormen. De opnamen
werden net voor de rampzalige
aardbeving in april 2015 gemaakt.
De film eindigt dan ook met
aangrijpende fotobeelden die
daarmee de impact van de film
nog versterken. Desgewenst wordt
de film door een vrijwilliger
ingeleid met uitleg over de rol van
vrouwen in de Nepalese
samenleving. Wilt u deze
boeiende film ook in uw omgeving
vertonen? Bekijk deze preview en
mail naar info@diyonepal.nl.
Boek een reis naar Nepal!
Naar Nepal reizen is weer fijn en
veilig. Vrijwel alle trekkings zijn
beschikbaar. Toerisme is een
belangrijke bron van inkomsten
voor de inwoners van Nepal.
Kies vooral dit jaar voor een
waarde(n)volle vakantiebestemming in Pure Nepal.

Reisverslag van Rient en Aaldert
Begin oktober overhandigden twee vrienden van Diyo Nepal,
Rient en Aaldert, 60 kg bouwgereedschappen aan Shiva in Nepal.
De bouwgereedschappen zijn deels binnen het project Gered
Gereedschap van Promens-care in Hoogeveen hersteld en
gebruiksklaar gemaakt en deels particulier ingezameld.

Na een geweldige trekking door Upper Mustang zagen we kans om samen met Shiva een beeld te krijgen van de
situatie na de aardbeving in Dhading. We hadden tot dan toe nauwelijks iets van de aardbeving opgemerkt, wat
in schril contrast stond met onze verwachtingen op grond van alle berichten en beelden die we eerder dit jaar op
ons netvlies kregen. Shiva nam ons mee de heuvels in en daar zagen we al snel het eerste volledig verwoeste
huis. Verder lopend herhaalde zich dit beeld: verwoeste bebouwing door ingestorte daken en verdiepingen,
ruïnes. Maar opmerkelijk genoeg zagen we dat soms midden tussen de puinhopen, op de vroegere kamervloer ,
er al weer groente werd gekweekt!
We kenden natuurlijk de verhalen van voedselhulp en kleden maar wat nu vooral indruk maakte was het effect
van de golfplaten. Elke getroffene op deze heuvel had met de door Diyo geregelde golfplaten weer een dak
boven zijn hoofd en een droge plek om tijdelijk te wonen. Hier en daar was een huis al weer opnieuw
opgebouwd. Natuurlijk gaan veel zaken moeizaam. Voor de moeders met kinderen waarvan de man in het
Midden-Oosten werkt. Voor degene waarvan de enige mogelijke herbouwplaats dik onder het puin ligt en dat
alleen met de handen verplaatst kan worden. En tot overmaat van ramp ligt door de grensblokkade van India
nagenoeg de gehele vervoerssector lam. Het gaat in Nepal maar al te vaak moeizaam. We keken ook om ons
heen en zagen dat de rijst er heel goed bij stond. Het werd bijna geoogst. Gelukkig is men wel gevoed.

Heerlijke ontmoetingsdag in Vorden
Tijdens een zonovergoten dierendag
kwamen ruim 200 Diyovrienden naar Vorden
om elkaar te ontmoeten en te inspireren.

Periodieke giften volledig aftrekbaar

Voorzitter Martien Uittenbosch: "Direct na de aardbeving in
april kwam er vanuit onze achterban heel veel noodhulp op
gang. Een half jaar na dato wilden we met deze
ontmoetingsdag een volgende stap zetten en samen
nadenken over een goede aanpak van de wederopbouw in
Dhading. En dat is gelukt! Mensen dachten mee over vier
thema’s: Wederopbouw van scholen en home-stay,
Psychische hulpverlening, Professionalisering Kindertehuis en
Fondswerving. Met de uitkomsten zijn we nu aan de slag."

De Belastingdienst maakt het mogelijk om
uw gift aan stichting Diyo Nepal voor 100%
aftrekbaar te maken voor belasting. 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. Een win-win situatie dus!
Op de website van Diyo Nepal en ook via
onderstaande link is de overeenkomst met
toelichting en werkwijze te downloaden. Als
u uw gegevens invult en het formulier (in 2voud) aan ons opstuurt dan ontvangt u van
ons het volledige ingevulde en
ondertekende formulier terug en is uw
periodieke gift aftrekbaar.

Tijdens deze Ontmoetingsdag kon men tegen een kleine
vergoeding deelnemen aan workshops zoals werken met
vilt, Nepalese kruidenpotjes vullen, handschilderingen met
henna laten maken en yoga beoefenen. Ook kon men vers
gebakken wafels en pannenkoeken kopen. De opbrengst
was ruim 2200 euro, bestemd voor de wederopbouw!

http://download
.belastingdienst.
nl/belastingdien
st/docs/overeen
komst_%20perio
d_gift_in_geld_i
b0802z2fol.pdf

Blikvanger van die dag was de première van de film van
Gerda Bielderman over dagelijks leven mensen in Dhading
en het werk van de veldwerkers van Diyo Nepal.
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