
De veldwerkers in Nepal en in Nederland (Ilse) putten veel energie uit de aanhoudende support 
van zoveel mensen. Tientallen kerken en fondsen, maar ook donateurs hebben substantiële 
bedragen geschonken. Daarnaast brachten benefietconcerten, markten en collectes grote 
bedragen op. Vele creatieve verkoopacties van betrokken mensen, pannenkoeken, waterflesjes,  
sieraden en nog vele andere zelfgemaakte producten brachten grote bedragen op.   
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Een jaar na de 1e aardbeving 
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Ram Prasad (links) en Govinda (rechts met blauw jack) vormen samen 
met Shiva het kernteam voor de noodhulp in Dhading. 
 Ilse is met de kinderen in Nederland en coördineert kennis en fondsen.    

De verslagenheid was groot toen 
bleek dat vrijwel alle huizen 
onbewoonbaar verklaard moesten 
worden. De aardbevingen van 25 april 
en 12 mei hadden respectievelijk een 
kracht van  7,8 en 7,3 op de schaal 
van Richter. De ontelbare naschokken 
maken veel mensen apathisch en 
vergroten het trauma dat ze hebben 
opgelopen door alle angst en verlies.  

De veldwerkers van stichting Diyo 
Nepal konden de ruim 500 gezinnen in 
de circa 400 bergdorpjes in Dhading 
ongekend snel van voedselpakketten 
en golfplaten voorzien. Toen de 
internationale hulporganisaties het 
gebied eenmaal wisten te bereiken, zijn 
de veldwerkers aanvullend daarop 
gaan werken. 

 

2015 was een rampjaar voor  
de bevolking van Nepal.  
Twee zware aardbevingen en 
een langdurige grensblokkade.  
Helaas valt er nog weinig te 
melden over de wederopbouw. 
Deze Diyo Update is dan ook 
vooral een: ‘In Memoriam’. 

Meer dan 10.000 mensen kwamen om tijdens de aardbevingen of de ontberingen 
daarna.  Nu, een jaar later, kunnen naar schatting 2,8 miljoen mensen zich nog niet 
redden, ook niet met hulp van familie (dat is ruim 10 % van de 22,6 miljoen inwoners).  

 

Uit het credo van het hulpteam spreekt 
visie: eerst eten, dan herbouw en dan 
zo snel mogelijk weer naar school.  

 

Veel steun van lieve Diyo vrienden 
 

alleen ontzettend gezellig.   

 

 

Sinds begin maart de grenzen naar India weer open zijn, komt de wederopbouw op gang. De 
focus ligt  op de herbouw van 2 scholen en de huizen van gezinnen met weinig (man)kracht. De 
terreinwagen die kon worden gekocht bespaart veel tijd en reisgeld in het vervoer van 
materiaal naar de moeilijk te bereiken bergdorpen.   De veerkracht van de bevolking is enorm.  
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