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HELP ONS NEPAL HELPEN! 
 We willen u graag informeren over de situatie in Nepal en de ervaringen van Annette Reiling. 

Voor veel Nepalezen staat de wereld sinds de eerste aardbeving van 25 april 2015 op zijn kop 

 Annette was in Nepal en getuige van de grote verwoestende aardbevingen op 25 
april, 26 april en op 12 mei. Na 25 april woonde ze net als de meeste Nepalezen in 
een tent omdat iedereen bang was om te slapen in de beschadigde huizen. 

Terug in Nederland was ik nog steeds in shock, heb ik dit echt 
meegemaakt? 

De eerste paar dagen dacht ik voortdurend: hoe is het nu in Nepal, hoe gaat het 
met mijn familie en vrienden daar en is het echt waar, wat ik daar gezien en beleefd 
heb? Twee grote aardbevingen in een korte tijd, meer dan 9.000 mensen  kwamen 
om, tienduizenden raakten gewond en meer dan 300.000 huizen werden vernield. 
Hierdoor zijn meer dan een miljoen mensen dakloos geworden! Daarnaast zijn veel 
huizen heel erg beschadigd.  
Ik kan terug naar ons veilige Nederland, de mensen in Nepal hebben geen keus en 
moeten in het verwoeste Nepal blijven……… en vechten en werken voor een nieuwe 
toekomst.  
Er werden direct tenten gebouwd van bamboe en plastic, daarna is men tijdelijke 
stallen en huizen gaan bouwen van restmateriaal van de ingestorte huizen. Deze 
tijdelijke, regenbestendige huizen moesten klaar zijn voordat de moesson, met 
hevige stortregens, in juni losbarst. Het graan werd geoogst en het land werd 
klaargemaakt voor het planten van rijst. Kortom de Nepalezen gaan door met het 
leven, zij hebben geen keus…… U wel! Steun hen bij de wederopbouw van hun land! 
 
Ik wil terug naar Nepal, voor mijn gevoel kan ik beter daar zijn, dan me hier zorgen 
maken hoe het met mijn Nepalese familie en vrienden daar gaat. Gelukkig leven we 
in een tijd waarin we via de digitale snelweg dagelijks contact hebben via internet, 
chat of skype. Voor hen, voor u en voor mij is deze vorm van contact nu 
belangrijker dan ooit. 
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Bouwen aan een nieuwe toekomst 

De wederopbouw van Nepal gaat minstens 10 jaar duren. De stichting Nepal 
Sambandha wil de komende jaren Nepal helpen het land weer mee opbouwen. We 
doen dit in overleg met de dorpelingen en onze contactpersonen in Nepal. Samen 
met onze Nepalese contactpersonen zijn we begonnen met noodhulp, daar waar het 
nodig is in onze werkgebieden. In het dorp Chandanpur bijvoorbeeld zijn de 
bewoners begonnen met het herstellen van de watervoorziening. Daar heeft de 
stichting een financiële bijdrage voor gegeven, water is immers van levensbelang! 
Welke ondersteuning we geven kan per dorp verschillen. Dit is onder andere 
afhankelijk van de hulp door de overheid, andere organisaties die hulp verlenen en 
van de verwoestingen per dorp. Uitgangspunt bij het maken van deze keuzes zijn 
de voorstellen en ideeën van de dorpers zelf. Wel is duidelijk dat al onze dorpen in 
de gebieden liggen die erg getroffen zijn door de aardbevingen: Dolakha, 
Kavrepalanchok, Bhaktapur en Lalitpur. De contactpersonen in onze dorpen hebben 
aangegeven dat men graag wil dat ook de bestaande projecten door gaan, zoals 
meerjarige sponsoring van kinderen, zodat ze naar school kunnen blijven gaan, en 
de geitenprojecten. 

Nepalese are strong and fighting for a new future, Nepal is rising 
and needs your help! 

U kunt kiezen zij niet. Alle beetjes helpen en dragen bij aan een nieuwe toekomst. 
Onze stichting heeft inmiddels € 14.500 gedoneerd gekregen, helaas is dat nog niet 
genoeg voor de wederopbouw. Wij zorgen er voor dat uw bijdrage rechtstreeks bij 
de bevolking terecht komt. Wij zijn graag bereid informatie te geven over Nepal, 
laat ons dat weten via de email: stichtingnepalsambandha@hotmail.com  

Dank u wel, namens de bevolking in Nepal. 
 

Uw gift is in 2014 o.a. besteed aan: 
 
Schoolgeld en –
benodigheden voor 29 
kinderen € 1.000 
Schoolgeld en overige 
opvoedingskosten voor (half) 
wezen die op de boerderij 
wonen € 770 
School Bhardeo: 5 
computers, 1 printer, router, 
internet en computertraining. € 1.600 
80 Geiten voor 40 gezinnen 
in 6 dorpen: Ischangu, 
Ranikot, Gundu, Tikabhairab, 
Lele en Bhardeo € 2.600 
Afronding Moonlight 
solarproject in Nepal. O.a. 
vervanging batterijen en 
reparatiekosten. € 770 
Betaling van 2 maanden 
salaris van een 
wiskundeleraar voor een 
examenklas in Bhardeo € 200 
Besteed aan een door 
giftgevers specifiek 
aangegeven doel, o.a. 
ondersteuning van een 
Tibetaans gezin, hun 
studerend kinderen en een 
Nepalese student € 1.125 

 


