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Dit is de eerste editie van NEPAL NIEUWS die de
Stichting "International Council for Friends
of Nepal-the Netherlands", opgericht op 9 april
1991, uitgeeft. Hierin laat zij U kennis maken met
haar Bestuur en de Raad van Toezicht en vooral
met haar doelstellingen. In de internationale
organisatie is de Nepalese 'counterpart' door de
Nepalese overheid als NGO (Non Governmental
Organisation) erkend. Sir Edmund Hillary en Toni
Hagen hebben het 'beschermheerschap' van ICFON
aanvaard.
De hulpverlening
Het beleid van ICFON-Nederland is gericht op
steun aan het "Programme for the fullfilment of
basic needs" dat in het jaar 2000 effect moet
hebben. De Nepalezen moeten dan voldoende
voedsel, kleding, behoorlijke behuizing, onderwijs,
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'zelfrespect' wordt geweld aangedaan, het initiatief
afgeremd. Gemakkelijk verkregen hulp wordt als
'vanzelfsprekend' beschouwd.
De Nepalese overheid wil de samenwerking bij de
ontwikkeling van het land laten verlopen volgens
door haar opgestelde regels. Het Bestuur en de
Raad kennen die en hebben ervaring in het
'samenwerken' met Nepal. De Stichting, erkend als
'partner' van de Nepalese counterpart, helpt
instellingen en particulieren hun hulp aan Nepal te
geven. ICFON-Nederland houdt het geld in eigen
beheer. De ontvangen giften worden direct besteed
aan het bestemde doel. Verantwoording over in- en
uitgaven is zo mogelijk. De hulp aan Nepal slaagt
met Uw financieel 'ruggesteuntje'! De ontwikkeling
van Nepal is een zaak van de Nepalezen zelf! Als
vrienden kunnen wij daarbij helpen.

TANDENKNARSEND DOOR NEPAL
In 1990 heeft de tandarts, M. C. J. Bakker, op
vrijwillige oasis in Dhankuta enkele honderden
mensen behandeld en Health Assistants opgeleid.
Hier volgt zijn verslag.

^

gezondheidszorg en sociale zekerheid hebben. De
bestrijding van het analfabetisme is een cruciaal
onderdeel van de inspanning om tot verbetering
van het onderwijs te komen. Financieel is Nepal
niet in staat het programma uit te voeren. De
Stichting wil daarbij helpen!
Hulp, vooral wanneer die ongevraagd gegeven
wordt, kan een averechtse uitwerking hebben. Het

"Mij werd verzocht enkele Health Assistants van de
'Save the Children' kliniek in Dhankuta op te
leiden in de basisprincipe van de tandheelkunde.
Dhankuta is het administratieve centrum van een
gelijknamig district is het Oosten van Nepal; het
district is drie maal groter dan de provincie
Utrecht. De kliniek ziet er welverzorgd uit, maar is
primitief. Mij was geld ter beschikking gesteld om
een pakket instrumentarium in Nederland te
kopen; dat is in Dhankuta achtergebleven. Dat er
een 'Senior Dentist' zou komen was op
aanplakbiljetten gemeld. De eerste ochtend van
mijn bezoek wachtte een enorm aantal patiënten op
hulp; triage toepassen was nodig. Dat hield in dat
er een keuze gemaakt moest worden uit direct
behandelen, uitstel van de behandeling en die
patiënten laten vallen waarvoor geen goede
behandeling mogelijk was. Pijnklachten konden
verholpen worden, in bijna alle gevallen door
extracties (trekken van tanden en kiezen).
Instructie in mondhygiëne kon tussendoor gegeven
worden. Vermakelijk was dat er iedere morgen een
groep 'would-be' patiënten zich voor mijn
geïmproviseerde behandelkamer verdrong; die zag
mij op een keukenstoel, bijgelicht door een
schemerlamp, patiënten helpen en tegelijk de drie
Health Assistants praktisch onderwijs geven om
kiezen en tanden te trekken. Zo zijn er vijfhonderd
patiënten in veertien dagen behandeld. Al ging het

er om de ergste pijn te verhelpen, elke dag had ik
genoeg werk voor drie maanden praktijk in
Nederland. De vraag om tandheelkundige hulp is
immens. Slechts diegenen die in de buurt van
Dhankuta wonen kunnen de kliniek gemakkelijk
bereiken. Wegen zijn er nauwelijks, zodat zij die
ver weg wonen, te lang onderweg zijn om
tandheelkundige hulp te krijgen.
Het effect van elke hulpverlening moet eerst
zorgvuldig geëvalueerd worden, voordat die
gegeven wordt. Het is mijn overtuiging dat het
opleiden van Health Assistants, in vooral extracties
en het geven van instructie over mondhygiëne,
nuttig is. Alles wat daar boven uit gaat, blijft
voorlopig een onbereikbare 'luxe'.
Bij onze hulpverlening moeten wij ons er steeds
van bewust zijn dat Nepal het meest gebaat is bij
scholing van lokale mensen die in hun eigen
omgeving hulp in de gezondheidszorg of op andere
terreinen kunnen bieden."

positieve resultaten behaald worden. Dat is bekend
uit de ervaringen die in de Seti Zone zijn opgedaan.
Daar is het 'speciale onderwijs' deel geweest van
het programma "Education for Rural Development"
(1985-1989) waarbij UNICEF-Nepal, UNDP en
UNESCO meegeholpen hebben.
Lesmateriaal en methodiek

Speciale leerboeken zijn ontworpen voor het
onderwijs aan jeugdige en volwassen analfabeten (6
tot 45 jaar). Onderwerpen als milieubeheer, aanleg
van een moestuin, variatie in de eetgewoonte, de
gezondheidszorg/hygiëne en maatschappijleer
krijgen extra aandacht. Vrouwen leren wat nodig is
bij kleuterzorg en waarom het gaat bij
geboortenbeperking. De cursus wordt gegeven door
vrijwilligers(sters), de 'facilitator', die een speciale
opleiding gekregen hebben. De jeugd krijgt overdag
les, ouderen volgen de 'adult class' in de avonduren.
Elke dag wordt twee uur les gegeven; de cursus
duurt zes maanden. Al wordt de ouderenklas na de
zware dagtaak op het land gehouden, de
belangstelling is groot. Doordat zij zelf de voordelen
van het onderwijs ervaren, zijn de ouders beter
bereid hun kinderen naar de dagcursus te sturen.
Zodra de jongens en meisjes (6 tot 14 jaar) in het
'normale' onderwijs (terug) geplaatst kunnen
worden, gebeurt dat.

Noot van de redactie:
Dit bezoek, door de VNN voorbereid, is mede financieel
mogelijk gemaakt door de heer J.W. de Koning van het
Amsterdams Tandtechnisch Laboratorium en door DHIN
(Dental Health International Nederland) samengesteld
en gekregen pakket instrumentarium. Deze 'uitzending'
heeft f 4000,00 gekost. ICFON-Nederland wil haar steun
blijven geven aan dergelijke projecten die
'Kennisoverdracht' beogen.
De laatste kans

BESTRIJDING ANALFABETISME
'UNICEF Nieuws', april 1991, citeert Anil
Chitrakar uit Nepal. Hij zegt: "Mensen die een
jaar vooruit denken, planten rijst. Mensen die tien
jaar vooruit denken, planten een boom. Mensen die
honderd jaar vooruit denken, leiden kinderen op!"
Voor een land in ontwikkeling is goed
basisonderwijs een 'must'. In Nepal hebben echter
ook volwassenen nooit of onvoldoende onderwijs
kunnen volgen. Van de bevolking is 65%
analfabeet, 85% van alle vrouwen hebben geen
onderwijs genoten! Het "Non-Formal Literacy
Education" programma helpt voorkomen dat Nepal
in het jaar 2000 tien miljoen analfabeten telt. Geld
om het programma uit te voeren heeft de Nepalese
overheid niet. Een treurige zaak, want er kunnen

Het 'non formal literacy education' programma is
de laatste kans voor de analfabeten om als
volwaardig lid van de maatschappij gezien te
worden. Deze kans moeten zij NU krijgen! ICFONNederland wil, op bescheiden schaal, meehelpen
dat speciale onderwijs mogelijk te maken. Met het
geld, 'Kerstgeschenk 1990' bijeengebracht door de
leerlingen van de Helmondse RK Basisschool 'Het
Kompas', kunnen honderd mensen naar de cursus;
met de gift van de RK Vrouwenbond in Tegelen nog
eens dertig! Hoeveel mensen kunnen op U rekenen?
Per 'cursist' is maar f28,00 nodig!

RESULTAAT VAN SAMENWERKING
Het districthospitaal van Baglung miste node een
röntgenapparaat voor botbreuken. Zelf had de
Nepalese hospitaalarts al wat geld voor de aanschaf
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van het apparaat bij de bevolking ingezameld; bij
lange na niet voldoende om het dure apparaat
(ruim honderd duizend gulden) aan te schaffen. Het
'Save the Children Fund-UK' in Nepal kon iets mee
betalen en ook de luchtvrachtkosten voor haar
rekening nemen. ICFON-Nederland werd gevraagd
de Nederlandse leverancier te bewegen het toestel
voor een 'betaalbare' prijs te leveren. Met
medewerking van Kees Timmer uit Eindhoven
(eens 'belangrijk' bij Philips) en de heer L.F.A.
Hoogeveen (Sales Manager van METRACOM BV te
Veldhoven) is het apparaat voor slechts een tiende
van de prijs geleverd! 'Worldwide Baggage Service'
berekende voor het luchtvervoer de 'kostprijs'
(f3400,00). De Britse Ambassadeur in Nepal zorgde
voor de inklaring en het transport naar Baglung.
Voorwaar, een voorbeeld van SAMENWERKING in
optima forma! Waar het initiatief van de arts uit
Baglung strandde, hebben anderen meegeholpen
om het gewenste resultaat te bereiken. De
gezondheidszorg in Nepal heeft meer nodig aan
ziekenhuis'spullen'. De verzending daarvan kan de
Stichting voor haar rekening nemen, wanneer daar
geld voor is.
Helpt U mee dat mogelijk te maken?

Een ander probleem moest overwonnen worden,
namelijk die van het ontbreken van een goede
bevolkingsregister. Hoeveel stemgerechtigden het
land kent, kon alleen geschat worden. Dat zou
gemakkelijk tot 'fraude' leiden, omdat vele kiezers
verblijf- en geboorteplaats als adres opgeven. Met
enig kunst- en vliegwerk zijn de potentile kiezers
geteld; er bleken ruim 11 miljoen stemgerechtigden
te zijn (op een bevolking van 17 miljoen?). Een
'kluif voor de internationale waarnemers,
waaronder Jimmy Carter, om een juiste kijk op het
verloop van de verkiezingen te krijgen. Hoe de
Nepalezen met de democratie omgaan, zal de tijd
leren. De Nepali Congress is als de grootste partij
uit de verkiezingsstrijd gekomen. Meer dan de helft
van de 205 zetels in het parlement gaat deze partij
bezetten. Maar de 'United Left Front', met andere
communistische partijtjes, bezet meer dan tachtig
zetels. Het zal moeilijk worden het land te
besturen. Moge de democratie zegevieren!

D,EMOCRATIES NEPAL
Nepal telt meer dan 55 politieke partijen en
organisaties. De meeste zijn na 9 april 1990
(haastig) opgericht toen de koning eindelijk het
meer-partijen stelsel toestond. De jarenlange
oppositie tegen het panchayat-systeem had succes
geboekt. De 'Nepal Praja Parishad' (Democratie
Political Party) in 1935 opgericht, waarvan de
leiders vijfjaar later gevangen werden gezet en tien
jaar cel erop hebben zitten, de 'Nepal National
Congress' in 1949 opgericht, eenjaar later door
enkele leden verlaten die de 'Nepali Congress'
oprichtten, en vele andere politieke partijen,
sloegen de handen ineen. Krishna Prasad Bhattarai
van de Nepali Congress wordt premier en minister
van Buitenlandse Zaken in de interim-regering met
de opdracht verkiezingen voor te bereiden. Een
nieuwe Grondwet wordt opgesteld, die na veel
'geharrewar' tenslotte in november '90 klaar komt.
In de interim-regering komt de 'United Left Front'
(een alliantie van enkele communistische partijen)
mee regeren. Twee leden van de (onafhankelijke)
mensenrechtenorganisatie en twee door de koning
benoemde ministers maken de ministerraad
compleet.
De kiezers leren middels speciale cursussen hoe te
stemmen. Landen als Nederland hebben de
educatie van het kiezersvolk financieel mogelijk
gemaakt. De gemiddelde Nepalees heeft geleerd dat
er niet op de multi-party (de leus waarmee de
bevolking de straat is opgegaan) gestemd moet
worden, maar op de partij van zijn of haar keus. De
partijen hebben zich met 'symbolen' herkenbaar
gemaakt voor dat deel van het volk dat niet lezen
kan.

ONTVANGEN DONATIE

mei

J.M uit Heerlen f 100,00, P.S.J.vdV uit Zoetermeer
f 60,00, de RK Basisschool 'Het Kompas' uit
Helmond f 2825,00, C.D.G uit Scheveningen
f50,00, M.N-R uit Tegelen f 800,00, F.B uit
Voorburg f 25,00, M.R uit den Haag f 25,00, A.J.I.B
uit Hilversum f 200,00, J.F.M.deZ uit den Haag
f250,00, en J.E.G.deJ uit Rotterdam f25,00.
Hartelijk dank!

AFTREKBAARHEID VAN GIFTEN
Het doen van giften, schenkingen per notariële akte
en erfrechtelijke verkrijgingen, komen in
aanmerking voor fiscale aftrek. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de
penningmeester (070-3876289).

LET OP!

2. De Stichting heeft geen winstoogmerk en geen
politieke bindingen.

INLICHTINGEN EN INFORMATIE
-over Nepal.
-de projecten in Nepal
-bemiddeling bij hulpverlening (de kostprijs wordt
in rekening gebracht) schriftelijk of telefonisch
aanvragen op het postadres van ICFON-Nederland.

De Nepalees vindt het 'onfatsoenlijk' wanneer men
voedsel met de 'onreine' linkerhand naar de mond
brengt. Wanneer er geen lepel of vork is, eet dan
met de RECHTERHAND!

DE NEPALDA(
Op vrijdag 8 november 1991 wordt een
NEPALDAG gehouden in "De Skans" te Gorredijk
(Friesland). Noteer datum en plaats in Uw agenda!
Wie op de een of andere wijze actief wil deelnemen
(acte-de-presence met een 'stand' of anderszins)
s.v.p. zo spoedig mogelijk contact opnemen met Jan
Laan (05168-1947) of met Pim Bink (05133-3150).

Op gezette tijden krijgen begunstigers die een
donatie van minimaal f 15,00 per kalenderjaar
schenken, NEPAL NIEUWS automatisch
toegezonden. Wanneer U familieleden, vrienden of
kennissen kent die ook belangstelling hebben voor
NEPAL NIEUWS, stuur dan naam en adres naar
het postadres van ICFON-Nederland.

DOELSTELLINC
1. De Stichting heeft ten doel:
A. Het bieden van humanitaire hulp aan land en
volk van Nepal op het terrein van het onderwijs, de gezondheidszorg en het milieubeheer,
alsmede het verlenen van bemiddeling bij de
hulpverlening op bovenbedoelde terreinen door
derden.
B. Het bevorderen van de bewustwording in
Nederland over de ontwikkelingsproblematiek.
C. Het verschaffen van informatie over land en
volk van Nepal.
D.Het verstrekken van informatie over- en het
bemiddelen bij cursussen in de Nepalese taal.
E. Het bevorderen van contacten met en tussen
buiten Nepal verblijven de Nepalese onderdanen.
F. Het verrichten van al hetgeen voor het vorenstaande, in de ruimste zin, bevorderlijk is.

vlnr Betto Veenenbos, Rudi de Groot, Greetje Bossinade, Ed
Cockheijt, Margo Schellekens, Jur Huizenga, Pim Bink, Ton van
der Panne, Margreeth Bakema, Joke Goedhard en Frank Albada
Jelgersma (Jan Laan ontbreekt)
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