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Beste Nepalvrienden,

Hierbij de eerste Samachar van 2021, die wat korter is dan u van ons 
gewend bent. In de bijgaande brief hebben we beschreven wat de 
plannen zijn voor de toekomst. Het is spijtig dat we na 30 jaar afscheid 
moeten nemen van een Samachar van 16 pagina’s, maar met de huidige 
digitale mogelijkheden hopen we u nog beter te kunnen voorzien van 
nieuws over Nepal en onze projecten! Denkt u eraan uw e-mail adres 
door te geven, of even te bellen als dat niet kan?
In Nederland zijn we nog volop in de ban van corona, maar in Nepal is 
corona geen belemmering meer. De afgelopen maanden zijn er geen 
maatregelen meer; scholen, winkels en bedrijven zijn gewoon open. En 
bijzonder genoeg: er worden geen grote hoeveelheden besmettingen 
gerapporteerd en gelukkig liggen de ziekenhuizen ook niet vol. 
Onze partner GFN gaat dit jaar het landbouwontwikkelingsproject 
in Darbung (Gorkha) afronden en is al op zoek naar een volgende 
projectlocatie waar het vanaf juli zal gaan werken. Naar alle 
waarschijnlijkheid wordt dit het VDC gelegen naast Darbung, met een 
bevolking van vooral Magar, Chepang en Dalit.
Ook ISARD gaat dit jaar de projecten in Mankha en Phulpinkatti 
afronden en ze hebben een nieuw voorstel gestuurd om verder te gaan 
in de buurgemeenschap van Mankha en een nieuw gebied in plaats van 
Phulpinkatti. We hopen dat we het komend jaar kunnen evalueren wat 
precies ons project gebracht heeft in de afgelopen jaren. 
We zijn blij dat Inproba ons ook komend jaar weer zal ondersteunen, 
maar daarnaast is ook uw bijdrage hard nodig om verder te kunnen in de 
nieuwe projectgebieden. We rekenen op u!
Tenslotte berichten we dat het bestuur helaas afscheid heeft 
moeten nemen van Nini Jonkman, die haar werkzaamheden niet meer 
kon combineren met ICFON. We zijn daarom op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Mocht u ICFON willen helpen, als bestuurslid of 
vrijwilliger, dan bent u van harte welkom!
Namens het ICFON-bestuur wens ik u veel leesplezier,

Wilko Verbakel, voorzitter ICFON

Voorwoord
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Ondersteuning door Inproba
Inproba, zelfstandig familiebedrijf en producent van Oosterse 
producten en smaakmakers, is in 2015 donateur geworden van 
ICFON. 
Sinds 2016 ondersteunt Inproba de agrarische projecten van 
ISARD en hun medewerkers in de regio Sindupalchowk met 
een significante jaardonatie. 

Tijdens de jaarlijkse evaluatie is er besloten om via een extern 
onderzoeksbureau een impactmeting te laten verrichten. Dit 
om een objectief oordeel te krijgen van wat de investeringen, 
die met de donaties van Inproba zijn gedaan, in de afgelopen 
5 jaar hebben opgeleverd. 
En dan specifiek de verbetering van de inkomens en lev-
ensstandaarden van het aantal boeren in de dorpen die 
hiervan profiteerden. Op die manier kunnen ICFON en ISARD 
tevens beoordelen op welke wijze de nog lopende projecten, 

Afscheid van Nini Jonkman

Ons zeer gewaardeerde bestuurslid Nini Jonkman heeft 
besloten haar bestuurstaken van ICFON neer te leggen omdat 
het steeds moeilijker werd het ICFON-werk te combineren 
met haar persoonlijke leven en haar baan. Natuurlijk begrijpen 
wij dit goed, al vinden we het ontzettend jammer. 

Vanaf juli 2017 tot eind 2020 heeft Nini zich ingezet voor IC-
FON waar ze, naast allerlei kleine bestuurstaken, het schrijven 
van verhalen voor de Samachar, ook 3 jaar lang het contact 
was voor het ISARD-project. Aangezien ISARD het grootste 
project is van ICFON was dit een zwaar pakket, waar ze veel 
energie in heeft gestoken. We willen bij deze Nini bedanken 
voor haar inzet van de afgelopen jaren en wensen haar veel 
succes met haar carrière. 

Het vertrek van Nini betekent tevens dat we nog een vacature 
hebben in het bestuur. Heeft u interesse om ICFON te helpen, 
als bestuurslid of als vrijwilliger, neemt u dan svp contact op 
met ons.

Ten eerste...
die momenteel in de eindfase zijn, tot een goede afronding 
gebracht kunnen worden. 
Ook voor 2021 heeft Inproba besloten om ICFON en ISARD te 
blijven ondersteunen met eenzelfde significante jaardonatie. 
Deze zal worden aangewend bij het opstarten van een aantal 
nieuwe landbouwprojecten, grenzend aan de regio Mankha. 
Op die manier kunnen steeds meer boeren en hun gezinnen 
de voordelen ondervinden van de structurele verbetering van 
de landbouwmethodes in deze door de Nepalese overheid 
vergeten regio’s. ICFON en ISARD zijn uiteraard blij met de 
voortzetting van Inproba’s financiële ondersteuning, die een 
continuïteit van de werkzaamheden in de regio zullen garan-
deren.
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Door:  Henk Rüger

Naam:  Johanneke Liemburg
Leeftijd: 68 jaar
Beroep:  Gepensioneerd burgemeester
Woonplaats:  Wommels 
Donateur ICFON:  sinds 2009/2010

Hoe ben je met Nepal in aanraking gekomen?

Onze dochter verbleef na de middelbare school een jaar in 
Amerika en kwam daar in contact met Nepalese medestudent-
en. Dat klikte; ze ging in Amsterdam culturele antropologie 
studeren en kwam zo ook in Nepal terecht. Dat leverde een 
zodanige band met het land op dat ze vond dat haar vader en 
moeder daar ook moesten gaan kijken. Ons bezoek hebben 
we als heel bijzonder ervaren. Het was een cultuurshock, me-
teen al na de landing in Kathmandu. In de pikdonkere drukke 
stad leek ieder er zijn eigen verkeersregels op na te houden.  

Nog vaker naar Nepal terug geweest?

Nee, hoewel wij de ervaring niet hadden willen missen. Maar 
wij zijn geen kampeerders, geen bergbeklimmers of natuur-
vorsers. Onze vakanties brengen wij liever in Europa door. 
Vanwege familiebanden zijn wij een paar keer in de Verenigde 
Staten geweest. Toch heeft Nepal een onuitwisbare indruk 
op ons gemaakt en zit de verbondenheid diep. Onze twee 
kleinkinderen hebben een Nepalese vader. Alleen al daarom 
probeer ik de ontwikkelingen in het land wat bij te houden. 

Hoe ben je in aanraking gekomen met ICFON?

Al vanaf onze actietijd in de jaren ’70 van de vorige eeuw 
steunen wij hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Na ons 
bezoek wilden we heel graag specifiek voor Nepal wat doen. 
Onze dochter maakte ons attent op ICFON. Kleinschalige 
directe hulpverlening, betrouwbare reputatie. Wat ons erg 
beviel was de filosofie dat de Nepalezen gebaat zijn bij een 
duurzame vorm van ondersteuning, zodat ze leren om in hun 

eigen behoeften te voorzien. Niet de hulp aan de mensen 
overnemen, ze niet afhankelijk maken, maar juist leren om op 
eigen benen te staan. Ik lees ook altijd met heel veel plezier 
de Samachar, waarin niet alleen de successen worden be-
noemd, maar ook over tegenslagen wordt geschreven.  

Welke herinneringen aan Nepal zijn je speciaal 
bijgebleven?

Ik heb er ons vakantieboek van 2009 nog eens bijgehaald en 
het zijn er teveel om op te noemen. Ik werd opnieuw geraakt 
door de overweldigende natuur tijdens onze trektocht in het 
gebied van de Annapurna. Maar ook het dorp Bandipur en 
de stad Bhaktapur maakten grote indruk. Ik herinner mij ook 
een gesprek met Nepalezen over de voortdurende dreiging 
van aardbevingen. Hoe kun je daarmee leven, vroeg ik mij af. 
De verbaasde reactie was: ‘Liever hier wonen dan bij jullie 
onder de zee.’  Zo had ik het nog nooit bekeken. De enorme 
tegenstellingen tussen arm en rijk waren confronterend. Het 
contrast tussen ons luxe Summithotel en het leven op straat 
in Kathmandu was pijnlijk. Dankzij de contacten van onze 
dochter die daar toen woonde, maakten wij ook kennis met 
de gastvrijheid van Nepalezen thuis. Daarmee hebben we heel 
verschillende werelden meegemaakt die  model staan voor 
de overal aanwezige tegenstellingen tussen arm en rijk. Dat 
contrast werd toen wij er waren het treffendst verbeeld door 
enerzijds de tentjes met vluchtelingen langs de vervuilde Bag-
mati-rivier in de overbevolkte stad en anderzijds de Garden of 
Dreams middenin diezelfde  stad, waar van die drukte niets te 
merken was. Helaas alleen voor toeristen en rijke Nepalezen. 

4 vragen aan...
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Door:  Henk Rüger

Onze berichtgeving over corona in Nepal in het meinummer 
van de Samachar was voor een aantal donateurs aanleiding 
om een extra bijdrage te storten, specifiek bedoeld om 
de gevolgen van corona in de werkgebieden van ISARD en 
GFN en de problemen op de NTS wat te kunnen verlichten. 
Al vrij snel bleek dat de dorpen in de Himalaya waar ISARD 
en GFN werken er relatief goed vanaf kwamen. Het aantal 
besmettingen was beperkt waarbij de tamelijk geïsoleerde 
ligging zeker een positieve rol speelde. Daarnaast waren in 
de (voormalige) projectdorpen de bewoners er op getraind 
om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zelfs bleek 
het mogelijk  om ook de uit de steden en het buitenland 
teruggekeerde dorpelingen van voedsel te voorzien. Door te 
schrappen en te schuiven in het programma voor 2020 van 
ISARD konden uit de vrijkomende financiële ruimte ongeveer 
20 minifrezen ter beschikking worden gesteld. Daarmee kon 

Extra donaties ontvangen!

het landbouwareaal in korte tijd aanzienlijk worden vergroot, 
waardoor er extra voedsel kon worden verbouwd. Een 
coronaprobleem in de bergen was er natuurlijk wel, maar de 
impact en omvang waren goed hanteerbaar.

Stevige problemen bij NTS.

Geheel anders lag dat voor de NTS. De leerlingen komen 
vooral uit zeer arme gezinnen uit de agglomeratie 
Kathmandu. De ouders van de leerlingen zijn nagenoeg 
allemaal dagloners en kwamen velen als gevolg van de 
corona-uitbraak zonder werk en daardoor zonder inkomen te 
zitten. Sociale voorzieningen om bij dit soort problemen te 
helpen ontbreken in Nepal. In tegenstelling tot de inwoners 
van de projectgebieden in de bergen hebben inwoners 
van Kathmandu geen mogelijkheid om via landbouw in hun 
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voedselbehoefte te voorzien. De situatie 
voor deze mensen werd dus al snel nijpend. De kinderen 
van de NTS kwamen thuis te zitten en afstandsonderwijs in 
Nepal is wat minder ‘vanzelfsprekend’ dan in Nederland. Het 
bestuur van ICFON heeft daarom besloten de ontvangen 
extra bijdragen van bijna € 1.500 te besteden aan de NTS. Op 
voorstel van  de directeur Hom Hath Aryal zijn toen ongeveer 
20 gezinnen  geselecteerd, waarvan duidelijk was dat de 
situatie daar ernstig was. Om te voorkomen dat het geld 
oneigenlijk zou worden gebruikt is aan de gezinnen, waarvan 
bekend was dat er sprake was van drankmisbruik, geen geld 
voor voedsel verstrekt maar zijn zakken met rijst uitgedeeld. 
Dat is in twee shifts gebeurd met een maand tussenruimte. 
Aan enkele leerlingen zijn smartphones ter beschikking 
gesteld, zodat ze in staat waren om via afstandsonderwijs 
toch te kunnen deelnemen aan de virtuele lessen. De 
overhandiging van de gelden en de rijst werd door NTS in een 
officieel jasje gestoken. Er werd een film van het gemaakt 
die zelfs de nationale tv haalde. Op de Facebookpagina van 
ICFON kunt u die film ook bekijken en staan diverse foto’s 
waarvan een deel ook bij dit artikel is gevoegd.

Nog meer donaties!
Inmiddels ontving ICFON, ook nu weer naar aanleiding van 
de berichtgeving in de Samachar over de eerste bijdrage aan 
NTS, van diverse donateurs extra giften. Omdat de situatie in 
de bergdorpen stabiel bleef en bij de NTS nog steeds zorgelijk 
was, heeft het bestuur besloten een tweede bijdrage aan de 
NTS beschikbaar te stellen. Begin januari is 
€ 2.000 overgemaakt en daarmee zijn ruim 40 gezinnen met 
geld of rijst geholpen en zijn drie extra smartphones voor 
afstandsonderwijs gekocht. Ook zijn sanitaire middelen 
als extra zeep, mondkapjes en bekers aangeschaft voor 
het schoolprogramma met hygiënemaatregelen voor de 
hoogste klassen, die vanaf begin januari weer gedeeltelijk live 
onderwijs krijgen. Het is die studenten verboden de lunch mee 
te nemen naar school. Doordat de lestijden zijn opgesplitst 
over ochtend- en middaggroepen van ieder drie uur moeten 
de studenten óf na afloop óf  voor de aanvang van de lessen 
thuis hun lunch gebruiken. Via een aantal zoommeetings zijn 
de ouders op de hoogte gebracht van de gang van zaken.

Hoe verder?
Het is moeilijk te voorspellen hoe de coronasituatie in Nepal 
zich zal gaan ontwikkelen. Vandaar dat het bestuur besloten 
heeft het laatste deel van de extra ontvangen donaties 
(bijna € 2.000) nog even te parkeren. Mochten er zich in de 
bergdorpen dan wel bij de NTS zodanige problemen gaan 
voordoen dat enige ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit 
bedrag daarvoor worden ingezet.

Het is overigens hartverwarmend dat zoveel donateurs zich 
geroepen hebben gevoeld om ICFON een extra donatie te 
geven. Daarmee hebben we op de NTS in ieder geval een 
mooie bijdrage kunnen leveren aan het verlichten van ernstige 
problemen in gezinnen van studenten. Het bestuur dankt alle 
gevers dan ook heel hartelijk voor hun bijdrage. Ook namens 
Hom Nath Aryal van NTS brengen wij graag die dank over.
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CORONA IN NEPAL
Door:  Henk Rüger

Het is in Nederland al niet eenvoudig om zicht te houden op 
de manier waarop de cijfers rond COVID-19 zich ontwikkelen, 
maar in Nepal is dat nog een flink stuk ingewikkelder. Dat 
heeft onder andere te maken met de verschillende manieren 
waarop beide landen zijn georganiseerd, de enorme 
geologische verschillen tussen de regio’s en de stand  van 
de gezondheidszorg. De verwachting was aanvankelijk dat 
de coronacrisis in Nepal heel veel slachtoffers zou gaan 
maken. Dat was niet in het minst ingegeven door de grote 
aantallen reisbewegingen van Nepalezen die terugkeerden 
uit het buitenland, omdat de werkzaamheden die ze daar 
verrichtten werden beëindigd. Die mensen wilden terugkeren 
naar de dorpen waaruit de afkomstig waren. Dat gold ook 
voor de Nepalezen die werk hadden in de grotere plaatsen en 
ook daar zonder werk kwamen te zitten. Als gevolg van die 
enorme aantallen verplaatsingen werd verwacht dat het virus 
zich breed en in grote aantallen zou verspreiden. Er werden 
diverse perioden met een strenge lockdown ingevoerd. Dat 
legde het maatschappelijke leven in belangrijke mate plat. 
Zowel in steden als op het platteland had dat belangrijke 
gevolgen voor onder andere de manier waarop de bevolking 
aan voedsel kon komen. 

Besmettingen en dodelijke slachtoffers
Er zijn opvallende verschillen waarop de epidemie zich 
in Nepal heeft ontwikkeld vergeleken met onze eigen 
situatie. In Nederland, met ongeveer 17 miljoen inwoners, 

hadden we tot en met eind januari 2021 ongeveer 1 miljoen 
geregistreerde besmettingen en waren er sinds het begin 
van de crisis ongeveer 14.000 coronagerelateerde doden 
vastgesteld. Nepal heeft ongeveer 30 miljoen inwoners. 
Volgens de officiële gegevens waren er tot en met eind 
januari ongeveer 270.000 besmettingen en waren er ruim 
2.000 mensen aan corona overleden. Dat zijn opvallende 
verschillen. Het is niet ondenkbaar dat de Nepalese cijfers 
door het beperkte zorgstelsel geflatteerd zijn, maar toch 
is het verbazingwekkend dat de verschillen zo groot zijn. 
Het vinden van een plausibele verklaring daarvoor is niet 
eenvoudig. Navraag in Nepal levert weinig meer op dan de 
veronderstelling dat de bevolking in Nepal door de veelal 
sobere leefomstandigheden een grotere weerstand tegen 
dit soort ziekten heeft opgebouwd dan wij in onze veel 
sterielere leefomgeving.

Beschikbaarheid vaccins
Eind december 2020 was er nog geen enkel zicht op dat er 
vaccins voor Nepal beschikbaar zouden komen, simpelweg 
omdat daarvoor bij de overheid de middelen ontbraken. Eind 
januari kwamen er plotseling berichten dat er toch vaccins 
beschikbaar zouden zijn. Eerst werd gemeld dat er Russische 
vaccins zouden komen. Dat bleek kort daarna echter weer 
niet waar. India heeft 1 miljoen vaccins gedoneerd en volgens 
een krantenbericht zou China 300.000 vaccins ter beschikking 
hebben gesteld. En er zouden plannen zijn om nog 4 miljoen 



steunen zijn niet beschikbaar in Nepal. Hierdoor ontstonden 
daar ernstige problemen in de voedselvoorziening. Om 
die reden heeft het bestuur van ICFON er voor gekozen 
om de extra giften die van donateurs werden ontvangen 
grotendeels te besteden aan leerlingen en ouders van de New 
Tulips’ school in Kathmandu. Hierover berichten wij in een 
afzonderlijk artikel.

Hoe verder?
Eind november 2020 is de lockdown beëindigd. Volgens 
mededeling van Bivas Neupane van ISARD lijkt het wel of 
COVID al bijna is vergeten. Mensen zijn weer aan het werk 
gegaan en het leven is, met in achtneming van extra aandacht 
voor hygiëne en  het dragen van mondkapjes, terug op weg 
naar enigszins normaal. Het parlement is ontbonden, er 
zouden nieuwe verkiezingen moeten komen en de bevolking 
houdt zich al weer bezig met protesten in de straten van 
Kathmandu. Zo snel kan het blijkbaar in Nepal gaan.
Het relatief lage aantal besmettingen en doden als gevolg van 
COVID-19 zal in de beslissing om de lockdown te beëindigen 
ongetwijfeld een stevige rol hebben gespeeld. Ook Bivas was 
overigens wel verrast door die lage aantallen. Hoe de situatie 
zich zal gaan ontwikkelen is onzeker en niet te voorspellen. Bij 
ISARD en GFN hebben zich tot nu toe geen echt dramatische 
gebeurtenissen van betekenis voorgedaan. Duimen dat het 
niet erger wordt dan het is geweest.

doses (al dan niet gedoneerd?) uit India binnen te halen. En 
in het kader van ‘wij zijn toch goede buren’ is ook aan China 
gevraagd om meer vaccins. Eind januari is er meteen een start 
gemaakt met de vaccinering van eerstelijns hulpverleners. 

Grote regionale verschillen
Opvallend is hoe groot de verschillen zijn binnen de diverse 
regio’s in Nepal. Het bijgevoegde kaartje van de WHO laat 
dit zien. Hoe donkerder de kleur, hoe meer besmettingen. 
In het zuiden tegen India aan is het aantal besmettingen 
verreweg het grootst. In de regio’s die in de Himalaya 
liggen is het aantal besmettingen laag. Er zijn zelfs gebieden 
die niet of nauwelijks door het virus zijn geraakt. Op zich 
niet zo verwonderlijk omdat de bevolkingsdichtheid in de 
Himalaya gering is en de dorpen tamelijk geïsoleerd liggen. In 
Sindhupalchowk (ISARD) en Gorkha (Green Foundation Nepal) 
is de besmettingsgraad relatief erg laag. Ook daar zijn de 
mensen in de loop van het jaar geconfronteerd met strenge 
lockdowns, maar omdat de mensen in die regio’s onder 
andere door de trainingen van ISARD en GFN redelijk tot goed 
in hun eigen onderhoud konden voorzien is de situatie daar 
goed beheersbaar gebleven.
Heel anders was dat in de grotere steden als Kathmandu, 
Bhaktapur en Pokhara. In de steden wonen mensen dicht op 
elkaar. Veel mensen kwamen thuis te zitten omdat er geen 
werk meer was. Dat betekende tevens dat ze geen inkomen 
meer hadden. Financiële middelen om die werkelozen te
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Training met mondkapjes


