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SAMACHAR NR. 12

Ten eerste...

COVID in Nepal

De situatie rond COVID in Nepal is een redelijk lange tijd 
tamelijk rustig geweest. Maar sinds in India de pandemie in 
alle hevigheid is losgebarsten stijgt ook in Nepal het aantal 
besmettingen en slachtoffers enorm. Per eind april 2021 was 
er sprake van in totaal ruim 300.000 besmettingen sinds 
het begin van de pandemie. Sinds begin april is het aantal 
besmettingen in snel tempo gestegen van ongeveer 200 per 
dag naar bijna 5.000 per dag per eind april. Ziekenhuizen 
zijn enorm bezorgd over die ontwikkeling en kunnen de 
toestroom van patiënten niet of nauwelijks meer aan. Bijna 
alle IC- bedden zijn bezet en er is een groot gebrek aan 
zuurstof. Vooralsnog wil de regering geen nieuwe volledige 
lockdown afkondigen. Wel wordt er rekening mee gehouden 

dat op regionaal niveau een lockdown zal worden ingevoerd.
In India is de situatie ronduit dramatisch. Tussen India en 
Nepal ligt een grens van bijna 1.800 kilometer lang. Er is 
normaliter elke dag een zeer groot aantal mensen dat 
die grens ergens passeert. Er zijn weliswaar beperkingen 
aangebracht op de meest drukke grensposten, maar een 
grens die zo lang is en mensen die persé naar de andere 
kant willen, is niet te bewaken. De voormalige koning 
Gyanendra was naar één van de massale Hindoefeesten 
geweest en is ook besmet geraakt. Deze feesten, waaraan 
ook veel Nepalezen meededen, worden gezien als één van 
de belangrijkste oorzaken van de explosieve stijging van het 
aantal besmettingen in Nepal.

De vorige Samachar was de eerste in de overgang naar een 
digitale Samachar-nieuwsbrief. In de tweede editie die u 
nu hebt ontvangen wordt de opzet voor de toekomstige 
nieuwsbrief al op beperkte schaal zichtbaar. Op pagina 8 
staat een aantal onderwerpen kort genoemd. In de tekst bij 
die stukken staat een verwijzing naar de website, waarop het 
hele artikel in z’n geheel te lezen is. In de volgende Samachars 
zal die lijn verder worden uitgebouwd.
Van een aantal oudere donateurs hebben wij begrepen dat 
zij niet over de mogelijkheden beschikken om die artikelen 
e.d. op de website te lezen. Wij hebben deze donateurs 
toegezegd dat we voor een passende oplossing zullen 
zorgen, zodat ook zij in staat zijn om de informatie over 
Nepal en onze projecten daar te lezen.
Wij zijn blij dat, naar aanleiding van onze oproep, ongeveer 
50 donateurs hun emailadres aan ons hebben doorgegeven. 
Toch zijn er nog ongeveer 130 donateurs waarvan we het 
emailadres niet hebben. We zouden het buitengewoon op 
prijs stellen als u dat alsnog doet. Mocht u om welke reden 

ook geen emailadres hebben, dan willen we dat ook graag 
weten. Dan kunnen we bekijken op welke andere manier we 
de informatieverstrekking bij u kunnen krijgen.
Voor ons is de overgang naar een Samachar nieuwsbrief ook 
wennen. Wij zijn daarom erg benieuwd naar uw mening over 
het overschakelen van een magazine op een nieuwsbrief en 
de manier waarop we dat in het lopende overgangsjaar doen. 
We stellen uw mening en opmerkingen zeer op prijs. Ons 
mailadres is info@icfon.nl. Een schriftelijke reactie naar Henk 
Rüger, Wilhelminastraat 1A,  6673 XR Andelst, mag natuurlijk 
ook.
Ook hebben diverse donateurs gehoor gegeven aan 
onze oproep om de donatie over 2020 en mogelijk 
voorgaande jaren over te maken op onze bankrekening 
NL57ABNA0491202490. Onze hartelijke dank daarvoor. Mocht 
het betalen van de donatie over 2020 en voorgaande jaren 
u zijn ontschoten dan stellen wij het zeer op prijs als u dat 
alsnog wilt doen.

Beste Nepalvrienden,

Hierbij de tweede, afgeslankte 
Samachar van dit jaar. Waar we 
in de vorige Samachar nog onze 
verwondering uitspraken over het 
lage aantal coronabesmettingen en 
-slachtoffers in Nepal is dat nu helemaal 
veranderd. Kathmandu is sinds 29 april 
weer in een strenge lockdown en dat 
zal zich waarschijnlijk nog uitbreiden 
naar de rest van Nepal. Waar onze 
projecten in Sindhupalchowk en Gorkha 

de afgelopen maanden op een normale manier doorgingen, zullen Bivas 
en Ashok opnieuw moeten kijken wat er de komende weken nog wél 
gedaan kan worden in de dorpen. Vooralsnog hopen we dat het alleen 
een tijdelijk uitstel is van sommige trainingen. 
Waar ISARD dit jaar al begonnen is in nieuwe projectgebieden en dit 
jaar de projecten afbouwt in de dorpen waar ze de afgelopen 3 jaar 
werkten, is GFN in Gorkha de afgelopen maanden bezig geweest 
met discussies met dorpelingen van Tanglinchowk, gelegen naast 
het huidige project in Darbung, om het mogelijke nieuwe project 
te bespreken. Ook daar hopen we de succesformule van de eerdere 
projecten, integrale dorpsontwikkeling door landbouw en veeteelt, 
voort te zetten.
In deze Samachar leest u verder over hoe binnen de projecten het 
afvalprobleem te lijf wordt gegaan (zie pag. 5). Waar je in Kathmandu 
maar weinig openbare afvalbakken vindt, zijn ze er wel in de dorpen 
van onze projecten. Verder is een goede watervoorziening essentieel 
voor landbouw en bij nieuwe projecten is het daarom belangrijk dat we 
ook de toegang tot water regelen (zie pagina 6 en 7).
Helaas zorgt de corona in Nederland er nog steeds voor dat mensen 
niet bij elkaar kunnen komen, wat voor ons fondsenwervende acties op 
scholen en kerken moeilijk maakt. Mocht u toch een idee hebben voor 
zo’n actie voor ICFON dan horen we dat graag. We snappen dat met 
de zorgen om corona, eigen inkomen, etc., een donatie of actie voor 
ICFON niet de eerste prioriteit heeft, maar we hopen dat een donatie 
dit jaar in ieder geval wel mogelijk is, zodat we voldoende financiering 
hebben voor de nieuwe projecten.

Ik wens u hierbij nog veel leesplezier, namens het ICFON-bestuur,
Wilko Verbakel, voorzitter ICFON

EXTRA
Door de nieuwe lockdown is er opnieuw een groot probleem voor de ouders 
van veel kinderen van de New Tulips’ School in Kathmandu. Velen zijn dagloners 
en hebben tijdens de lockdown geen inkomen en daardoor geen geld voor 
voedsel. Vorig jaar hebben we extra donaties gekregen voor noodhulp i.v.m. 
corona. Dat geld hebben we inmiddels allemaal uitgegeven. Mocht u nog een 
extra bijdrage willen doen voor deze families, dan zorgen wij dat het bij hen 
terecht komt!

Nieuwe Samachar en 
toekomstige ontwikkelingen.
Donaties 2020 en voorgaande jaren.



Door:  Henk Rüger

In het jaarverslag van ISARD over 2020 staat een aantal 
interessante verhalen over boeren die met succes een eigen 
landbouwbedrijf zijn begonnen. Hieronder het verhaal van 
Tara Devi Gurung. In de volgende Samachar zal nog zo’n 
succesverhaal verschijnen. Op de website van ICFON zullen 
nog enkele andere succes-stories worden opgenomen.

Terug naar 
huis om een 
eigen bedrijf 
te beginnen.
Mijn naam is Tara Devi 
Gurung en ik kom uit 
Karthali. Ik heb 12 jaar in 
Kathmandu gewoond voor 
ik terug ging naar Karthali 
om een landbouwbedrijf 
te beginnen.
Het leven in Karthali was 
niet gemakkelijk. Ik heb 
twee kinderen en om 
ze een beter leven te 
geven besloot ik om naar 
Kathmandu te verhuizen. 
Ik werkte daar in een 

kledingfabriek en naaide kleding. Het leven in Kathmandu was 
moeilijk en duur, maar ik deed het voor mijn kinderen.
Op een dag ging ik terug naar mijn dorp en tot mijn geluk 
ontmoette ik daar iemand van de ISARD-staf. We raakten aan 
de praat en ze vertelde me over het werk dat ISARD deed. 
Ik was helemaal gefascineerd door haar en het werk van de 
organisatie. Ik had nooit gedacht dat het mogelijk was om 
landbouw op commerciële basis te starten in een dorp als het 
onze. Ik kwam er achter dat het in een nabuurdorp heel goed 
ging. Ik wilde altijd terug naar mijn dorp, maar ik wist gewoon 
niet hoe.
Mijn land was braak blijven liggen en ik had niemand die 
het wilde verzorgen. Ik sprak met Chandika, de JTA (de 
landbouwexpert) en enkele andere stafleden van ISARD voor 
mijn gebied en we besloten een spaargroep op te zetten. 
Ik ben nu secretaris van die groep. We discussieerden over 
wat we in ons gebied zouden kunnen doen. Na de nodige 
discussie vertelde de ISARD-staf me dat mijn thuisregio een 
prima plaats zou zijn om koffie te geen verbouwen. Ik had al 
gehoord over de toenemende populariteit van het telen van 
koffie.
Daarom plantte ik 100 koffieplantjes in het eerste jaar en 900 
in het tweede jaar. Ik wist dat dit niet genoeg zou zijn, dus 
besloot ik om een kwekerij voor koffieplanten op te zetten 

Succesverhalen van ISARD-boeren

en vroeg daarvoor hulp van ISARD. Het resultaat is dat ik dit 
jaar 8000 stekken van koffieplanten kon kweken. Ik heb ze 
voor mijzelf gebruikt, maar was ook in staat om stekken te 
verkopen.
Ik span me voortdurend in om de koffieproductie de komende 
jaren commercieel aan te pakken. Ik ben ISARD meer dan 
dankbaar dat ze me hebben geholpen om met plezier terug 
te keren naar mijn geboortedorp en me hebben geleerd om te 
werken op mijn eigen land.

Door:  Henk Rüger

Het omgaan met het inzamelen van afval zit niet in de 
cultuur van de Nepalees ingebakken. Met het toenemen van 
de hoeveelheid niet afbreekbaar afval (met name plastics) 
ontstaat er een probleem dat heel lang een claim kan leggen 
op het milieu. Voor de afgelegen gebieden in Nepal is 
afvalverzameling een nieuw concept. Hieronder staat het 
verhaal van GFN over hun aanpak van de afvalverzameling.

Toen GFN in 2018 het afvalinzamelingsproject startte in 
Darbung was de bevolking vooral gewend om allerlei soorten 
afval weg te gooien op braakliggende stukken grond. De 
paden lagen vol met afval. Kinderen waren zich absoluut niet 
bewust van het begrip ‘afval’ en waren gewend om 
wikkels van chocolaatjes, koekjes en noodles gewoon 
op het pad weg te gooien.
Bij de introductie van het project werden er 
vrouwengroepen en kinderclubs geformeerd. We 
gaven ze training in sociale mobilisatie, het leiding 
geven aan een groep en lessen op het gebied van 
gezondheid en sanitaire voorzieningen. Daarbij 
was er speciale aandacht voor onderwerpen als 
water en het effect van afval op mensen en de hele 
gemeenschap. We maakten ze ook bewust van de 
samenhang hiertussen. Het afval rond de dorpen 
werd niet alleen gekoppeld aan het aanzien van de 
dorpen, maar ook aan drinkwater en de productie van 
landbouwgewassen. 
Het eerste plan was om afval niet meer weg te gooien 
op de paden en de velden, maar in vuilnisbakken. 
Met hulp van onze medewerkers leerden ze  ook 
over wegwerpafval en herbruikbaar afval. Ze leerden 
hoe ze keukenafval kunnen gebruiken als mest op 
het land. Gelijktijdig liep er een plan om de paden 
minstens één keer per maand schoon te maken, net als 
de waterbronnen en de kranen. Ook het regelmatig 
schoonmaken van de toiletten en het verwijderen van 
woekerende struiken rond de paden kregen aandacht.
Sinds 2018 worden deze activiteiten geregeld 
uitgevoerd. Als we de situatie nu vergelijken met 
die van vóór 2018 dan is er sprake van een flinke 
verandering. Niet alleen houden ze hun dorpen schoon, 

maar ze voeren ook discussies over verdere verbeteringen.
Ook hadden we een bijeenkomst met onderwijzers over hoe 
je kinderen kunt aanmoedigen om hun leefgemeenschap 
schoon te houden. Daarnaast organiseerden we straattoneel 
en een zangwedstrijd over het belang van een schoon 
dorp, waarmee we veel mensen probeerden te bereiken. 
Momenteel staan er met medewerking van de plaatselijke 
overheid vuilnisvaten bij de drukste paden.
Het goede voorbeeld heeft in veel andere dorpen navolging 
gevonden, eveneens met steun van het lokale bestuur. 

Afvalverzameling bij
Green Foundation Nepal (GFN)



Door:  Nini Jonkman, Bishnu Poudel

Eind 2020 heeft ICFON een samenwerking opgestart met 
Himalaya Resource om met behulp van hun fondsen in ISARD-
gebied twee waterprojecten te kunnen realiseren, in de 
dorpjes Musure Tole en Papidal. 
In beide dorpjes was door de aardbeving in 2015 de 
waterbron verschoven. In het regenseizoen was dit niet 
direct een probleem, maar in de drogere winters hadden 
de inwoners te maken met watertekorten (Musure Tole) 
of verlies van water op hellingen waar geen landbouw 
plaatsvond (Papidal). Daarom had ISARD besloten om met de 

bijdrage van Himalaya Resource in deze twee gebieden de 
watervoorzieningen te herstellen, door pijpleidingen, kranen, 
putten om water in te verzamelen en watertonnen aan te 
leggen. 

WATERPROJECTEN ISARD:  
weer water in Musure Tole 
en Papidal bij ISARD

Bishnu had als social mobilizer de taak om de waterprojecten 
te coördineren. Dit begint met een peiling van de behoeften 
bij de dorpsbewoners met betrekking tot watergebruik en 
ook de locaties van de voorzieningen. Bishnu had hier ook 
een bouwkundige van de lokale overheid bij gehaald om 
te helpen bij de planning van de irrigatiesystemen. Bishnu 
zorgt vervolgens dat in ieder dorp een werkcomité wordt 
gevormd, dat medeverantwoordelijk is voor de uitvoer 
van het waterproject. Op naam van het werkcomité wordt 
ook een bankrekening geopend, waarop het gedoneerde 
bedrag wordt gestort. Alle transacties die te maken hebben 
met het waterproject vinden zo plaats vanaf één centrale 
bankrekening die wordt gecontroleerd door de financiële 
manager van ISARD. Bij constructieprojecten werkt ISARD 
altijd met een systeem waarbij deels arbeidskrachten 
worden ingehuurd voor het werk en dorpsbewoners zelf 
ook deels vrijwillig werkuren moeten bijdragen, om zo hun betrokkenheid bij het project en later ook het onderhoud te 

vergroten. 
In Musure Tole is vervolgens 19 dagen gewerkt om één 
verzamelput voor water aan te leggen met leidingen naar 
negen nieuwe kranen. Er waren al twee kranen aanwezig, maar 
die moesten gerepareerd. Alle 23 huishoudens in de dorpjes 
kregen een eigen waterton van 500 liter om water in op te 
slaan. Papidal is een groter dorp met 42 huishoudens. Hier 
waren al meer faciliteiten aanwezig, maar door de aardbeving 
was de waterbron verschoven en werden deze niet meer 
optimaal gebruikt. Samen met de dorpsbewoners heeft 

ISARD in 17 dagen twee nieuwe verzamelputten 
gebouwd en drie oude verzamelputten 
gerepareerd. Ook zijn kranen en leidingen 
geplaatst om ervoor te zorgen dat het water nu 
weer ongemoeid de waterputten bereikt. Op de 
plekken waar veel mensen bij elkaar wonen heeft 
ISARD een aantal grote watertonnen geplaatst, 
van 5000 en 2000 liter, om extra water voor de 
dorpsbewoners op te vangen. 
Voor Bishnu zijn de waterprojecten erg 
enerverend, omdat hij als social mobilizer veel 
moet overleggen met alle dorpsbewoners, de 
spaargroepen en ook mensen van de lokale 
overheid. Door de covid-19 pandemie waren 
er wat problemen met de levering van alle 
materialen, maar toen die er eenmaal waren 
verliep het werk in de dorpen voorspoedig. Het 
is voor Bishnu ook een uitdaging om ervoor 
te zorgen dat alle huishoudens ook vrijwillig 
bijdragen aan de aanleg van de irrigatiesystemen 
en ervoor te zorgen dat ze zich verantwoordelijk 

voelen voor het onderhoud. In Musure Tole en in Papidal 
hebben de spaargroepen nu met de dorpsbewoners 
afgesproken dat zij maandelijks een kleine bijdrage doen om 
te voorzien in onderhoudskosten aan de irrigatiesystemen. 
Met alle inspanningen is het werk ook heel dankbaar: de 
dorpsbewoners zijn heel blij dat ze na bijna vijf jaar weer een 
goed functionerend irrigatiesysteem hebben in hun dorp. 
Zo hoeven ze niet meer ver te lopen voor hun drinkwater en 
kan het water uit de bronnen ook direct worden gebruikt om 
akkers te irrigeren tijdens de droge seizoenen.   

Foto: Transport van plastic watertonnen. 

Foto: Aanleg van waterkraan. 

Foto 4 : Aanleg van waterkraan. 

Foto: Dorpsbewoner verzamelt water bij de nieuwe kraan. 

Overleg met de dorpsbewoners van ISARD 

over het waterproject

Foto: Aanleg irrigatiesysteem in de heuvels



De Mount Everest wordt weer hoger

Bron: Nepali times 8 december 2020.  

Vertaald door: Sandra Rutten-Kroot

De hoogte van de Mount Everest is met 86 cm gegroeid tot 
8.848,86 meter, onthulden de ministers van Buitenlandse 
Zaken van Nepal en China in december 2020. De nieuwe 
hoogte maakt een einde aan speculaties over de vraag of de 
Mount Everest was gestegen of gekrompen en met hoeveel 
na de aardbeving van 2015, of dat er een grote discrepantie 
zou zijn tussen metingen door Chinese en Nepalese 
landmeters.
De hoogte van de Mount Everest van 8.848 meter (29.028 
voet) werd geaccepteerd sinds 1955. Maar afhankelijk van wie 
telt, is de hoogte sindsdien diverse keren veranderd, waarbij 
nooit duidelijk was wie nu precies gelijk had.  De gezamenlijke 
aankondiging van de laatste meting van ‘s werelds hoogste 
berg werd vertraagd door de Covid-19 pandemie.

Om het nog ingewikkelder te maken, is de werkelijke 
hoogte ….
(Lees verder op de website: www.icfon.nl)

De klimaatdoelstellingen voor 
Nepal lijken wat te hoog 
gegrepen

Artikel uit Nepali Times van 26 november 2020, 

vertaald en bewerkt door Sandra Rutten-Kroot

Door de wereldwijde pandemie zijn in veel landen bepaalde 
prioriteiten naar de achtergrond verschoven de afgelopen 
maanden. Dit geldt onder andere voor de klimaatdoelstelling 
om de opwarming van de aarde met minder dan 2 graden te 
laten stijgen, zoals overeengekomen in het akkoord van Parijs 
in 2015. Op 12 december 2020 zullen de nationale bijdragen 
van 196 landen, waaronder ook Nepal, worden gepresenteerd 
om de impact van de klimaatcrisis te beperken. 
De vrees bestaat dat veel landen op dit moment door 
Covid-19 andere prioriteiten hebben en dat, doordat veel 
landen in een economische crisis zijn gekomen, ze daar 
eerst hun pijlen op willen richten. Zelfs als wetenschappers 
waarschuwen dat de aarde veel sneller opwarmt dan de 
voorspelling van vijf jaar geleden in Parijs. De Himalaya staat 
letterlijk in de schijnwerpers, omdat bergen sneller opwarmen 
dan het wereldgemiddelde. Maar activisten zeggen dat Nepal 
niet ver genoeg gaat om de koolstof te verminderen en zich 
aan te passen. Er wordt aangegeven dat Nepal ergens volgend 
jaar een langetermijnstrategie voor de ontwikkeling van de 
lage broeikasuitstoot zal formuleren.
In de buurt van Nepal heeft Bhutan zichzelf al 
koolstofneutraal verklaard, wat betekent ….
(Lees meer op de website: www.icfon.nl )

In de buurt van Nepal heeft Bhutan zichzelf al koolstofneutraal verklaard, wat betekent ….

Jaarverslag bestuur en 
jaarrekening 2020

Het jaarverslag van het bestuur en de jaarrekening over 2020 
zijn in concept afgerond, maar moeten nog formeel door het 
bestuur worden vastgesteld. In de volgende editie van de 
Samachar zal er op hoofdlijnen nog wat toelichting worden 
gegeven. Intussen zullen de stukken, na vaststelling door het 
bestuur, op de website worden geplaatst en daar dus voor 
iedereen zijn in te zien.

International Council for Friends of Nepal, The Netherlands
I C F O N

Onderstaande artikelen verwijzen naar de website van ICFON (www.icfon.nl)


