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Beste Nepalvrienden,

Het najaar is hier begonnen, met regen en wind, maar dat is niets in 

vergelijking met de hoeveelheid regen die in Nepal afgelopen moesson is 

gevallen. In augustus was er zoveel regen dat door het hele land vele aard-

verschuivingen waren, waarbij tientallen mensen zijn omgekomen in de 

modderstromen. Vooral de regio Sindhupalchowk, waar ISARD zijn projec-

ten heeft, is hard getroffen. Gelukkig zijn in ons projectgebied geen slacht-

offers gevallen, hoewel in sommige dorpen mensen veel landbouwgrond 

zijn kwijtgeraakt door de landslides en in Piskar zijn meer dan 20 huizen 

vernield. ISARD heeft zijn best gedaan om de getroffenen te steunen met 

noodhulp. Dit komt allemaal bovenop de coronacrisis die ook Nepal heeft 

getroffen. Hoewel het aantal doden nog meevalt in vergelijking met bij-

voorbeeld Nederland, is het grootste probleem in Nepal de lockdown.

Ook ISARD en GFN hebben enkele maanden hun hulp in de dorpen 

moeten staken, maar gelukkig zijn de landbouwexperts op individuele 

schaal weer training aan het geven. De groepstrainingen zijn nu verbo-

den. Dit heeft tot gevolg dat projecten vertraging oplopen, terwijl we wel 

salarissen moeten blijven betalen. De dorpelingen zijn nog relatief goed 

af; ze hebben voedsel van eigen grond en we hebben ze geholpen met 

minifrezen om de grond beter te kunnen losmaken, zodat ze meer kunnen 

verbouwen. In Kathmandu is het veel erger. De arme mensen, bijvoorbeeld 

de ouders van veel kinderen op de New Tulips’ School, zijn dagloners en 

hebben al maandenlang geen inkomen. De New Tulips’ School probeert 

zo goed mogelijk deze ouders te helpen met voedselsteun en ook ICFON 

heeft daaraan bijgedragen, dankzij uw steun. In de rubriek ‘Ten Eerste’ zijn 

we daar uitgebreider op ingegaan.

Tenslotte maakt het bestuur van ICFON zich ook zorgen vanwege de 

coronacrisis. Waar we in andere jaren regelmatig extra fondswervingsacties 

hebben in kerken en op scholen of bij een bedrijf, is daar nu geen ruimte 

voor. We zullen moeten zien wat dat betekent voor de projecten in 2021, 

want we hebben minder geld te besteden. Mocht u, als ICFON-donateur, 

nog mogelijkheden zien voor een fondsenwervende actie, of een extra 

donatie, dan stellen wij dat zeer op prijs!

Namens het ICFON-bestuur wens ik u veel leesplezier,

Wilko Verbakel

Voorzitter ICFON
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Op de cover...

In de vorige Samachar hebben de eerste berichten ge-

staan over de invloed van corona op het leven in Nepal en 

specifi ek in de werkgebieden van GFN en ISARD. Omdat 

ICFON niet beschikt over een calamiteitenfonds hebben 

we gevraagd om een extra bijdrage om noodsituaties tij-

dens een langdurige lockdown te helpen verlichten. Door 

de maatregelen die zijn genomen om de voedselvoorzie-

ning uit te breiden, de vergroting van het landbouwareaal 

en het vermogen van de boeren om in belangrijke mate 

in hun levensonderhoud te voorzien (!) is de situatie in de 

bergen in het algemeen redelijk beheersbaar gebleven. 

Berichten vanuit de New Tulips’ School (NTS) gaven van 

de situatie in Kathmandu echter een heel ander beeld. Een 

deel van ouders van leerlingen van de NTS is zeer arm. 

Ze beschikken niet over een stuk land om zelf gewassen 

te verbouwen, zoals in de bergen. Meestal doen ze laag 

betaald werk als werknemer, dagloner of schoonmaker. 

Veel van deze banen zijn als gevolg van de coronapande-

mie beëindigd. Dat betekent simpelweg dat er ook geen 

inkomen meer is. De consequentie daarvan laat zich ra-

den: er wordt honger geleden. De voedselondersteuning 

door de regering bestond uit 20 kilogram rijst per gezin. 

De NTS is aangewezen op hulp van buitenaf om de meest 

kwetsbare gezinnen enigszins te helpen. Daarom heeft het 

bestuur van ICFON besloten om, met hartelijke dank aan 

de schenkers, de tot en met september ontvangen extra 

bijdragen van in totaal € 1.565,- te besteden aan onder-

steuning van een aantal van de meest schrijnende geval-

len. Hom Nath, de directeur van NTS, hebben we daarom 

gevraagd om hiervoor een voorstel in te dienen. Op basis 

daarvan zullen de ouders van 23 kinderen ieder twee keer 

ongeveer € 30,- ontvangen voor het kopen van voedsel. 

Daarvan kunnen de gezinnen tweemaal een maand leven. 

Voor twee leerlingen die niet kunnen deelnemen aan het 

afstandsonderwijs zal een smartphone worden aange-

schaft. Van een aantal ouders is bekend dat er drankpro-

blemen zijn. Voor die ouders zal hun bijdrage niet in geld 

maar in voedsel worden overgedragen. 

De coronapandemie is nog lang niet voorbij. Mocht u naar 

aanleiding van het voorgaande nog een extra bijdrage wil-

len doen op onze bankrekening NL57ABNA0491202490 

dan zijn wij u daarvoor erg erkentelijk.

Henk Rüger
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Weg van de ‘snelweg’

De weg van Kathmandu naar Barabise (en verder door 

naar de grens met China/Tibet) heet de Arniko Highway. 

Zie dat vooral niet als een fraai geasfalteerde snelweg. Het 

is een weg waaraan op veel plaatsen wordt gewerkt en die 

voor een behoorlijk deel bestaat uit stukken vol met in-

drukwekkende gaten. Bovendien ontstaat er jaarlijks fl inke 

schade als gevolg van de moesson. Zo ook dit jaar waarbij 

op diverse plaatsen de weg zwaar werd beschadigd. De 

moesson zorgt elk jaar voor schade aan huizen en de infra-

structuur, maar dit jaar was het wel erg stevig raak. 

Als je in Barabise aankomt verlaat je daar de ‘snelweg’ en 

dan is het nog zo’n 10 minuten over een weg die uitslui-

tend uit gaten bestaat naar Sunkoshi Bazar en dan nog 

een paar minuten door naar de plaats waar de werkorga-

nisatie van ISARD zijn thuisbasis heeft. We noemen het de 

boerderij, maar het is eigenlijk een soort Multi Functioneel 

Centrum. We (mijn vrouw Lia en onze vrienden Gerard en 

Coby) worden meer dan hartelijk welkom geheten door 

de aanwezige leden van de ISARD-staf. Het is een fantasti-

sche, nogal afgelegen plek pal naast de rivier de Sunkosi.  

Op het terrein staan naast de stenen keuken en eetzaal 

nog een instructielokaal (tevens logeeradres voor cursisten 

die blijven slapen), een gebouw waar enkele stafl eden en 

bezoek, zoals wij, kunnen slapen, een kantoorgebouwtje 

van bamboe en een aantal sanitaire vertrekken. Geen luxe, 

maar heel functioneel.

Boeren, besturen en opleiden

Naast de gebouwen is een terrein ingericht voor het op-

kweken van zaden en stekken en het kweken van diverse 

groenten voor eigen gebruik. Er stonden honderden stek-

ken van koffi eplanten die in de loop van de tijd zouden 

worden uitgezet bij boeren in de dorpen. Ook waren er 

diverse partijen uien gezaaid om in de weken daarop naar 

de dorpen te gaan. Die planten worden aan de boeren 

aangeboden, maar een gedeelte van de opbrengst vloeit 

terug naar ISARD. Ook wordt er knofl ook gekweekt en is 

er een kas, die is afgedekt met zwart plastic. Het is een 

    

ISARD heet ons welkom

De Sunkoshi boerderij van ISARD
Door: Henk Rüger.

Het is leuk, en vooral nuttig, om als bestuurslid van ICFON niet alleen via foto’s en ver-

halen een indruk te krijgen van ons werk in Nepal, maar vooral om het zelf van dichtbij 

te zien. Vorig jaar november bezochten we de boerderij van ISARD in Sunkoshi en twee 

dorpen waar ISARD mooi werk verricht. 

Zicht op ISARD terrein



5SAMACHAR NR. 4

proefopstelling waarmee ervaring wordt opgedaan in het 

kweken van diverse soorten paddenstoelen. Mooi om te 

zien is dat er daadwerkelijk ecologisch wordt gehandeld 

bij de gewassenteelt. Het broed waarop de champignons 

groeien wordt weer gebruikt om compost van te maken. 

Datzelfde gebeurt met het afval van de diverse gekweekte 

groenten. Dat wordt met een minifrees door de grond 

heen gewerkt voordat daarop weer een nieuw gewas 

wordt ingeplant of ingezaaid. Groenten die er worden 

verbouwd zijn bijvoorbeeld tomaten (overdekt in een 

bamboekas), rettich, bloemkool en spinazie. Spinazie is in 

Nepal een tamelijk groot gewas, in ieder geval veel groter 

dan wij in Nederland gewoonlijk kennen. Het is blijkbaar 

een populair gewas in Nepal. Niet alleen in Sunkoshi, maar 

op veel plaatsen waar we tijdens onze reis kwamen werd 

er spinazie geteeld. Alles wat er in de kwekerij van de boer-

derij groeit wordt door kokkin Geeta verwerkt als groenten 

bij dal bhat of in curries. Heerlijk!!

Op het terrein van de boerderij is er ook nog een kippen-

farm. De kippen zijn bedoeld voor de verkoop, voor eigen 

gebruik en natuurlijk voor de eieren. Het complex van 

5SAMACHAR NR. 2

Grond bewerken met frees en mest Vergadering ISARD met penningmeester ICFON

Aardverschuiving
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gebouwen en landbouwgrond wordt op allerlei manieren 

heel effi ciënt gebruikt. Voor mij ook mooi de gelegenheid 

om buiten in de schaduw plat op de grond met de staf 

eens een aantal zaken door te nemen, waarmee we in het 

bestuur in het algemeen en in mijn functie als penning-

meester te maken hebben. Dat is weer eens wat anders 

dan in een kantoor zittend op een stoel overleg plegen 

aan een tafel. Bovendien was het voor mij een mooie 

mogelijkheid om eens op een andere manier met Bivas 

Neupane, de directeur van ISARD, te communiceren dan 

via de mail. Met Bivas en enkele JTA’s maakten we met zijn 

allen nog een wandelingetje in de omgeving van de boer-

derij. Daarbij bleek dat de Nepalezen heel wat behendiger 

waren in het oversteken van de rivier de Sunkosi dan wij. 

Gevolg: lichte waterschade voor Lia en mij en Nepalezen 

die daarvan de nodige lol hadden.

Bezoek aan Phapachaur en Salle Kepa

De volgende dag gingen we bijtijds op stap om naar de 

dorpen Phapachaur en Salle Kepa te lopen. Van mede-

bestuurslid Nini Jonkman, die kort voor ons een aantal 

dagen door het gebied was getrokken, had ik al gehoord 

dat er in deze dorpen mooie resultaten waren geboekt. 

De wandeling er naar toe levert naarmate je hoger komt 

regelmatig spectaculaire uitzichten over het dal op. Aan de 

andere kant van het dal zijn de gevolgen te zien van een 

gigantische aardverschuiving die daar heeft plaats gevon-

den in 2014, dus nog voor de aardbeving. De ondergrond 

was door onderaardse waterstromen instabiel geworden. 

Daardoor is toen een enorm stuk van de berghelling de ri-

vier de Sunkosi ingeschoven, waardoor de hele rivier werd 

geblokkeerd. Drie dorpen zijn toen weggevaagd. Van dat 

beeld wordt je wel even stil. Door de blokkade ontstond 

er weer een gevaarlijke situatie voor overstromingen en 

het gevaar van een vloedgolf bij het doorbreken van die 

blokkade. Met veel mens- en machinekracht is er toen op 

tijd een doorgang voor een beheerste afvoer van het water 

gemaakt. Op de plaats van die blokkade wordt nog steeds 

zand gewonnen dat destijds naar beneden is gekomen. 

In Phapachaur bezoeken we eerst een boer. Hij is hartstikke 

trots op zijn huis en gewassen. Bivas vertelt dat hij in een 

deel van het dorp woont waar de grond eigenlijk niet 

geschikt is voor landbouw. Veel rotsachtige bodem, maar 

de boer heeft er voor gezorgd dat er van hoger gelegen 

delen goede grond naar zijn perceel kwam en nu kan hij 

goed uit de voeten. Allemaal met manden aangevoerd! Nu 

kweekt hij er onder andere koffi e, millet (gierst), bananen 

en beschikt hij over een elektrische molen om zijn mais 

te malen. Ook houdt hij bijen en kweekt samen met een 

broer op een ander perceel bloemkolen. Diep respect voor 

iemand die zo hard moet werken, maar zo trots en zo 

opgewekt is.

Zowel in Phaparchaur als in het wat hoger gelegen Salle 

Kepa voel je de positieve sfeer. De huizen zijn na de aard-

beving weer grotendeels opgebouwd en zien er mooi uit. 

De terrassen zijn smal, de paden steil. Dat betekent hard 

werken, maar je ziet dat het de mensen goed gaat. Er zijn 

plannen om de landbouw nog effi ciënter in te richten 

door betere combinatieteelt, waardoor de opbrengst nog 

wat hoger wordt. Er is aandacht voor het gevaar dat je 

daarmee de grond uitput als je niet zorgt voor voldoende 

compost om door de grond te werken.

We lunchen heerlijk bij één van de families in Salle Kepa. 

Ze zijn trots op hun huis, dus we eten niet buiten, maar 

zittend op de vloer in de keuken. Prachtige ervaring. Als 

toetje krijgen we buiten een verse pomelo. Dat is één van 

de producten waarvan aan de kweek de komende jaren 

meer aandacht zal worden besteed. En terecht!! Heerlijk.

    

Wachtend op de lunch in Salle Kepa
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De Sunkoshi boerderij in coronatijd

Op de boerderij werd, in de periode kort voorafgaand 

aan de corona-uitbraak, voor de stafl eden die in het veld 

werken een update van de workshop biologische bestrij-

dingsmiddelen en het maken van compost gegeven. Voor 

de in 2019 geïntroduceerde training voor het kweken van 

shiitake-paddenstoelen bestond bij boeren veel belangstel-

ling. Ter ondersteuning van deze tamelijk nieuwe activiteit 

werden vanaf de boerderij de benodigde kweekmaterialen 

afgeleverd aan de boeren. Juist toen deze werkzaamhe-

den full swing aan de gang waren volgde de instructie 

om vanwege de corona-ontwikkelingen alle trainingen en 

workshops stil te leggen. Vervolgens werden alle activitei-

ten on hold gezet ter waarborging van de veiligheid van 

de stafl eden en de dorpsbewoners.

De lockdown in Nepal startte 24 maart en de meeste staf-

leden gingen naar huis. De boerderij in Sunkoshi ligt nogal 

geïsoleerd. Daarom werd de kans op besmetting beperkt 

geacht en bleven zes stafl eden achter op de boerderij voor 

onder andere het afronden van de distributie van mate-

riaal voor het bouwen van tunnels voor de commerciële 

groenteteelt.

Vanuit de op gang gehouden activiteiten op de boerderij 

werden in vier dorpen koffi ekwekerijen opgezet. Op de 

boerderij zelf bleven medewerkers bezig met het opkwe-

ken van koffi eplanten en tomatenplanten. Als die de juiste 

grootte hadden bereikt werden ze uitgezet in de dorpen. 

De medewerkers hielden daarnaast de algehele gang van 

zaken op de boerderij nauwgezet in het oog. Door al die 

activiteiten heeft de boerderij in de coronatijd een belang-

rijke rol gespeeld bij de voedselvoorziening in het werkge-

bied.

Het was ontzettend leuk om met eigen ogen de boerderij 

te hebben gezien en beleefd. Daardoor kan ik nu ook beter 

begrijpen waarom die boerderij, ook tijdens de coronaperi-

ode, zo’n belangrijke rol vervult in het werk van ISARD.

Terrassenteelt ISARD-gebied
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Ik was een student van de New Tulips’ School. Mijn naam 

is Kalpana Dahal uit Janakpur zone, Dolakha District. Ik ben 

de oudste dochter van het gezin en heb nog twee broers 

en één zus. We verhuisden van Dolakha naar Kathmandu, 

vanwege de oogproblemen van mijn broer. We kwamen in 

Kathmandu en hadden het zwaar en waren arm. Daarom 

was het voor mij heel moeilijk  om naar school te gaan.  

Toen hoorde mijn vader over de New Tulips’ School, die 

gekwalifi ceerde lessen aanbiedt aan arme kinderen. Ik 

kreeg gelukkig de gelegenheid hiertoe en werkte heel hard 

om mijn examen te behalen. Dat lukte in 2009; toen kreeg 

ik mijn SLC (School Leaving Certifi cate).

De New Tulips’ School voorziet in prima onderwijs in een 

vriendelijke omgeving. En focust tevens op activiteiten 

naast je studie. Als ik niet op deze school had gezeten, 

zat ik nu in de bouw of zoiets en was ik mijn hele leven 

ongelukkig geweest. Mijn economische thuissituatie was 

moeilijk. Mijn vader en moeder konden een verdere studie 

niet betalen. Daarom ben ik heel blij dat de New Tulips’ 

School mij de gelegenheid gaf om verder te studeren en 

les te gaan geven op de New Tulips’ School. Ze hebben 

mij daarin heel goed ondersteund en begeleid. Ik ben nu 

bezig met Bachelor Level Education.

Ook ben ik in 2015 getrouwd. Mijn man werkt in de land-

bouw. Omdat ik een dochter kreeg en voor haar moest 

zorgen, was ik genoodzaakt om de New Tulips’ School 

voor een paar jaar te verlaten. Nu is mijn dochter vier jaar 

oud en gaat naar een pre-school programma. Ik werk nu 

weer als leerkracht op de New Tulips’ School.

Ik ben heel gelukkig. Ik verdien genoeg geld om mijn ouders 

te onderhouden. Ik bedank de New Tulips’ School en alle 

sponsoren. En natuurlijk rolmodel Mr. Hom Nath Aryal, 

die denkt aan onze toekomst. Lang leve onze New Tulips’ 

School.

  

Gouden kans op New Tulips’ School
Door:  Kalpana Dahal, Duwakot, Bhaktapur

Donateur en oud-bestuurslid Barbara 

Wurfbain beschikt over een rijk arsenaal 

aan verhalen over Nepal. Ze heeft ook 

de nodige literatuur en noemt hierna 

een aantal titels van boeken, die ze 

zelf met heel veel plezier heeft gelezen/

herlezen. De toelichting per boek is van 

Barbara zelf.

Jon Krakauer, Into thin air

Een bloedstollend verhaal over de 

beklimming in 1996 van de Mount 

Everest, die voor een aantal men-

sen fataal afl iep. Het boek (EAN 

9781447200185) is geschreven in het 

Engels en is te koop als paperback, 

hardcover, luisterboek en e-book via 

diverse sites. Nu ook in het Neder-

lands te koop bij Uitg. Prometheus, 

titel ‘De IJle Lucht’

Han Suyin,

The mountain is young

Het beschrijft de Nepalese cultuur 

in de jaren 50 van de vorige eeuw 

tegenover de Engelse high society, de 

roddels en de liefde van een Engelse 

diplomatenvrouw voor een beeld-

schone Nepalese aristocraat. Maar 

vooral de broeierige sfeer maakt het 

verhaal erg beklemmend. Het boek is 

nog te koop via Amazon als hardco-

ver en als paperback. Ook dit boek is 

in het Engels.

Narinder Dhami,

A tiger for breakfast

Een oergeestig Indiaas volksverhaal 

geschreven voor kinderen uit de 

Bloomsbury Young Series.

ISBN 978-1408126530. Ook dit boek 

is in het Engels.

Namens Barbara veel leesplezier. 

B O E K E N H O E K
Door: Henk Rüger i.s.m. Barbara Wurfbain
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Impact van de COVID-19-maatregelen in 

Sindhupalchowk

In maart waren er nog geen lockdown-maatregelen, maar 

had de regering al wel beperkingen gelegd op grote bij-

eenkomsten. Ook was door de lokale overheden aan ISARD 

gevraagd om geen trainingen of workshops meer te geven 

waarbij grote groepen boeren bijeen moesten komen. Op 

23 maart, toen de tweede besmetting met COVID-19 was 

vastgesteld, werd door de Nepalese overheid een nationale 

lockdown afgekondigd. 

Het aantal patiënten die geïnfecteerd waren met CO-

VID-19 bleef stijgen. De meeste van onze medewerkers 

bleven wel in het ISARD gebied aan het werk op de velden. 

De lockdown-maatregelen troffen aanvankelijk niet direct 

het dagelijks leven van de dorpsbewoners, maar de logis-

tiek rondom de markten veranderde wel en ook voor 

de JTA’s werd het werk anders. Zo was het bijvoorbeeld 

moeilijk om aan zaden te komen. Onze medewerkers in 

Sindhupalchowk konden boeren hiermee helpen en zaden 

en plantjes distribueren. 

Op 17 mei werd de eerste corona-dode in Nepal gerap-

porteerd; en omdat deze patiënt uit het Sindhupalchowk-

ISARD: Werk in Sindhupalchowk in tijden 

van COVID-19 en natuurrampen
Door:  Sami Manandhar en Nini Jonkman

De afgelopen maanden zijn erg zwaar geweest voor de mensen in Sindhupalchowk. Door de 

maatregelen om de COVID-19 uitbraak in te dammen is de handel op markten bemoeilijkt en 

dreigen voedseltekorten. Daarbij is de moesson in 2020 erg heftig geweest en hebben veel 

dorpen in het werkgebied van Sindhupalchowk met overstromingen en aardverschuivingen 

te maken gehad.  

Kas met koffi eplanten

ACTUEEL IN NEPAL
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district kwam werden de maatregelen in het werkgebied 

van ISARD sterk aangescherpt. Daardoor was het gedu-

rende twee weken niet mogelijk om werk te verzetten. 

Vanaf de tweede week van juni werden de maatregelen in 

Sindhupalchowk versoepeld (in Kathmandu zijn nog steeds 

strenge maatregelen) en konden de JTA’s weer aan het 

werk om boeren te helpen met problemen. Dit gebeurt nu 

door advies te geven op hun akkers of door het probleem 

telefonisch te bespreken. 

Door de wereldwijde crisis verloren veel mensen in de stad 

hun baan en trokken veel mensen terug naar hun families 

in de dorpen. Aanvankelijk leek het aantal besmettingen 

in Nepal relatief laag, maar door de migratie van mensen 

(vanuit de stad of over de grens) terug naar hun dorpen, 

loopt het aantal besmettingen op. Er zijn lokale quarantai-

ne-centra ingesteld, waar terugkeerders verplicht 14 dagen 

moeten verblijven, maar een ervaren arts of testcapaciteit 

is er niet of nauwelijks. 

Inzet van 20 extra minifrezen

Naast de medische uitdagingen rondom te terugkeerders, 

brengt dit ook problemen in de  voedselvoorziening met 

zich mee. Er zijn in de dorpen ineens veel meer monden 

om te voeden. Om te voorkomen dat als gevolg van de 

lockdown voedselschaarste optreedt in de dorpen, heeft 

ISARD met behulp van ICFON 20 minifrezen, zgn tillers 

aangeschaft om extra grond te bewerken tot landbouw-

grond. Deze minifrezen zijn voor de helft door ICFON 

gefi nancierd en voor de helft door de spaargroepen in 

de dorpen. Ook zijn extra zaden voor rijst verdeeld onder 

de boeren, zodat na de moesson extra rijst geoogst kan 

worden om in de dorpen de basale voedselvoorziening te 

kunnen waarborgen. Dankzij de inzet van de extra minifre-

zen en de extra mankracht, doordat veel mensen weer 

teruggekomen zijn naar de dorpen, was het mogelijk om 

veel ongebruikt land om te ploegen en gebruiksklaar te 

maken. Gopi, een van de boeren in Padepa, vertelt hoeveel 

gemakkelijker het is om land te bewerken met een mini-

frees: ‘Ons werk is veel gemakkelijker geworden door het 

werken met de handtractoren. Een stuk land dat normaal 

twee dagen zou duren om te ploegen met ossen, is nu bin-

nen een dag omgeploegd. Bovendien is het resultaat ook 

veel beter.’ Ongeveer 70-90% van de akkers rondom de 

dorpen die niet gebruikt werden is de laatste tijd in gebruik 

genomen om rijst te verbouwen. 

De aanleg van kwekerijen

Tijdens de lockdown-periode hebben de JTA’s van ISARD 

gewerkt aan de aanleg van verschillende kwekerijen voor 

fruitsoorten en koffi e, omdat deze producten relatief veel 

opbrengen op de markt. De kwekerijen zijn bedoeld voor 

boeren die zich willen toeleggen op het telen van citrus-

vruchten, kiwi’s, avocado’s, koffi ebonen of laurierbladeren. 

Voor veel van deze gewassen zijn de plantjes erg duur 

om aan te schaffen. ISARD kweekt in kleine kwekerijen de 

plantjes, om ervoor te zorgen dat deze goed groeien, er 

  

De nieuwe minifrezen zgn tillers Grond bewerken met minifrees
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voldoende plantjes beschikbaar zijn voor de boeren om op 

hun eigen land uit te zetten en dat ook de kwekerij over 

voldoende plantjes blijft beschikken om verder te kweken.

De moesson en aardverschuivingen

De moeilijkheden waren echter nog niet voorbij met het 

virus. Ook de vroege start van de moesson en constante 

regenval hebben de afgelopen tijden voor veel ellende 

gezorgd. In Nepal zijn inmiddels ook veel sterfgevallen 

door overstromingen en aardverschuivingen. Hoewel 

overstromingen en aardverschuivingen in Nepal vrij ‘nor-

male’ natuurrampen zijn tijdens het moessonseizoen, is de 

moesson in 2020 tot nu toe heftiger in vergelijking met 

voorgaande jaren. Ook zijn de effecten van de moesson dit 

jaar helaas veel heftiger. Dit jaar waren half september al 

254 doden gerapporteerd, een verdrievoudiging van het 

aantal in 2019. In Sindhupalchowk waren eind juli al zeven 

mensen gestorven en meer dan 20 mensen vermist en zijn 

meer dan 40 families getroffen door deze natuurrampen. 

Volgens experts neemt het aantal landslides toe doordat de 

Nepalese autoriteiten de afgelopen jaren lukraak heel veel 

wegen hebben aangelegd, zonder rekening te houden met 

het landschap (bron: artikel van Ramesh Bhushal, thethird-

pole.net). 

Onbegaanbare wegen

Sommige wegen in het ISARD-gebied waren door de mod-

derstromen geblokkeerd, waardoor het voor onze boeren 

en JTA’s moeilijk was om bij de markten te komen (die 

inmiddels weer open waren). Het heeft dorpsbewoners 

en ISARD-medewerkers vijf dagen gekost om de meeste 

rotzooi van de weg te verwijderen om die weer enigszins 

begaanbaar te maken. De recente overstromingen en aard-

  

 JTA monitoring Weggeslagen weg in Sindhupalchowk

Maismeelmachine
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verschuivingen hebben een enorme impact op het dage-

lijks leven in de dorpen. Tomaten en chilipepers worden nu 

geoogst. Deze moeten op tijd bij de markt komen om een 

goede prijs hiervoor te kunnen vangen. Boeren maken zich 

zorgen dat zij hun oogst niet naar de markt kunnen krijgen 

door de slechte conditie van de wegen. Met deze natuur-

rampen zijn onze JTA’s constant in contact met de boeren 

in hun dorpen om te helpen, waar mogelijk door erheen te 

reizen of anders via de telefoon.

Langzaamaan terug 

Nu de markten in Sindhupalchowk weer open zijn en het 

gevaar op aardverschuivingen afneemt, omdat de moes-

son voorbij is, wordt het leven langzaamaan weer normaler 

voor de boeren. Er zijn wel nog steeds grote zorgen dat 

COVID-19 terugkomt in Nepal, omdat de mensen zich niet 

goed aan de social distancing maatregelen houden.

      

Grond bewerken met minifrees

Teelt van shiitake

ISARD tillers - ploegen in de modder
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Door: Henk Rüger

Naam:   Irma Nietveld

Leeftijd:   60 jaar

Beroep:    Predikant

Woonplaats:   Cadzand

Donateur ICFON:  sinds 1998

Hoe ben je met Nepal in aanraking gekomen?

In 1998 heb ik vijf weken in Nepal rondgereisd. Ik heb 

toen met Sponsortrek Nepal, een hulporganisatie die via 

Iceland Trekking van Tendy Sherpa trekkings aanbiedt, 

een tocht gemaakt  in Rolwaling. Sponsortrek Nepal biedt 

reizen aan onder het motto ‘Voetstappen met steunzolen’. 

Door trekkings op die manier te doen kun je rechtstreeks 

een bijdrage leveren aan de hulp aan Nepal. Dat sprak mij 

meer aan dan in Nederland bij een reisbureau een reis te 

boeken. 

Hoe vaak ben je in Nepal geweest?

Ik ben twee keer naar Nepal geweest en beide keren ben ik 

ziek geworden; last van mijn longen. De eerste keer, tijdens 

de trek in Rolwaling, moest ik worden geëvacueerd met 

een helikopter en ben ik een week opgenomen geweest 

in een ziekenhuis in Patan. Als westerling kwam ik op de 

bovenste etage op een grote eenpersoonszaal terecht, die 

zeker voor Nepalese begrippen luxueus was. Dat gaf toch 

wel een beetje een vreemd gevoel, want op de begane 

grond lagen in zo’n zelfde zaal rijen matrassen op de 

grond waar de Nepalezen werden verpleegd. Toen ik voor 

controle terug moest komen moest ik wel gewoon tus-

sen de Nepalezen in de wachtruimte plaats nemen en dat 

voelde heel wat beter aan. 

Hoe ben je in aanraking gekomen met ICFON?

Rob Kölber van de stichting Sponsortrek Nepal maakte me 

attent op de jaarlijkse donateursbijeenkomsten van ICFON. 

Daar ben ik toen naar toe gegaan. Tijdens de eerste reis 

was ik ook al op bezoek geweest bij NTS en een blinden-

school waarmee ICFON banden had. Wat ICFON deed 

sprak me aan en ik ben toen donateur geworden.

Je hebt vast wel een mooie herinnering aan 

Nepal voor ons!

Wel meer dan één! Tijdens de tweede trekking in het An-

napurnagebied was ik op stap met Sanubhai Sherpa, een 

zwagertje van Tendy Sherpa, die me bijgestaan had tijdens 

het verblijf in het ziekenhuis tijdens mijn eerste reis. Op 

een dag vond ik een zwarte steen van zo’n 700 gram. De 

gidsen waren nogal verbaasd dat ik die zware steen wilde 

meenemen. Tot we zagen dat hoe langer je hem in je 

hand hield des te donkerder hij werd. En dat vonden ze zo 

bijzonder, dat ze de rest van de reis de steen om beurten 

wilden dragen. In Kathmandu heb ik er door een lama 

‘Om Mani Padme Hum’ in laten graveren. Dat was nog 

een aardige klus, want de steen is behoorlijk hard. Hij ligt 

overigens nog steeds bij me in de vensterbank.

Ik heb me ook nog al eens verbaasd over culturele ge-

bruiken die in onze ogen heel verrassend zijn. We waren 

na een tocht naar Poon Hill op een keer bij een gezin te 

gast. Het hoofd van het gezin had gediend in een Gurk-

ha-regiment en had er een ontzettend plezier in om te 

proberen ons bang te maken met verhalen over geesten. 

In hetzelfde gezin waren we ook getuige van de nodige 

opwinding omdat een kleinkind voor het eerst vast voedsel 

had gegeten.

Verder was het altijd grappig om te merken dat taxichauf-

feurs nooit zullen zeggen dat ze het adres niet weten waar 

ze heen moeten. We zijn eens afgezet op een plaats, waar-

bij we zelf maar moesten uitzoeken hoe we op het juiste 

adres van zilversmid Dambar moesten komen.

4 vragen aan...
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De laatste Stonas-bijdrage van ruim 10.000 euro ontvingen 

we in 2020. Dit was bestemd voor de aanschaf van 5 mini-

ploegen, zaaigoed, fruitbomen, materialen voor kassen en 

het opzetten van een plantenkwekerij en paddenstoelen-

teelt voor vele tientallen boeren in het ISARD-gebied.

Opbrengsten veiling Assendelft

Sinds eind jaren ‘90 steunde Stonas ICFON met een bijdra-

ge van tussen de 5.000 en 10.000 euro per jaar, afhankelijk 

van de opbrengsten van de tweejaarlijkse veiling, die werd 

gehouden in het Wapen van Assendelft.

Om de twee jaar organiseerden bevlogen individuen uit 

Assendelft sinds 1966 een veiling, waarbij de opbrengst 

was bedoeld voor initiatieven met een link aan de gemeen-

te Assendelft. De link tussen ICFON en Assendelft kwam 

tot stand door Jan Duin, die vanaf begin jaren ‘90 tot 2001 

bestuurslid was van ICFON, wonend in Assendelft en ook 

bestuurslid van Stonas. Dankzij Jan Duin kwam ook ICFON 

elke keer weer in aanmerking voor een fi nanciële bijdrage. 

Zo bracht de veiling in 2011 een ongekend hoog bedrag 

op van 88.106 euro door de verkoop van spraakmakende 

kavels, waaronder een training met Nederlands Kampioen 

wielrenner Niki Terpstra, een dagje toeren in een oldtimer 

Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft stopt; 

ICFON dankbaar voor de jarenlange steun
Door:  Shiba Degenhart en Wilko Verbakel

Afgelopen voorjaar ontving ICFON voor de laatste maal een bijdrage van 

de Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft (Stonas). Het bestuur van Sto-

nas liet weten zichzelf op te heffen, wat betekent dat ICFON niet meer kan 

rekenen op steun vanuit Stonas. Hiermee komt een einde aan meer dan 20 

jaar ondersteuning van ICFON-projecten door Stonas. 

  

Stonas-veiling medio jaren ‘70
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en zelfs getrouwd worden door de burgemeester.

De veiling was elke keer weer een groot succes, doordat 

particulieren, ondernemers en verenigingen uit de om-

geving Assendelft speciaal voor deze veiling goederen of 

activiteiten geheel gratis aanboden, waarbij het bedrag 

van de bieder met het hoogste bod in de gezamenlijk pot 

terecht kwam ten behoeve van 11 goede doelen, waaron-

der ICFON.

Nauwe band met Assendelft

Stonas stelde de voorwaarde dat de projecten die zij steun-

den, een nauwe band moesten hebben met Assendelft. 

Als oud-ICFON bestuurslid bleef Jan Duin betrokken bij IC-

FON. Verder onderhield ICFON ook een nauwe band met 

de Jenaplan basisschool de Bijenkorf in Assendelft, die elk 

jaar een sponsoractie organiseerde, waaronder kerstmark-

ten, kunstveilingen, sponsorlopen en envelopacties. Ook 

hier ging een fl ink deel van de opbrengsten naar ICFON.

 

Ontstaan van de stichting Ontwikkelingshulp 

Assendelft

Stonas is ontstaan als Actie-Comité uit een particulier initi-

atief van de broer van een toenmalige ontwikkelingswerker 

in 1966 uit Assendelft. De ondersteunde projecten werden 

begeleid door pater Hijnen, pater Waij en Cor Timmer. 

De allereerste actie bestond uit het verkopen van biergla-

zen van deur tot deur, dat toen enkele duizenden guldens 

opbracht. In 1967 kwam hier een loterij bij. Later is het 

idee van de veiling ontstaan. In heel Assendelft werd huis 

aan huis gevraagd of en wat mensen beschikbaar wilden 

stellen voor de veiling. Het leverde een grote variëteit aan 

diensten en producten op, waaruit vele ludieke kavels 

werden samengesteld. De veiling, altijd eind maart in elk 

oneven jaartal, werd gehouden in Het Wapen van As-

sendelft en vormde de levensader van de Stichting ter 

ondersteuning van vele ontwikkelingsprojecten in Europa, 

Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Eind jaren negentig begon Stonas ook met het ondersteu-

nen van ICFON-projecten. Als eerste kregen de New Tulips’ 

School en een aantal blindenscholen in Nepal fi nanciering. 

Later werd een aanzienlijk deel van het ISARD-project van 

ICFON, met dorpsontwikkeling door middel van landbouw 

en veeteelt, gefi nancierd door de bijdragen van Stonas. 

Deze bijdrage zorgde ervoor dat de ISARD-projecten fl ink 

konden groeien en dat de dorpsontwikkeling hierdoor veel 

professioneler werd. ICFON-bestuursleden zijn verschil-

lende keren aanwezig geweest bij de veiling in Assendelft 

en sloten ook regelmatig aan bij vergaderingen van het 

Stonas-bestuur om een terugkoppeling te geven over de 

projecten die met hun fi nanciële steun uitgevoerd werden. 

Aan deze lange periode van samenwerking komt nu helaas 

een einde. Dit zal waarschijnlijk ten gevolg hebben dat 

we het ISARD-project de komende jaren wat moeten laten 

krimpen, maar natuurlijk hopen we dat op een gegeven 

moment een andere organisatie opstaat om ons fi nancieel 

te steunen.

Het ICFON-bestuur is Stonas zeer dankbaar voor de jaren-

lange steun aan de ontwikkelingsprojecten in Nepal.

Kunst verkopen voor Nepal door de Bijenkorfschool
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ICFON VERSTREKT

- Hulp aan educatieve en humanitaire  

 projecten in Nepal

- Informatie over Nepal en ICFON- 

 projecten

- Advies over hulp aan ontwikkelings 

 projecten

- Bulletins met informatie over Nepal

BEGUNSTIGER

Zij die een gift aan de stichting doen, 

zijn begunstiger van de stichting. Om-

dat ICFON beschikt over de ANBI-status 

zijn deze giften fi scaal aftrekbaar. 

Indien u 35 euro of meer schenkt ont-

vangt u viermaal per jaar de nieuws-

brief Samachar (Nepali voor Nieuws).

E-mail: info@icfon.nl

Website: www.icfon.nl

Twitter: www.twitter.nl/ICFON

Facebook: www.facebook.com/ICFON

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

Op 17 augustus jl. kregen in Nepal 472.078 

eindejaarstudenten de uitslag te horen van 

hun eindexamen Secondary Education Exami-

nation - SEE (voorheen SLC).

Alle 33 eindejaarsstudenten van de NTS heb-

ben het goede nieuws ontvangen dat ze niet 

alleen hun eindexamen hebben behaald, maar 

ook wederom tot de beste leerlingen van het 

land behoren.

Zo behaalden 6 studenten, waarvan 2 meisjes, 

een topresultaat (A+), 9 studenten het op een 

na hoogste resultaat en 18 studenten het op 

twee na hoogste resultaat.

Zodra de mogelijkheden ontstaan binnen de 

corona-maatregelen, zullen deze NTS-leerlin-

gen worden gefeliciteerd tijdens een feestelijk 

eindexamenfeest.

Met veel vertrouwen en trots wenst ICFON 

deze leerlingen veel succes in hun verdere 

toekomstplannen.

Geslaagden van de New Tulips’ School
Door: Shiba Degenhart

Alle 33 eindexamenleerlingen NTS geslaagd


