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Gelukkig is de coronacrisis hier in hevigheid afgenomen en kunnen we ons
leven weer oppakken. Helaas is dat niet overal in de wereld. In Nepal en India
neemt het aantal coronainfecties nog steeds toe, ondanks de lockdown die
al geruime tijd heerst. In Nepal komen de meeste coronabesmettingen door
Nepalezen die in India werkten en plots geen inkomen en woonruimte meer
hadden. Sommigen moesten wekenlang lopen om weer thuis te komen. Door
de Indiase politie werden ze soms dicht op elkaar gedreven waardoor eventuele besmettingen juist goed konden worden overgedragen. Nu deze mensen
thuiskomen in Nepal dragen ze de besmettingen over op andere dorpelingen.
Wij staan in nauw contact met onze projectleiders in Nepal en we zijn bang dat
er later in het jaar een voedselprobleem zou kunnen komen (hoge prijzen voor
rijst en groenten), zowel door de coronacrisis maar ook door de sprinkhanenplaag in India en Pakistan. Onze focus is tijdelijk verzet naar het bewerken van
meer land zodat er lokaal meer voedsel geproduceerd kan worden. Dankzij de
sociale trainingen van onze programma’s is de saamhorigheid in de dorpen nu
zo groot dat de dorpelingen zelf voor de families zorgen die niet genoeg land
hebben om zelf voedsel te verbouwen.
Helaas voor de Nepalezen is de coronacrisis niet het enige probleem. De moesson is in alle hevigheid losgebarsten, erger dan de afgelopen jaren. Overal in
het land zijn overstromingen. De rivier bij Barabise is een kolkende massa die
meer dan 3 meter hoger staat dan normaal. Wegen worden weggeslagen en
hele stukken berg komen met modderstromen naar beneden. In ons projectgebied zijn 20 families hun huis kwijtgeraakt en een stuk verderop zijn meer
dan 20 mensen gedood door plotselinge waterstromen. Dit gevaar is nog veel
acuter dan een mogelijke coronabesmetting. De weg van Kathmandu naar
ISARD office is nu op 3 plekken weggeslagen en de moesson is nog maar net
begonnen. We zijn bang dat de komende maanden nog heel wat noodhulp
nodig zal zijn.
In deze Samachar kunt u lezen over de coronacrisis in Nepal, maar ook hoe
onze projecten die 14 jaar geleden startten, het zeer afgelegen dorp Tungathali
behoorlijk hebben veranderd. De inwoners kregen een inkomen, toegang tot
gezond eten en meer besef over een gezonde levensstijl. Het is altijd goed om
achteraf te monitoren wat de effecten zijn geweest van een project.

Eindredactie: Lia Rüger
Vormgeving: 16h, Cor de Bruijn
Website:

Erwin van Hal

Helaas maakt de coronacrisis het voor ICFON een stuk moeilijker om fondsenwerving te doen. School- of kerkacties waren niet mogelijk omdat scholen en
kerken gesloten waren. Dit zou er volgend jaar toe kunnen leiden dat we de
projecten wat moeten inkrimpen. Mocht u nog een mogelijkheid zien voor een
fondsenwervende actie dan horen we dat graag van u!

Drukwerk en verzending:
Druk.Tan Heck, Delft

Voor nu wens ik u, namens het ICFON bestuur, veel leesplezier,

Samachar verschijnt 4x per jaar

Wilko Verbakel
Voorzitter ICFON
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Ten eerste …
De hele wereld ondervindt al maanden lang de gevolgen

om aan voldoende nieuw zaai- en plantgoed te komen.

van de Corona-crisis. In de vorige en ook in deze uitgave

Daardoor zal bij een nog langer durende lockdown (en

van de Samachar proberen wij een zo goed mogelijk

daar ziet het naar uit) de voedselvoorziening op enig

beeld te geven van wat dat in Nepal en specifiek in onze

moment in de knel komen. Er is al overleg om het land-

werkgebieden in Sindhupalchowk en Gorkha tot gevolg

bouwareaal in de dorpen (tijdelijk) uit te breiden en door

heeft. Dat zijn gebieden met afgelegen dorpen, vaak las-

aanschaf van extra minitillers (minifrezen) het bewerken

tige verbindingen, een veelal zeer gebrekkig systeem voor

van de grond te versnellen en te vereenvoudigen. Dat kost

de gezondheidszorg en niet in het minst een systeem met

uiteraard geld. Ook het verkrijgen van meer plant- en zaai-

een zeer beperkt sociaal vangnet. Veel dagloners hebben

goed zal niet eenvoudig zijn en kost waarschijnlijk meer

sinds de lockdown geen inkomsten meer en zijn terug-

dan normaal. Als uiterste consequentie zal er op ICFON

gekeerd naar hun geboortedorp. Daar is nagenoeg geen

een beroep worden gedaan om noodhulp te verlenen om

werk, maar die mensen moeten wél eten. In onze pro-

te voorkomen dat mensen onvoldoende te eten hebben.

jectgebieden zijn de activiteiten er op gericht dat dorpen

Wij willen ons daarop tijdig en gedegen voorbereiden.

zelfvoorzienend worden. Dat betaalt zich uit nu mensen in
de dorpen door de lockdown sterk beperkt worden in hun

De middelen van ICFON zijn niet van een zodanige om-

bewegingsvrijheid. Ze zijn gewend om voldoende voedsel

vang dat we daar substantiële bedragen voor kunnen vrij

voor hun eigen omgeving en vaak ook de regionale markt

maken. Mocht u daarom willen helpen om een dergelijke

te produceren. Daardoor kunnen ook de dorpelingen die

noodsituatie doeltreffend het hoofd te kunnen bieden dan

normaal hun inkomen als labor (dagloner) verdienen toch

is een extra bijdrage op onze bankrekening

worden voorzien van voedsel. Dat geeft de mogelijkheid

NL57ABNA0491202490 meer dan van harte welkom.

om een bepaalde periode te overbruggen. Maar er doemt
wel een probleem op. Door de lockdown is het moeilijk

foto: Wilko Verbakel
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Bron: Kathmandu Post

ACTUEEL IN NEPAL

Veel meer vrouwen overlijden tijdens de
bevalling door lockdown in Nepal
Bron: Kathmandu Post 27 mei 2020 - Vertaling en bewerking: Sandra Rutten-Kroot

Volgens de Family Welfare Division van het Department of

De volledige stopzetting van het openbaar vervoer heeft

Health Services zijn de afgelopen maanden tenminste 24

ertoe geleid dat meer vrouwen gedwongen worden om

vrouwen overleden als gevolg van geboorte-gerelateerde

thuis te bevallen. Zwangerschaps- en post-natale controles

complicaties. Dit is een stijging van bijna 200% sinds de

zijn nagenoeg gestopt vanwege een gebrek aan diensten

lockdown op 24 maart 2020 in Nepal. In heel 2019 zijn er

en openbaar vervoer. Veel vrouwen sterven aan bloedin-

totaal ‘maar’ 80 sterfgevallen tijdens de bevalling geno-

gen, infecties en te hoge bloeddruk.

teerd.

Wat volgens Sharma nog alarmerender is, is dat vrou-

De 32-jarige Ganga Karki stierf eind mei als gevolg van

wen zelfs in gezondheidsinstellingen sterven. Door een

complicaties na de bevalling. Twee weken eerder was ze

gebrek aan vervoer bereiken de vrouwen vaak pas te laat

bevallen van een doodgeboren baby. Haar gezondheid

de gezondheidsinstellingen, waardoor er vaak al ernstige

verslechterde elke dag, waardoor ze vanuit Sankhuwasa-

complicaties zijn opgetreden. Artsen kunnen dan vaak al

bha naar Kathmandu werd overgevlogen. Ze stierf uitein-

niets meer doen. Vaak weigeren ziekenhuizen vrouwen op

delijk in het ziekenhuis waar geen ventilator werkte.

te nemen als het niet duidelijk is of ze Covid-19 hebben.

Mogelijk zijn in de maanden tijdens de lockdown nog veel

Ook duurt zo’n rapport of een vrouw wel of niet Covid-19

meer vrouwen gestorven, omdat alleen de getallen uit

heeft wel 24 uur voordat het er is en dit is te laat voor de

grote kraamklinieken worden bijgehouden. Volgens voor-

kritieke patiënten.

malig gezondheidssecretaris Dr. Sudha Sharma kan het

Het ministerie van Volkgezondheid moet ervoor zorgen

echte beeld nog veel alarmerender zijn. Nepal had als één

dat de zwangere vrouwen en mensen met ernstige medi-

van de doelstellingen in 2020 de moedersterfte tijdens of

sche problemen gemakkelijk toegang hebben tot vervoer

na de bevalling terug te dringen.

om extra sterfgevallen tijdens de lockdown te voorkomen.

De lockdown, die heeft geleid tot een verbod op open-

Volgens Sharma moet de regering alle instanties, inclusief

baar verkeer en niet-essentieel transport en tot een beper-

politie en leger, opdracht geven om noodhulp te verlenen

king van de gezondheidszorg omdat ziekenhuizen zich op

aan noodgevallen. En dat geldt zeker voor moeders die

Covid-19 richten, maakt de zaken alleen maar erger.

net zijn bevallen.
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Het dagelijks leven inThungatali

Tungathali ruim 10 jaar later
Door: Bivas Neupane en Sami Manandhar; vertaald en bewerkt door Henk Rüger (NB: de foto’s zijn 9 - 13 jaar geleden gemaakt)

Hoe gaat het met een dorp waar ISARD ruim 10 jaar geleden startte met een project met
als doel om de bewoners zelfvoorzienend te laten worden? Die vraag legden we voor
aan Bivas Neupane (directeur van ISARD). Samen met zijn medewerker Sami Manandhar
werkte hij dat uit voor het dorp Tungathali.
Het project in Tungathali startte in 2007. In die tijd was

dat de bewoners hadden was erg eenzijdig en bestond

Tungathali een relatief arm dorp op zo’n 13 kilometer

vooral uit brandnetel, rijst en gierst.

vanaf Barhabise (een kleine stad/wat groter dorp in het

Het aantal inwoners was 336. De doelstelling van de hulp

district Sindhupalchowk) met een lage levensstandaard

door ISARD was het introduceren van moderne landbouw-

en een groot gebrek aan voorzieningen op het gebied

technieken om daarmee de levensstandaard omhoog

van onderwijs, gezondheidszorg en sanitaire hygiëne. De

te krijgen. Vanuit die startsituatie hebben Bivas en Sami

bewoners waren verlegen en voelden zich ongemakkelijk,

op de meest belangrijke onderdelen beschreven wat de

omdat ze niet gewend waren aan contacten met mensen

veranderingen zijn die zich tussen 2007 en 2020 hebben

‘uit de stad’. Tradities uit het verleden waren nog volop

gemanifesteerd.

aanwezig: op jonge leeftijd trouwen, uithuwelijken met
bruidsschat en chaupadi (menstruerende vrouwen die tij-

Dorpsgemeenschap en cultuur

dens hun cyclus werden verbannen naar hutten buiten het

Naast de hiervoor genoemde gebruiken, zoals op jonge

dorp). Een weg voor verbindingen met de omgeving was

leeftijd trouwen, uithuwelijken en chaupadi, was ook de

er niet; er was geen school en gezondheidszorg en sani-

positie van de vrouw in het algemeen sterk gebaseerd op

taire faciliteiten vormden een groot probleem. Het voedsel

de tradities. De geboorte van een meisje werd niet ge-
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Wilko Verbakel op werkbezoek

Schoolkinderen van Thungathali

vierd. Je was als gezin pas gezegend met de geboorte van

dat functioneerde niet eens volledig. Als je niet gezond

een zoon. Een zoon kon bijdragen aan de verdere groei

bent is een paar uur lopen daar naar toe niet eenvoudig.

van het gezin en was vanuit religieus oogpunt nodig om

Baarmoederverzakking kwam veelvuldig voor. Vormen van

er later bij de crematie van de ouders zorg voor te dragen

transport waren niet voorhanden. Daarom was het bezoek

dat ze naar de hemel gingen. Omdat meisjes toch zouden

aan een shaman populair, die op basis van contacten met

worden uitgehuwelijkt kregen scholing en opleiding geen

hogere machten genezing nastreefde. Van gezinsplanning

enkele prioriteit. Jongens gingen wel naar school, maar

was in feite geen sprake, zeker zolang er geen jongen was

omdat ze doorgaans al op heel jonge leeftijd trouwden

geboren.

maakten ze vaak de school niet af.
De consumptie van alcohol was hoog. Dat leidde regelma-

Basisonderwijs was niet aanwezig in het dorp. Meisjes

tig tot ruzie tussen de bewoners. En tenslotte was er ook

was het eigenlijk toch al niet toegestaan om naar school

nog het discriminerende gedrag van de rijken ten opzichte

te gaan. Die moesten huishoudelijk werk doen, zodat ze

van de armen, voornamelijk als gevolg van het kastenstel-

goed op die taken waren voorbereid als ze werden uitge-

sel.

huwelijkt.
De sanitaire situatie in het dorp was slecht. Er waren geen

Het dagelijkse leven bestond veelal uit het op kleine schaal

toiletten in het dorp of directe omgeving en het doen van

telen van wat graan, het verzamelen van veevoer en het

je behoefte ergens buiten was gewoon. Ook het overbren-

letten op het vee. Banen waren er nauwelijks. Dat maakte

gen van kennis over hoe om te gaan met menstruatie-

het niet eenvoudig om rond te komen en op die manier

hygiëne ontbrak.

zaten de dorpelingen in feite in een vicieuze cirkel. Een
klein aantal inwoners haalden wat extra inkomsten bin-

Landbouw, veeteelt en gewassenteelt

nen met het maken van manden en stoelen van bamboe.

Landbouw was volledig gericht op overleven. Er was

Slechts twee mensen werkten in het Midden Oosten. Dat

sprake van monocultuur (gierst en rijst), Het kweken van

was toen nog een nieuwe trend.

gewassen voor een voedzame maaltijd was niet aan de

Het dorp had geen ontsluitingsweg. De dichtstbijzijnde

orde. Het eten van groente was geen traditie, simpelweg

plaatsen waren Budepa en Barhabise die op ongeveer drie

omdat er geen groenten werden verbouwd. Mest werd

uur lopen van Tungathali liggen. Er was in het dorp geen

niet gebruikt. Er waren weinig boeren met vee en als er

drinkwatervoorziening. Water moest worden gehaald bij

veeteelt was, dan was dat meer voor het vlees dan voor de

een bron op 10 - 15 minuten lopen van het dorp.

melk. Gewassen als koffie, gember en kardemom zijn pas
een paar jaar geleden geïntroduceerd.

Gezondheid, scholing, opleiding en sanitair
De basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs en

Tungathali 2007-2019

gezondheid waren alleen beschikbaar in Budepa en Bar-

Het eerste wat ISARD deed, nadat was besloten om in

habise. Het enige gezondheidscentrum was in Budepa en

Tungathali te gaan werken, was het instellen van spaar-
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groepen. De meeste trainingen op dit gebied zijn gericht

het terugdringen van het alcoholgebruik. Toch blijft dit in

op groepen van 25 tot 30 personen. De eerste training

Nepal in het algemeen een lastig te hanteren probleem.

werd uitgevoerd als onderdeel van de social mobilization,

In gemeenschappen met Brahmanen en Chettri, waar tra-

het rijp maken van de deelnemers voor dit soort initiatie-

ditioneel het gebruik van alcohol niet werd geaccepteerd,

ven. Besproken werd wat het voordeel was van werken in

neemt het alcoholgebruik nu juist toe. In Tungathali heb-

groepen en wat het nut was om een spaargroep te heb-

ben de gevolgen van de aardbeving in 2015 geen gunstig

ben. Daarmee werden de deelnemers meer vertrouwd met

effect gehad op het alcoholgebruik.

de werkmethode van ISARD en kon worden gestart met
trainingen gericht op landbouw en veeteelt. Gelijktijdig

De praktijk van chaupadi is in het district Sindhupalchowk,

werd er een demonstratieboerderij gevestigd in Tungathali

waartoe Tungathali behoort, ten opzichte van vroegere

2

met een oppervlakte van ongeveer 3000 m . Daar werd

jaren aanzienlijk bijgesteld. Vrouwen die ongesteld zijn

de boeren kennis bijgebracht over landbouw- en veeteelt-

worden niet meer verbannen naar vee- en opslagschuren

technieken.

buiten het dorp. Wel is er nog steeds sprake van een enigszins discriminatief gedrag tegenover vrouwen tijdens hun

Gemeenschap en cultuur

menstruatie. Toch heeft de andere wijze van benadering

Een van de verschillen na 13 jaar is dat de gemeenschap

op zich wel een goede uitwerking gehad op het bewust-

veel meer ontvankelijk is geworden voor veranderingen

zijn voor hygiëne.

in hun gedrag. Mensen komen nu veel eerder met hun

Het jong trouwen en het uithuwelijken komen steeds min-

problemen op de proppen en proberen die in gezamenlijk-

der voor. Wel is het nog steeds zo dat, hoewel dochters en

heid op te lossen. Spaargroepen hebben mensen bewust

zonen gelijk worden behandeld, de voorkeur naar jongens

gemaakt van het belang om reserves te hebben met het

uit gaat. Jongens en meisjes gaan beiden naar school,

oog op de toekomst en het maken van plannen om het

maar het uitvalpercentage is nog steeds behoorlijk hoog.

dorp verder te ontwikkelen. Het werk van de social mobilizer is hierbij erg belangrijk geweest.

Het aantal mensen dat in het Midden Oosten werkt is
beperkt en bedraagt niet meer dan 6. Het ontwikkelen van

Alcohol wordt binnen diverse etnische groepen als on-

de landbouw heeft hierin een positieve rol gespeeld. Er is

derdeel van de cultuur en de ‘daily way of life’ gezien.

in de loop van de jaren een betere verhouding ontstaan

De Thami in Tungathali vormen zo’n groep waarvoor dat

tussen de mensen uit de verschillende kasten en verschil-

geldt. Door de social mobilizer is drankmisbruik diverse

lende geloven. Het instituut van de onaanraakbaren wordt

keren in groepsbijeenkomsten besproken. Hoewel goede

niet langer gepraktiseerd en de mensen vieren gezamenlijk

meetgegevens ontbreken kan wel worden vastgesteld dat

elkaars festivals.

het drankmisbruik in het algemeen minder is geworden,
maar het is zeker niet gestopt. Het alcoholmisbruik onder

Het dagelijkse leven

vrouwen en jongeren is vergeleken met 2007 zeker terug-

In 2019 waren er zo’n 25 boeren werkzaam in de land-

gelopen, maar nog steeds aanwezig. Het meer volgen van

bouw. Het introduceren van veeteeltprogramma’s en het

onderwijs op scholen heeft een positieve rol gespeeld in

verzorgen van vee heeft een positieve invloed gehad op

Even poseren na het werk

Uitzicht op Tungathali
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de gemeenschap van Tungathali. De inwoners kunnen

Een aantal waterkranen werd tijdens de aardbeving

beschikken over een veel evenwichtiger voedselpakket dat

vernield. Wel is het gemeenschappelijke tappunt nog in

bestaat uit groenten, gekweekt in hun eigen tuinen. De

werking, zodat er voldoende drinkwater is voor de dorpe-

kitchen garden trainingen zijn hiervoor van essentieel be-

lingen. Inmiddels is er ook een netwerk voor internet en

lang geweest. Er kan bovendien gebruik worden gemaakt

televisie aangelegd.

van de in het project gerealiseerde watermolen. Door de
groenteteelt te vercommercialiseren is de economische

Gezondheid, bevolking, scholing en hygiëne

stabiliteit van de inwoners toegenomen.

Gezondheidszorg is beschikbaar op 40 minuten lopen van
het dorp. Hoewel het om basale voorzieningen gaat is de

Lokale infrastructuur

geboortezorg goed te noemen en bovendien gratis.

In 2011 - 2012 werd er een weg aangelegd naar Tun-

Hoewel exacte cijfers niet voorhanden zijn is het duidelijk

gathali. Dat heeft de bereikbaarheid verbeterd, maar dat

dat het gezondheidsniveau van de inwoners significant is

kan tijdens de moesson behoorlijk lastig blijven. Ook is er

verbeterd. Was in 2007 thuis bevallen de norm, nu gaan

pendelvervoer tussen Barhabise en Tungathali.

vrouwen naar de healthpost voor de bevalling en laten
zich tijdens de zwangerschap ook regelmatig controleren
door een dokter. Tijdens de contacten met medewerkers
van de healthpost wordt tijdens de controles ook aandacht
besteed aan het gebruik van de anticonceptiepil om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Door dit soort
veranderingen gaan mensen ook veel minder op bezoek bij
een shaman.
De regering heeft een officiële gezondheidsofficial op de
healthpost gezet. ISARD heeft diverse hartpatiënten ondersteund in hun behandelingstraject. Daarnaast zijn er gezondheidscampagnes georganiseerd, gericht op aandacht
voor verzakkingen en andere ziekten. Via het healthcamp
in Badepu is er voor gezorgd dat diverse vrouwen met
ernstige problemen als gevolg van verzakkingen konden
worden geopereerd in Kathmandu.
De gemeenschap heeft het belang van goede hygiëne
tijdens de menstruatieperiode goed begrepen. Als gevolg
daarvan is chaupadi sterk afgenomen. Ook workshops op
het gebied van seksuele hygiëne hebben goed gewerkt.
Gezinsplanning blijft een punt van zorg zolang zonen de
voorkeur hebben boven meisjes. Dit is overigens een nationaal verschijnsel en niet specifiek voor Tungathali.
Er is inmiddels een basisschool. Daarnaast waren er twee
instellingen voor Early Childhood Development (ECD); dat
is zorg gericht op fysieke, sociaal-emotionele, cognitieve
en taalkundige vaardigheden van kinderen van 0 tot 8 jaar.
Een daarvan is onderdeel van de door de overheid bekostigde school. De andere was een initiatief van de gemeenschap. In de kosten daarvan draagt de overheid niet bij en
sinds de aardbeving van 2015 is die ECD niet meer actief.
Voor vervolgonderwijs moeten studenten 30 minuten

Uitrusten na gedane arbeid
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Les in groenteteelt

3 generaties; zoon Chamche Thami is leider in Tungathali m.b.t.
de kardemomteelt en het houden van geiten

reizen naar Ghorthali en voor hoger onderwijs moeten ze

Ongeveer 5 boeren houden vee en fokken geiten voor de

een uur lopen naar Budepa. ISARD heeft in Tungathali al-

afzet van melk in het dorp.

fabetiseringsonderwijs georganiseerd, waarmee de oudere

Ook zijn nieuwe nog niet ervaren boeren op excursie

inwoners van het dorp basisvaardigheden leren als het

gegaan naar andere boeren, om hun kennis te verbreden

alfabet en eenvoudig rekenen.

en zich voor de eerste keer te wagen aan landbouw- en
veeteelt.

Landbouw, veeteelt en teelt van gewassen
ISARD heeft diversiteit in het telen van gewassen en

Conclusie

mechanisatie geïntroduceerd. En hoewel het traditionele

De grote winst sinds 2007 is dat mensen zich positief zijn

boeren nog niet is verdwenen en rijst en gierst nog veelal

gaan gedragen tegenover veranderingen. Er is een posi-

basisvoedsel zijn, zijn boeren ook begonnen om groenten

tieve houding ten opzichte van onderwijs/opleiding en er

als tomaten, bloemkool, witte kool chillipepers, komkom-

is meer financiële armslag door commercialisering van de

mer en bonen te verbouwen. Boeren is kennis bijgebracht

landbouw. Mensen zijn ook aanzienlijk assertiever gewor-

over grondbewerking, ziektebestrijding en oogsten. Door

den, ook ten opzichte van het lokale bestuur.

het gebruik van mest is de groenteproductie sterk gestegen. Ongeveer 25 boeren werken op commerciële basis

Er is nog werk te doen op het gebied van het vroegtijdig

en verdienen daarmee 30.000 tot 50.000 roepies. Met

trouwen en er moeten inspanningen worden gepleegd

de teelt van zwarte kardemom is zelfs 150.000 roepie

om jonge mensen in het dorp te houden en vertrokken

te verdienen. Groenten worden afgezet op markten in

mensen terug te halen. Het bieden van uitzicht door land-

Budepa en Barhabise. De meerderheid van de boeren heeft

bouwactiviteiten speelt daarbij een belangrijke rol.

daarmee een stabiele economische situatie bereikt.
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4 vragen aan...
Door: Henk Rüger

Naam:

Emmy Leenen en Roland Hoeben

Leeftijd:

44 en 46 jaar

Beroep:

Emmy: adviseur banken en
verzekeringen
Roland: interieurbouwer

Woonplaats:

Someren

Donateur ICFON:

sinds 2012

Hoe zijn jullie bij ICFON terecht gekomen?
In een uitgave van het tijdschrift “Genoeg” werden eens
diverse goede doelen voorgesteld. Eén daarvan was ICFON.
De manier waarop ICFON keek naar het verlenen van hulp
sprak ons erg aan en daarom zijn we donateur geworden.
Vooral het kleinschalige, waarbij gedoneerd geld recht-

hebben ook een garageverkoop gehouden. Dat was dit

streeks naar het doel gaat is voor ons belangrijk. Daar krijg

jaar vanwege de coronacrisis allemaal niet mogelijk.

je bij de grote hulporganisaties niet altijd goed zicht op.

Daarom hebben we onze spulletjes dit jaar via Marktplaats

Bovendien lezen we steeds in de Samachar dat het geven

verkocht. Zo hebben we de afgelopen jaren toch drie keer

van trainingen een heel belangrijk onderdeel van de hulp-

een extra donatie kunnen doen ten bate van ICFON. Dat

verlening is. Het geven van trainingen als startpunt van de

geeft ons een goed gevoel en zorgt voor binding. Boven-

hulpverlening om mensen te leren voor zichzelf te zorgen

dien hebben we op die manier ook wat aandacht kunnen

is een prima aanpak en in ieder geval veel effectiever dan

vestigen op ICFON.

mensen een zak geld te geven. Dat werkt niet.

Hoe vaak zijn jullie in Nepal geweest?

De Samachar is voor jullie belangrijk als
informatiebron?

Nog nooit!! We zijn niet van die wereldreizigers. We blijven

Jazeker! We lezen het blad elk kwartaal met veel interesse.

graag wat dichter bij huis en beperken ons eigenlijk tot

We blijven goed op de hoogte van wat er zich afspeelt

Europa. We hebben ook geen concrete plannen om bin-

in het land en speciaal in de gebieden waar hulp wordt

nen afzienbare tijd richting Nepal te gaan. We hebben een

verleend. Het is mooi om te lezen wat er allemaal met de

kennis, een oud-bakker, die wel diverse keren naar Nepal is

donaties wordt bereikt. Wij hebben het hier zoveel beter

geweest en daar wat met zijn oude beroep doet. Hij vindt

dan de mensen daar. En omdat we vertrouwen hebben in

het daar erg mooi en vertelt ook enthousiaste verhalen.

de besteding van het geld hebben we besloten om een

We zijn wel liefhebbers van bergen, de Himalaya moet heel

periodieke schenkingsovereenkomst aan te gaan. Dat is

mooi zijn, maar de onstuitbare drang om er heen te gaan

bovendien fiscaal aantrekkelijk.

is er niet. Azië staat dan ook niet hoog op ons lijstje van

We hebben in de Samachar ook gelezen over de peperteelt

toekomstige reisbestemmingen.

in Nepal. Nu is het kweken van diverse soorten pepers een
hobby. We hebben ook Nepalese pepers geteeld. Zoals alle

Toch zijn jullie betrokken donateurs gezien
de extra donaties.

pepers lekker en ook gezond. Maar die uit Nepal waren
wel loeiheet. Maar we hebben begrepen dat de mensen in

Klopt! We hebben de afgelopen jaren geregeld wat extra’s

Nepal graag pittig eten. Nou dat is met die pepers gega-

gedaan. We hebben wel eens op een markt gestaan en we

randeerd!
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Basiskamp op ruim 5000 meter hoogte tijdens één van de veldexpedities in de Langtang vallei

© Inka Koch

De waterkringloop in het hooggebergte
van de Himalaya
Door: Emmy Stigter (promovenda) en Walter Immerzeel (hoogleraar berghydrologie), beiden van Universiteit Utrecht

De Himalaya betekent letterlijk ‘de woonplaats van sneeuw’ en sneeuw speelt dan ook een
essentiële rol in de waterkringloop van deze indrukwekkende bergketen in Azië. Aan de
Universiteit Utrecht wordt uitgebreid onderzoek verricht naar de effecten van klimaatverandering op de watervoorziening in dit gebied, waarbij het onderzoek van Emmy Stigter,
dat zich richt op het leren begrijpen van de dynamiek van het sneeuwpakket, een belangrijke component is.
De grote rivieren, met hun oorsprong in het Himalaya-

de gletsjers in de Himalaya, door stijgende temperaturen,

gebergte, zijn van groot belang voor de benedenstroomse

hebben relatief veel aandacht gekregen in de media en er

samenleving. De rivieren fungeren als een bron van water

is veel onderzoek naar verricht. Zo heeft onderzoek, met

voor irrigatie van gewassen, watervoorziening van huis-

behulp van rekenmodellen, aangetoond dat een derde

houdens en hebben daarnaast een religieuze betekenis.

van het huidige gletsjervolume in Azië nog voor het einde

Ook bieden de rivieren in het hooggebergte van Nepal een

van deze eeuw wegsmelt, zelfs als de ambitieuze doelstel-

enorm potentieel voor energievoorziening in de vorm van

lingen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 worden

waterkracht.

behaald. Dit akkoord stelde als doel om de opwarming van
de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. In het geval

Het water dat in deze rivieren stroomt is afkomstig van re-

dat deze doelstellingen niet worden behaald, kan zelfs

genval, grondwater en smeltwater van gletsjers en sneeuw.

tweederde van het ijsvolume in Azië wegsmelten voor het

Met het oog op de toekomst en de klimaatverandering is

einde van de eeuw.

het van belang om in kaart te brengen hoe rivierafvoeren
zullen gaan veranderen en hoe dit de samenleving zal be-

Echter, de gletsjersmelt is maar één van de componenten

invloeden. Gletsjers zijn het icoon van klimaatverandering.

die bijdragen aan de rivierafvoeren en een rol spelen in de

De toename van gletsjersmelt en afnemende volumes van

waterkringloop. Een ander component is regenval.
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Eén van de automatische weerstations in de Langtang vallei waar de temperatuur, luchtvochtigheid, wind, zonne-instraling, en sneeuwdiepte worden gemeten. © Inka Koch

Een van de dragers bewondert het uitzicht in de Langtang vallei

Gedurende de moesson in de zomermaanden is er zeer

is voortgekomen uit een nauwe samenwerking tussen de

veel neerslag, wat leidt tot toename van de rivierafvoeren

Universiteit Utrecht, het internationale instituut ICIMOD

in deze periode van het jaar. Daarnaast heeft sneeuw ook

(International Centre for Integrated Mountain Develop-

een belangrijke rol in de waterkringloop als seizoenale wa-

ment), gevestigd in Kathmandu, en het Noorse instituut

teropslag. Het sneeuwpakket op hoogte wordt steeds dik-

NVE (de Noorse Rijkswaterstaat). In de Langtang-vallei

ker in de loop van de winter. Het smeltwater van gletsjers

wordt op meerdere locaties het lokale weer gemeten zoals

en sneeuw is met name van belang in de zogenaamde

de temperatuur, neerslag, wind en zonne-instraling. Dit

‘schouderseizoenen’. Dit refereert aan de maanden voor en

zijn belangrijke factoren die de gletsjer- en sneeuwsmelt

na de moesson. Voornamelijk in het voorjaar is het relatieve

beïnvloeden.

aandeel van smeltwater in de rivierafvoer zeer groot. Juist
in het voorjaar is de watervoorziening van groot belang

Verder wordt de afvoer van de rivier gemeten op ver-

voor irrigatie van gewassen zolang de regenval uitblijft.

schillende locaties in de vallei en worden sinds kort ook

Veranderingen in gletsjer- en sneeuwsmelt door stijgende

metingen van het grondwaterniveau gedaan. Daarnaast

temperaturen zullen waarschijnlijk als eerste resulteren in

worden drones ingezet om in detail de veranderingen van

waterschaarste in deze schouderseizoenen wanneer er zeer

de gletsjers waar te nemen. Al deze metingen helpen om

weinig neerslag is.

de complexe samenhang van verschillende processen te
begrijpen. De studies op deze kleinere schaal geven een

Door een gebrek aan observaties begrijpen we de water-

indicatie voor wat ook op regionale schaal van belang is

kringloop op grote hoogte nog onvoldoende. Meer inzicht

voor de waterkringloop en welke processen in de rekenmo-

hierin kan worden verkregen met het doen van veldwerk

dellen moeten worden geïmplementeerd om de huidige

en veldwaarnemingen. Het veldwerk in de Himalaya is

en toekomstige rivierafvoeren te kunnen bepalen.

echter een grote uitdaging en fysiek zeer inspannend door
de grote hoogte en ingewikkelde logistiek in de afgele-

Onderzoek heeft zich tot nu toe voornamelijk op de glet-

gen valleien. Desalniettemin is er een groot netwerk van

sjers en de neerslagpatronen gericht, waardoor sneeuwdy-

automatische weerstations opgezet en wordt een grote

namieken nauwelijks zijn bestudeerd in de Himalaya. Dat

verscheidenheid aan veldmetingen gedaan in de Langtang

is waar het onderzoek van Emmy Stigter zich op richt. Het

Vallei in Nepal, gelegen ten noorden van Kathmandu. Dit

belang van verschillende sneeuwprocessen is grotendeels
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© Joseph Shea

Meetopstelling voor het meten van sneeuwsublimatie op 5350m hoogte.

© Joseph Shea

onbekend en daarom zijn recent veel sneeuwmetingen

water zijn kleine puzzelstukjes die deel uitmaken van een

gedaan in de Langtang-vallei om onze kennis daarover te

grotere puzzel, namelijk de volledige waterkringloop. De

vergroten. Eén van die sneeuwprocessen is sneeuwsubli-

toekomstige uitdaging ligt om deze en andere processen,

matie. Sublimatie is de directe overgang van sneeuw naar

die op een kleine schaal zeer belangrijk zijn, te vertalen

waterdamp. Het is een ‘verlies’ van water aan de atmo-

naar grootschalige rekenmodellen om de huidige en toe-

sfeer. Voorheen werd aangenomen dat alle sneeuwval uit-

komstige rivierafvoeren nauwkeurig te kunnen voorspellen

eindelijk smelt en als smeltwater in de rivier terecht komt.

in tijden van klimaatverandering.

Recent onderzoek, gebaseerd op veldobservaties in de
Langtang-vallei, heeft aangetoond dat bijna een kwart van

Wat de toekomst ons gaat brengen is onduidelijk. Aan de

de sneeuwval sublimeert op een hoogte tussen de 5000 en

ene kant is de verwachting dat de vraag naar water in deze

5500 m boven zeeniveau. Daarmee speelt sneeuwsublima-

regio exponentieel zal stijgen als gevolg van de bevol-

tie een belangrijke rol in de waterkringloop.

kingsgroei en economische groei en aan de andere kant
zal de aanbodkant veranderen en verschuiven ten gevolge

Een ander proces van belang is het opnieuw bevriezen

van klimaatverandering. Dat aanbod en vraag naar water

van sneeuwsmeltwater. Wanneer de temperatuur stijgt

verder uit elkaar gaan lopen staat buiten kijf, maar om dit

tot boven het vriespunt, vindt aan het oppervlak van een

precies in kaart te brengen is nog veel onderzoek nodig.

sneeuwpakket smelt plaats. Een sneeuwpakket houdt (een

Dat zijn grote vraagstukken, die alleen beantwoord kunnen

deel van) het smeltwater vast als een spons. Als de tempe-

worden als we ook echt de details kennen van hoe sneeuw,

ratuur vervolgens tot onder het vriespunt zakt in de nacht,

gletsjers, rivier en de atmosfeer samenhangen. De Univer-

kan dit smeltwater opnieuw bevriezen. Vervolgens moet dit

siteit Utrecht zal zich, samen met partners, de komende

opnieuw bevroren smeltwater de volgende dag eerst weer

jaren blijven inspannen om een bijdrage te leveren aan het

smelten om bij te kunnen dragen aan de rivierafvoer. Dit

oplossen van deze grote puzzel.

proces zorgt daarom voor een vertraging in de afvoer van
smeltwater en is voornamelijk in het voorjaar van belang.
Het is berekend voor Langtang dat gemiddeld 36% van de
totale sneeuwsmelt, smelt is van opnieuw bevroren water.

Meer informatie kan gevonden worden op:

De sneeuwsublimatie en het opnieuw bevriezen van smelt-

www.mountainhydrology.org.
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NEW TULIPS’ SCHOOL:

Onderwijs tijdens Corona tijd
Door: Shiba Degenhart

Virtuele evaluatie door docenten
tijdens Corona-lockdown

Online onderwijs

Per klas is een groep aangemaakt op Messenger om berichten en huiswerk te delen

De Corona en de lockdown in Nepal heeft ook grote

Zoom de lessen te volgen. De leraren bellen af en toe met

gevolgen voor het onderwijs en de New Tulips’ School

de jongste kinderen en zingen liedjes met ze om het con-

(NTS) in Kathmandu.

tact te onderhouden.
De leraren hebben onderling dagelijks contact met elkaar

Nadat de Nepalese regering besloot alle scholen te sluiten

om hun ervaringen en uitdagingen uit te wisselen met

vanaf 24 maart, moest ook de NTS haar deuren sluiten.

betrekking tot het online onderwijs op afstand.

Ondanks deze maatregelen werden de examens wel
voorbereid door de docenten, totdat het duidelijk werd

Extra uitdagingen voor arme gezinnen

dat de lockdown werd verlengd tot 15 juli en hiermee de

De NTS houdt rekening met de uitdagende omstandighe-

examens voor dit schooljaar werden afgelast.

den waarin de kinderen leven, waaronder de éénkamer-

De NTS heeft sinds de lockdown op verschillende manie-

woningen waardoor de hele familie continue bij elkaar zit.

ren contact onderhouden met zowel de studenten als de

Gesprekken met de leerlingen worden dan ook discreet

ouders. In eerste instantie om het welzijn van iedereen vast

gevoerd door de leraren.

te stellen en om advies te geven om de veiligheidsmaatre-

Daarnaast is voor veel studenten online onderwijs onmo-

gelen te volgen met betrekking tot de hygiëne.

gelijk, omdat zij gewoonweg geen mobiele telefoon met

Nadat het bestuur van de NTS besloot om de onderwijs-

internet hebben. Sommige studenten hebben een telefoon

activiteiten te vervolgen, werden de leraren getraind in

kunnen lenen van familie of buren.

het geven van online onderwijs op afstand en werden de

Alhoewel de lockdown enorme economische consequen-

lessen op verschillende manieren vervolgd.

ties heeft voor Nepal, zijn enkele families extra zwaar
getroffen door het uitvallen van inkomsten. De NTS heeft

Contact met studenten

daarom besloten 9 families te ondersteunen in hun dage-

Van de 440 NTS-studenten, zijn 345 studenten bereikbaar;

lijkse voorzieningen door hun een financiële bijdrage te

30% van de families heeft besloten Kathmandu te verlaten

geven van Rs 5000 per familie.

en in hun geboortedorp de lockdown af te wachten; 78
studenten hebben de mogelijkheid om onderwijs via Zoom

Huiswerkopdrachten

te volgen; 112 studenten zijn te bereiken via Facebook

De bovenbouwstudenten waarmee online contact is, krij-

Messenger en 115 studenten via telefoongesprekken.

gen huiswerk. Zij sturen een foto van hun gemaakte taken

Met name de bovenbouw wordt aangemoedigd om via

naar de leraar die vervolgens de correcties hierop plaatst

14

SAMACHAR NR. 3

en weer als foto terugstuurt. De leerlingen van de onderbouw hebben ook huiswerk, maar hoeven dit pas in te leveren als de school
weert opent. Hun huiswerk bestaat voornamelijk uit het maken
van tekeningen, een dagboek bijhouden en het oefenen van het
alfabet. Van de onderbouwstudenten heeft maar 25% toegang tot
het internet.
De NTS zal na de lockdown en aanvang van de lessen, alle lessen opnieuw starten, zodat iedereen gelijke kansen heeft om het
schooljaar alsnog te halen.

Bevriezen schoolgeld en aanpassen lerarensalaris
In de afgelopen maanden heeft de NTS geen schoolgeld geïnd.
Desalniettemin werden de salarissen van de docenten doorbetaald.
Wel zijn er enkele bezuinigsmaatregelen getroffen (waaronder het
uitstellen van loonsverhogingen en promoties) en het aantrekken

Huiswerk via messenger gecorrigeerd

van nieuwe docenten. Deze bezuinigingen zullen waarschijnlijk ook
nog na de lockdown worden geïmplementeerd.

Leven in Kathmandu en plannen voor na de lockdown
Het leven in Kathmandu is momenteel erg zwaar. Alhoewel er
voedsel beschikbaar is, zijn de prijzen enorm gestegen, veel families
zijn dan ook vertrokken naar hun geboortedorp. Zoals het er op dit
moment uitziet willen sommige stadsdelen in Kathmandu de scholen vanaf 16 juli weer openen. Onderwijs zal dan in twee blokken
worden gegeven van 6 - 11 uur in de ochtend en van 12 - 18 uur
in de middag.
De NTS volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal bij het openen
van de school extra veiligheidsmaatregelen nemen door de handen
vaker te wassen, mondkapjes te dragen en een temperatuurmeter
te gebruiken bij binnenkomst.
Tekening gemaakt door een onderbouwstudent tijdens lockdown Corona

Huiswerk via messenger gecorrigeerd

Beeld online onderwijs
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Dank voor reacties
Door: Henk Rüger

In de vorige Samachar heb ik een oproep gedaan
voor een back-up van de administrateursfunctie binnen ICFON. Door het plotselinge overlijden van onze
administrateur Henk Dijkstra bleek hoe kwetsbaar we
waren als die functie niet adequaat door een ander kan
worden overgenomen. Er werd voor gekozen om de
functie van penningmeester en administrateur weer
te combineren. Daarnaast was het nodig een tweede
persoon te hebben die in ieder geval de administratieve functie kon invullen op het moment dat de penningmeester zou uitvallen. De oproep voor aanmelding
leverde gelukkig een reactie op. Vanaf juli gaat Gerard
van Hal uit Veenendaal die functie van back-up administrateur op zich nemen. We zijn Gerard erkentelijk
dat hij dat wil gaan doen. Als u iets meer wilt weten
over Gerard dan kunt u hem vinden in de rubriek
“Vier vragen aan …” van de eerste Samachar van 2020.
Ik heb zo’n 15 reacties gehad op mijn verzoek om uw
telefoonnummer en/of emailadres door te geven als
u meende dat wij daarover niet beschikten. Sommige
hiervan bleken al wel in ons administratiesysteem te
zitten, maar er waren ook diverse nieuwe bij.
Het is voor mij enorm handig (en voor ICFON kostenbesparend) als ik van zoveel mogelijk donateurs kan
beschikken over telefoonnummer en/of e-mailadres.
Dank voor degenen die al hebben gereageerd en voor
degenen die dat nog niet hebben gedaan: ik houd me
nog steeds van harte aanbevolen:
(henkruger@telfortglasvezel.nl).
Graag wil ik u er naar aanleiding van een ontvangen
reactie op wijzen dat het ook mogelijk is om de
Samachar uitsluitend per email te ontvangen. Als dat
uw voorkeur heeft boven de papieren uitgave, dan is
een mailtje voldoende om u op de digitale verzendlijst
te zetten. Ook is het mogelijk om de Samachar op de
website van ICFON (www.icfon.nl) te lezen.

ICFON VERSTREKT

BEGUNSTIGER

- Hulp aan educatieve en humanitaire
projecten in Nepal
- Informatie over Nepal en ICFONprojecten
- Advies over hulp aan ontwikkelings
projecten
- Bulletins met informatie over Nepal

Zij die een gift aan de stichting doen,
zijn begunstiger van de stichting. Omdat ICFON beschikt over de ANBI-status
zijn deze giften fiscaal aftrekbaar.
Indien u 35 euro of meer schenkt ontvangt u viermaal per jaar de nieuwsbrief Samachar (Nepali voor Nieuws).
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ICFON

International Council for Friends of Nepal, The Netherlands

E-mail: info@icfon.nl
Website: www.icfon.nl
Twitter: www.twitter.nl/ICFON
Facebook: www.facebook.com/ICFON

