
3 mei 2015 -  Eerste noodhulp Friese stichting naar Nepal

Een bliksemactie van de Friese stichting Studenten- en Musaharproject Nepal heeft in 5 
dagen 20.000 euro voor Nepal opgeleverd.  De totale schade aan de projecten van de 
stichting bedraagt 80.000 euro. SMPN heeft vandaag de eerste 6000 euro voor noodhulp 
naar Nepal gestuurd. Van dit bedrag worden tenten en voedsel gekocht voor slachtoffers 
van de aardbeving in zeven dorpen in het afgelegen Gorkhadistrict. 

 SMPN werkt al vijftien jaar samen met Nepalese partners, die een goed netwerk aan 
vrijwilligers in het moeilijk toegankelijke berggebied hebben. Zij zorgen ervoor dat de 
hulpgoederen snel op de juiste plaats terecht komen. 

Door de landelijke actie met giro 555 staat Nepal volop in de schijnwerpers. De actie leverde 
veel donaties op. Omdat Nepal nog steeds een van de corruptste landen ter wereld is, is het 
niet zeker dat al het geld ook op de daarvoor bestemde plekken terecht komt. De Nepalese 
regering wil dat alle donaties via de regering verdeeld worden over de getroffen gebieden. Dat
is de reden dat SMPN voor een snellere en meer betrouwbare route kiest. 

De stichting heeft drie projecten in Nepal. Een computerinstituut voor kansarme studenten 
in Kathmandu, een studentensponsoringorganisatie en een scholenproject in zeven dorpen 
in het Gorkhadistrict. Nepalese controleurs van de studentensponsoring hebben tot nu toe 
gemeld dat met de meeste studenten contact is geweest. Zij hebben de ramp overleefd. Met
een aantal studenten is door elektriciteits- en communicatieproblemen nog geen contact 
geweest.

 Afgelopen week kwamen er via Nepalese partners dagelijks noodkreten uit het afgelegen 
berggebied in Gorkha waar de stichting projecten heeft opgezet. De overheid en ook 
hulporganisaties hebben een week na de ramp nog steeds geen hulp geboden in dit gedeelte
van Gorkha. SMPN vindt het van belang dat bewoners vlak voor de moessonperiode een dak
boven hun hoofd hebben en ook genoeg te eten hebben. Zondagmiddag werd een nieuwe 
aardbeving (5.2 op de schaal van Richter) gemeld. 

 SMPN is gestart met een grote geldinzamelingsactie. Het doel is in de eerste plaats om de 
wederopbouw van de projecten te financieren. Er komen ook giften binnen voor noodhulp. 
De donaties komen niet alleen uit Friesland, maar uit heel Nederland en zelfs uit België. Dat 
gebeurde na een uitzending van Een Vandaag, Omrop Fryslân en de Friese media waarin  
voorzitter Corry Nicolay van SMPN aan het woord kwam. Zij en haar man ontsnapten 
ternauwernood aan de dood tijdens de aardbeving. Ook kerken, scholen en verenigingen 
organiseren Nepalacties en storten het geld op de rekening van SMPN. De stichting gaat de 
komende maanden door met de actie.  Het is de bedoeling om binnenkort opnieuw geld 
voor noodhulp naar Nepal te sturen.        

      

 

 

 


