
Heerenveen, 7 mei 2015

Geachte Burgemeester en Wethouders,   

U bent op de hoogte van het enorme menselijke drama dat zich op dit moment in Nepal 
afspeelt ten gevolg van de nietsontziende aardbevingen. Wij zijn als Friese stichting 
Studenten en MusaharProject Nepal (SMPN) al 15 jaar actief in het arme en zeer moeilijk
toegankelijke Gorkha gebied, het epicentrum van de aardbeving. Dat betekent dat wij als
één van de weinige stichtingen gebruik kunnen maken van een sterk logistiek 
vrijwilligers netwerk waardoor de noodhulp gegarandeerd op de plaats komt waar het 
op dit moment het hardst nodig is. Hierbij vragen wij u als gemeente deze actie van onze 
stichting financieel te steunen. 

SMPN heeft drie projecten in Nepal. Een computerinstituut voor kansarme studenten in 
Kathmandu, studentensponsoring voor kansarme studenten en een scholenproject in 
zeven dorpen in het Gorkha gebied. Daarbij komt de eerste noodhulp om de dakloze 
mensen in het Gorkha gebied door de regenperiode van de moesson heen te helpen. 
Op dit moment heeft onze bliksemactie 70.000 euro opgeleverd. Omdat we ons naast het
herbouwen en herstellen van onze projecten verantwoordelijk voelen voor het verlenen 
van noodhulp, heeft SMPN op 4 mei de eerste 6000 euro voor noodhulp naar Nepal 
gestuurd. Van dit bedrag zijn tenten, dekens en voedsel gekocht voor slachtoffers van de 
aardbeving in 7 dorpen in het Gorkha gebied. De mensen die de noodhulp verzorgen 
gaan foto’s maken van de schade aan scholen die SMPN heeft laten bouwen en 
inventariseren de schade, ook van de beschadigde en ingestorte huizen. Komende week 
is een tweede transport voor noodhulp gepland.   

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 nu al duidelijk dat maar een gedeelte van het gedoneerde geld 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. Afgelopen week kwamen er via onze 
Nepalese partners dagelijks noodkreten uit het afgelegen berggebied in Gorkha. De 
overheid en ook hulporganisaties hebben een week na de ramp nog steeds geen hulp 
geboden in dit gebied. SMPN vindt het van belang dat bewoners vlak voor de 
moessonperiode een dak boven hun hoofd hebben en ook genoeg te eten hebben. De 
aardbevingen gaan nog steeds door. Afgelopen zondag werd een nieuwe aardbeving (5.2
op de schaal van Richter) gemeld.
 
De donaties komen niet alleen uit Friesland, maar uit heel Nederland en zelfs uit België. 
Dat gebeurde na een uitzending van Eén 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.  

Wanneer u als gemeente of samenwerkende gemeenten besluit te willen doneren voor 
deze Friese actie dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 
NL18 INGB 0008719123 t.n.v. SMPN onder vermelding van ‘Aardbeving’. 



U kunt via de mail aangeven of u het op prijs stelt te worden vermeld in onze 
communicatie: nieuwsbrief, facebook www.facebook.com/studentenprojectnepal) en/of op 
onze website www.studentprojectNepal.nl.

Namaste van het bestuur SMPN: (= Nepalese groet: ik groet het unieke/kostbare in jou) 
Corry Nicolay, Froukje Nijholt, Gerda Breeuwsma, Bote Nicolay en Evert Schermerhorn

Binnenkort nemen wij contact met u op om te horen of u deze mail in goede orde hebt ontvangen.
Contactpersoon voor de gemeenten vanuit de stichting SMPN is Gerda Breeuwsma. 
Voor vragen of reactie kunt u Gerda Breeuwsma bereiken op telefoonnummer 06 27249969 of 
via de mail gerdabreeuwsma@studentenprojectnepal.nl

http://www.facebook.com/studentenprojectnepal
http://www.studentprojectNepal.nl/

