
12 mei Tweede noodtransport is goed aangekomen

Nieuwe aardbeving Nepal - begeleiders noodtransport mogelijk vast in Gorkha. 

Vandaag een nieuwe zware aardbeving in Nepal: 7.3. Om 11.00 uur vanmorgen 
hebben we nog kort gehad met contactpersoon Thakur Dhital van onze Nepalese 
partner VEN, die samen met zijn broer Suresh Dhital en VEN-bestuurslid Devi 
Amgain het noodtransport naar het Gorkhagebied begeleidde. Thakur meldde dat de 
situatie in Gorkha op dat moment ernstig was en dat zij zo snel mogelijk naar hun 
familie in Kat...hmandu terug wilden gaan. De verbinding werd daarna verbroken. Op
internet is te lezen dat Gorkha door de nieuwe aardbeving afgesloten is van de 
buitenwereld. We wachten af. Hopelijk morgen meer - en positief - nieuws. Bij de 
foto's: Distributie noodtransport in Deurali/Gorkha (afgelopen donderdag) en de 
laatste foto van een verwoest huis in Gorkha, vanmorgen doorgestuurd door Thakur 
Dhital.

Zojuist bericht uit Kathmandu dat het tweede noodtransport van SMPN/VEN goed 
aangekomen is in Gorkha. Vanuit Deurali werden rijst, linzen, bonen en tenten 
gedistribueerd. De begeleiders van het tranport zijn na een lange reis weer 
teruggekeerd in Kathmandu. Onderweg veel aardverschuivingen. De bevingen gaan 
de hele dag en ook nu ('s nachts) nog door. Veel mensen leven op straat en slapen 
in tenten.

 

Computerproject Kathmandu krijgt flinke klap na tweede aardbeving

Het computerproject SPN-CI heeft na de tweede aardbeving van vandaag een flinke 
klap gekregen. Na de eerste aardbeving was het gebouw flink beschadigd. De 
aardbeving van vandaag zorgde voor nog meer schade aan het gebouw. Coördinator
Sanubai was tien dagen na de eerste aardbeving weer vol goede moed van start 
gegaan met de computerlessen. Het computerinstituut is populair bij kansarme 
studenten die er voor een ...laag bedrag computerlessen kunnen volgen. Tot nu toe 
slaagden 3000 studenten bij SPN-CI. Sanubai woonde met zijn vrouw en twee 
kinderen tot vandaag op de hoogste etage van het gebouw, maar berichtte 
vanmorgen dat hij niet meer terug durft naar zijn woning. Dat betekent dat hij op 
straat komt te staan. Zoals zoveel Nepalezen die geen dak meer boven hun hoofd 
hebben. Bang en hopeloos voelen wij ons, aldus onze coördinator.
Wij hopen snel meer nieuws te krijgen. Bij de foto: Sanubai tijdens een 
computertraining in betere tijden.

  

Actie Friesland voor Nepal: ton is binnen - hartverwarmende reacties.

Dagelijks stromen de giften binnen op rekening van SMPN. Vandaag is de ton 
gepasseerd. Een heugelijk moment op een heftige dag: weer een nieuwe 
aardbeving. De Wilde Ganzen sponsort het actiebedrag voor de wederopbouw van 
de scholen met 50 procent en dat betekent dat we al met al ver boven de ton 
uitkomen. 
Het SMPN-bestuur krijgt hartverwarmende reacties na de tweede aardbeving. Dat 



gebeurt telefonisch, persoonlijk, per mail of per brief. Veel mensen waarderen de 
snelle hulp en noodtransporten van SMPN. Niets aan de strijkstok. Het tweede 
noodtransport met 8000 kilo rijst, linzen, bonen en tenten is gister afgeleverd. Tot nu 
toe is in de dorpen waar SMPN samen met de Nepalese partner actief is nog geen 
hulp van de overheid en hulporganisaties geweest.
De Actie Friesland voor Nepal gaat het hele jaar door. Het geld wordt besteed aan 
noodhulp, wederopbouw van de scholen en financiele steun wederopbouw 600 
verwoeste huizen in het projectgebied. Stuur uw gift naar rekeningnummer 
NL18INGB 0008719123 t.n.v. SMPN onder vermelding van 'Aardbeving'. 
Via facebook en onze site www.studentenprojectnepal.nl houden we u op de hoogte 
van de ontwikkelingen.

 

 

 

 

http://www.studentenprojectnepal.nl/

