22 mei Geld voor derde transport noodhulp
Friesland voor Nepal
De actie Friesland voor Nepal loopt boven verwachting. Tot nu toe is er 130.000 euro binnen.
Het geld wordt besteed aan de wederopbouw van scholen en noodhulp aan inwoners van
zeven dorpen in het door aardbevingen verwoeste gebied Gorkha .
‘Korte lijnen, snelle acties’
‘Korte lijnen, snelle acties’, is het motto van de stichting Studenten- en Musahardorp Nepal.
De stichting werkt al 15 jaren samen met de Nepalese partnerorgsanisatie Village
Environment Nepal (VEN). Na de eerste aardbeving op 25 april vertrok binnen enkele dagen
het eerste transport met noodhulp naar de afgelegen dorpen in Gorkha. Enkele dagen later
volgde het tweede transport met noodhulp. In totaal werd voor 12.600 euro 16.000 kilo rijst,
linzen, bonen en 150 tenten afgeleverd in dorpen waar zich nog steeds geen overheid of grote
hulporganisaties hebben gemeld. SMPN heeft donderdag 25.600 euro voor het derde
noodtransport overgemaakt naar partner VEN. Ditmaal gaat het om golfplaten daken en
materiaal om tijdelijke huizen voor 100 gezinnen te bouwen voordat de moessonperiode in
juni begint.
Honderd arme gezinnen geselecteerd
Het bestuur van VEN heeft de hele dag vergaderd met het Village Development Comittee
(dorpscomité) over de distributie van de noodhulp. Daarbij werd een selectie gemaakt en
honderd van de zeshonderd arme gezinnen geslecteerd. Vandaag hebben honderd ‘gelukkige’
gezinnen te horen gekregen dat zij op de lijst staan. Met deze gezinnen worden afspraken
gemaakt over de voorbereiding van het project. Dat betekent puinruimen op de plaats van hun
ingestorte woning, sorteren van bruikbare en onbruikbare materialen voor de tijdelijke
woningen. De tijdelijke woningen bestaan uit een woonkamer/keuken en een slaapvertrek,
waar de hele familie slaapt. De tijdelijke woning wordt opgebouwd uit gebruikt hout en
bamboo. De bouw van een tijdelijke woning neemt ongeveer vier dagen in beslag.
Door de aardbeving is er in Nepal veel vraag naar golfplaten daken. Schaarste zorgt voor
hogere prijzen. VEN koopt de golfplaten daken in bij een groothandel in Chitwan, een gebied
op de grens met India. De groothandel importeert de golfplaten uit India.
Enorme maatschappelijke betrokkenheid
De maatschappelijke betrokkenheid in Friesland is enorm. Kerken hebben tot nu toe 15.000
euro overgemaakt. In kerken waar SMPN-voorzitter Corry Nicolay voorgaat wordt door
middel van een korte beamerpresentatie aandacht besteed aan de ramp. Maar ook scholen,
gemeenten, bedrijven en particulieren maken giften over of doen toezeggingen voor acties,
sponsorlopen etc. Een Groningse die op het moment van de aardbeving in Nepal was, zag na
terugkeer een reportage over Nepal op Een vandaag en startte een hulpactie voor vrienden en
relaties. Ze hield 2000 euro over en stortte dit bedrag op de rekening van SMPN. Inmiddels is
ook op Urk en in de Noordoostpolder een grote hulpactie gestart voor de projecten van
SMPN. Een cafetaria uit Urk stortte de inhoud van de fooienpot op de rekening van SMPN en
ook kerken uit dit gebied maken geld over.
Enorme schade aan onze projecten
SMPN heeft drie projecten in Nepal: Een computerinstituut in Kathmandu, waar tot nu toe
3000 kansarme studenten zijn geslaagd; een studentensponsoring organisatie met tot nu toe
440 gesponsorde studenten; en een scholenproject in Gorkha Nepal, waar in zeven dorpen
scholen (met bibliotheken, watertaps, toiletten, bibliotheken etc.) zijn gerealiseerd. De
stichting richt zich in eerste instantie op de wederopbouw van de verwoeste of gedeeltelijk
beschadigde scholen en herstel van de schade bij het computerproject. De schade wordt

geraamd op 120.000 euro. SMPN werkt nauw samen met de Wilde Ganzen, die 50 procent
subsidie geeft over het actiebedrag voor de scholen. Veel sponsors en donateurs maken geld
over voor noodhulp. Dit geld wordt besteed aan voedsel en financiële steun aan de
dorpsbewoners voor tijdelijke huizen of na de moesson voor permanente huizen.
Bij de foto: Een tijdelijk huis gemaakt van planken van het oude huis met nieuwe golfplaten.
De andere foto’s betreffen verwoeste huizen.

