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Danjebat!

Danjebat, het Nepalese woord voor ‘dank u wel’, zeggen we als bestuur van
SMPN en ook namens de besturen van de NGO’s in Nepal waar we mee samenwerken. Danjebat voor het geweldige bedrag van € 165.000 dat we tot nu toe
hebben mogen ontvangen voor het bieden van noodhulp en wederopbouw van
scholen in het door aardbevingen zwaar getroffen Nepal.
We ontvangen donaties van o.a. particulieren, bedrijven en organisaties,
fondsen, scholen en kerken. Er wordt
met heel veel verschillende acties geld
opgehaald. De acties variëren van
kinderen die hun zakgeld inleveren
tot bruidsparen die hun cadeaugeld
overmaken. Acties worden gehouden
tijdens diverse markten en kunstveilingen en kerken organiseren één of zelfs
meerdere keren collectes voor Nepal.
In Friesland, de Noordoostpolder maar
ook in de rest van Nederland en zelfs

vanuit het buitenland wordt gul gegeven. Er is nog veel meer geld nodig en
daarom gaan de acties nog het hele jaar
door. Zo zal een school voor voortgezet
onderwijs na de zomervakantie met alle
1400 leerlingen acties gaan houden om
geld in te zamelen om een verwoeste
school in een zeer afgelegen dorp in het
Gorkha gebied te kunnen herbouwen.
We zijn als bestuur van SMPN getroffen door de grote maatschappelijke betrokkenheid hier met de zwaar getroffen arme bevolking in het verre Nepal.

Geboden noodhulp tot nu toe
Zoals we in de voorgaande drie nieuwsflitsen hebben geschreven is er tot nu
toe door stichting SMPN vier keer een groot bedrag overgemaakt naar het
met ons samenwerkende Nepalese bestuur van NGO Village Environment
Nepal (VEN) voor het inkopen van noodgoederen in Nepal en het uitdelen
ervan in het afgelegen Gorkha district.
In totaal gaat het om € 46.000,- voor:
- 150 tenten voor arme gezinnen die
niet meer in hun huis kunnen wonen
- 16.000 kilo rijst, linzen en bonen omdat voorraden en oogsten verloren
zijn gegaan en
- een grote hoeveelheid zware kwaliteit
golfplaten die zijn uitgedeeld aan de
armste getroffen gezinnen. Met de
golfplaten hebben 100 gezinnen hun
ingestorte daken kunnen vervangen en ook zijn hiermee 7 tijdelijke
scholen gebouwd waardoor ze nu beschermd zijn tegen de vele regenbuien die op dit moment vallen omdat
het moessonseizoen is aangebroken.
De noodgoederen zijn met heel veel
blijdschap en dankbaarheid door de

dorpsbewoners in ontvangst genomen.
Ze geven aan dat ze zich door deze hulp
erg gesteund voelen in deze verschrikkelijk moeilijke omstandigheden.

Hulp voor wederopbouw van scholen
en herstel computerproject
Naast de geboden noodhulp zal het grootste gedeelte van het actiegeld worden
ingezet voor de wederopbouw van scholen.
Van de 7 gebouwde scholen door geld
van SMPN zijn er 6 scholen helemaal
of deels ingestort door de aardbeving.
Slechts 1 school heeft de aardbeving
goed doorstaan. Deze school was gebouwd met een stalen constructie en
was daardoor aardbevingsbestendig.
Het bestuur van SMPN heeft in overleg
met VEN vastgesteld dat de te herbouwen scholen allen met stalen constructies en dus aardbevingsbestendig worden herbouwd. Dit zal inhouden dat
hierdoor de herbouwkosten hoger zullen zijn dan de bouwkosten tot nu toe.
VEN heeft inmiddels een goed onderbouwd projectplan en begroting opgesteld van € 153.500 dat is ingediend bij
de Wilde Ganzen.

computerinstituut. Concreet betekent
dit dat ongeveer € 108.000,- van het
opgebrachte actiegeld naar de wederopbouw van de scholen en herstel computerproject gaat en dat Wilde Ganzen
nog eens € 54.000,- bijdraagt aan de
wederopbouw.

Ook de schade aan het Computerinstituut van SMPN in Kathmandu voor
kansarme studenten is ingediend bij
Wilde Ganzen. Door het met ons samenwerkende Nepalese bestuur van
NGO SPN-CI is de schade aan het
Computerinstituut in kaart gebracht
en betreft € 8.000,-. Na de zomer zetten
de Wilde Ganzen samen met SMPN,
VEN en SPN-CI het scholenproject
en computerproject op de rails. De
Wilde Ganzen subsidieert 50 procent
van het bedrag dat SMPN inzet voor
wederopbouw van de 6 scholen en het

Door de royale giften kunnen we ook
de mensen in een 7e Gorkha dorp helpen. Het VEN-bestuur onderzoekt hoe
dit het beste gerealiseerd kan worden.
Want hoe meer geld we ontvangen, hoe
meer mensen we kunnen helpen.

nog 2 vrijwilligers en een journalist
van Omrop Fryslân naar Nepal. De reis
wordt op eigen kosten gemaakt.
In deze twee weken zullen alle getroffen scholen van SMPN worden bezocht
en zal er uitgebreid worden gesproken met de samenwerkende Nepalese
besturen en studenten die via SMPN
worden gesponsord.
Omrop Fryslân zal in de maand oktober aandacht besteden aan projecten
in Nepal van alle Friese stichtingen die
daar actief zijn.

Nieuwe sponsors
gezocht!

Bestuursleden SMPN
bezoeken Nepal in oktober
In de eerste twee weken van oktober dit
jaar gaan bestuursleden Froukje Nijholt en Gerda Breeuwsma samen met

Veel families die zwaar getroffen zijn
door de aardbeving hebben geen geld
om hun kind te laten studeren. Op de
wachtlijst staan op dit moment veel
studenten die zonder sponsoring niet
naar school kunnen gaan. In plaats
daarvan zullen ze zwaar werk moeten verrichten of zullen meisjes al heel
vroeg worden uitgehuwelijkt of soms
zelfs worden verkocht. Al voor € 225,per jaar kunt u het grote verschil maken voor deze Nepalese jongere voor
een gelukkige jeugd en toekomst.
Via studentensponsoringSMPN@gmail.
com kunt u zich als sponsor aanmelden.

31 oktober 2015
jubileumbijeenkomst
SMPN
Dit jaar bestaat onze stichting 15 jaar.
Dit vieren we met een bijzondere
jubileumbijeenkomst op zaterdag 31
oktober in het Fletcher hotel Heidehof
in Heerenveen. Noteer deze datum vast
in uw agenda! Vanaf 16.00 uur is er een
middagprogramma gevolgd door een
Nepalees buffet en daarna een avondprogramma.
Zodra het programma is vastgesteld zal
dit o.a. op Facebook en in de nieuwsbrief van augustus bekend worden gemaakt.

Wilt u geld overmaken voor de actie? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het IBANnummer :

NL18 INGB0008719123 t.n.v. SMPN onder vermelding ‘Aardbeving’.
Via facebook.com/studentenprojectnepal en onze site www.studentenprojectnepal.nl houden we u op de hoogte van
de ontwikkelingen.
Danjebat (= dank u wel) voor uw steun en donaties. Namaste van het bestuur SMPN:
Corry Nicolay, Froukje Nijholt, Bote Nicolay, Gerda Breeuwsma, Evert Schermerhorn.

