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Stand van zaken acties SMPN voor de
slachtoffers van de aardbevingen in Nepal
Na onze nieuwsflitsen van 28 april en 9 mei over onze acties voor de inwoners van het afgelegen Gorkhadistrict praten
wij u in deze derde nieuwsflits bij over onze ervaringen en acties tot nu toe.

Stand van zaken hulp
Door de aardbevingen in Nepal op 25
april en 12 mei en de vele naschokken zijn 8.631 mensen gestorven, zijn
er 16.808 mensen gewond geraakt en
hebben 8,1 miljoen mensen humanitaire hulp nodig.
In Nepal zijn ongeveer 500.000 huizen
vernield, 250.000 huizen beschadigd
en 6.000 scholen ingestort. Dit betekent dat ongeveer 1 miljoen kinderen
geen les krijgen in hun school. Ook
het Gorkhadistrict is zwaar getroffen.
SMPN richt zich op zeven dorpen
in Gorkha - het projectgebied waar
SMPN samenwerkt met partnerorganisatie Village Environment Nepal
(VEN). Het gaat om zeven verwoeste
tot zwaar beschadigde scholen en 600
ingestorte huizen.

Korte lijnen, snelle hulp
In het Gorkhagebied lag het epicentrum van de aardbeving. Voor grote
organisaties is het een probleem om
de hulp ter plaatse te krijgen omdat ze
geen gebruik (kunnen) maken van bestaande netwerkstructuren. Ook hulp
van de overheid blijft achter. Wanneer
de mensen geen hulp krijgen overleven
ze de moesson niet en is herstel en wederopbouw van scholen en huizen niet
meer nodig. Dit mag niet gebeuren.
Zoals in onze eerdere nieuwsflitsen is
beschreven zijn we als stichting daarom meteen ingestapt op het geven van
noodhulp in het Gorkhagebied. Juist
omdat wij als stichting daar wél de lokale contacten hebben en gebruik kunnen maken van de netwerkstructuur
van onze partner VEN. We zijn dan

ook erg blij te kunnen melden dat er
door uw donaties op dit moment al 3
noodtransporten met hulpmiddelen in
het Gorkhadistrict zijn uitgedeeld aan
de armste mensen.

Stand van zaken
bliksemactie SMPN
Via onze bliksemactie hebben we op
dit moment ruim € 150.000 ontvangen
aan donaties. Dat is geweldig en boven
verwachting!! Hartelijk dank aan iedereen die aan onze stichting geld heeft
overgemaakt. Er komen nog steeds bedragen binnen en ook worden er nog
steeds acties georganiseerd op scholen
en door fondsen, kerken, particulieren,
bedrijven en organisaties. Geweldig om
te ervaren hoe iedereen meeleeft met de
mensen in Nepal waarvoor het leven
voor de aardbeving al zwaar genoeg was.
Dagelijks hebben we contact met onze
samenwerkende Nepalese bestuurders
uit de rimboe in het zwaar getroffen
Gorkhagebied. Al het geld wordt goed
besteed. Er is geen strijkstok. Wilde
Ganzen steunt het scholenproject met
50 procent over de actieopbrengst.
De Actie Friesland voor Nepal gaat
het hele jaar door. Het geld wordt besteed aan noodhulp, wederopbouw van
scholen, en financiële steun voor wederopbouw van 600 verwoeste huizen
in het projectgebied.

Drie noodtransporten
met hulpmiddelen

Vierde noodtransport
onderweg

Inmiddels zijn 3 transporten uitgevoerd. De totale waarde betreft bijna
40.000 euro.

Maandag is 6.200 euro overgemaakt
voor golfplaten voor tijdelijke scholen
in de genoemde dorpen. Dat betekent
dat de lessen voor de schoolkinderen
de komende maanden door kunnen
gaan. De golfplaten worden later weer
gebruikt bij de bouw van aardbevingsbestendige nieuwe scholen.

Tot zover deze derde nieuwsflits. We
blijven u informeren over onze hulp in
Nepal die door uw bijdrage mogelijk
wordt gemaakt.
Geld kunt u blijven overmaken op
rekeningnummer:
NL18INGB 0008719123 t.n.v. SMPN
onder vermelding van ‘Aardbeving’.

Via facebook.com/studentenprojectnepal en onze site www.studentenprojectnepal.nl houden we u op de hoogte van
de ontwikkelingen.
Danjebat/dankuwel.
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