
Weggevaagd door de aardbeving.

We zijn in Nepal tijdens de aardbeving, vlak bij Kathmandu. Dankzij de Nepalezen overleven
we het. Nooit vergeten we het gegrom vanuit de aarde, het gekraak en overdonderend lawaai 
van openbrekende grond, omvallende huizen, in elkaar zakkende tempels, krakende 
bomen,verstikkende stofwolken. Aards geweld wat je omgeeft en in de macht heeft. Ik 
wankel op straat en jonge sterke Nepalezen brengen me naar een grote boom. Daar is een 
oude  man die me vasthoudt en verbiedt om Bote te zoeken. Dat redt mijn leven, want waar ik
heen rende stort een huis in. Het dendert en kreunt één minuut en daarna volgen veel grote 
schokken. Het voelt of het heel lang duurde. Gelukkig doemt Bote op uit de stofwolken en we
vinden ook onze andere reisgenoten.

Ineens is de hele Nepalese samenleving beschadigd en veranderd. Een week eerder hebben we
de projecten van onze stichting Studenten en Musahar Project Nepal (SMPN) bezocht. Met de
Nepalese mensen vierden we het feest van het weerzien en van de resultaten. Samen met de 
studenten, schoolkinderen en schoolteams hebben we hier van genoten. 
En dan die vreselijke aardbeving met drie dagen naschokken. We leven op straat en delen 
samen met de Nepalezen de angst. Netwerken zijn uitgeschakeld en we kunnen eerst niemand 
bereiken. Er is geen elektriciteit en water meer. Het computerinstituut is beschadigd, veel 
studenten die we sponsoren zijn onbereikbaar, scholen in het Gorkha gebied zijn beschadigd 
en ingestort. Juist dit arme land treft zo'n grote ramp, de meeste mensen in Nepal hebben al zo
weinig. Ook is veel cultuur weggevaagd, waar juist de toeristen voor komen. 

We vragen, hoe kunnen we helpen?  Meerdere Nepalezen waar we mee samen werken 
antwoorden: 'Blijf gezond, ga naar huis, kom veilig thuis en maak samen met ons plannen hoe
we kunnen helpen.'  Met grote pijn in het hart vertrekken we op de geplande datum zonder 
afscheid te kunnen nemen van de Nepalezen waar we mee samen werken en de mensen waar 
we in het berggebied Gorkha hebben geslapen. Dat doet pijn.

We hebben als stichting SMPN een actie gestart voor geld om de schade te repareren of nieuw
te bouwen, natuurlijk samen met de Nepalezen. Zij kijken hier hoopvol naar uit. Want 
Nepalezen zijn als Hindoestaanse Boeddhisten niet  'klein' te krijgen. Ze zeggen; 'Dit is een 
natuurramp, mensen doen ons dit niet aan. We geven niet op en gaan door'. 

Helpt u mee, zodat de kinderen en studenten in het rampgebied  zo snel mogelijk het dagelijks
leven weer op kunnen pakken? SMPN is een van de weinige stichtingen die actief is in dit 
afgelegen arme gebied. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN rekeningnummer 
NL18  INGB 0008719123 t.n.v. SMPN onder vermelding van 'Aardbeving'. 
Via Facebook  / www.facebook.com/studentenprojectnepal  
en onze site www.studentenprojectnepal.nl houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
De Wilde Ganzen heeft al toegezegd de aanvragen voor herstel te vermeerderen met 50 %.
We hebben korte lijnen met de mensen in Nepal en al het geld komt goed terecht. 

Corry en Bote Nicolay.  

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

