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Noodhulp en wederopbouw.....
Morgen is het vier weken geleden, sinds de 1e grote aardschok in Nepal......
Ondanks dat de 555 actie na de 2e grote schok weer is heropend, en er toch wel wat spotjes
op TV zijn, lijkt het wel of er niets meer aan de hand is. Het gewone leven gaat door, en dat
moet natuurlijk ook. Maar toch, wij, als min of meer direct betrokkenen bij de mensen die nu
in Nepal moeten (over)leven krijgen zeer verontrustende berichten hoor.
Heel veel mensen slapen nog steeds buiten uit angst voor weer een beving. Er zijn meer dan
190 schokken geteld. De moesson is in aantocht. Eten en drinken is schaars en duur.
De mentale impact is gigantisch. Mental impact of earthquake is the other invisible
disaster....
Prakash schreef het volgende op face book:

Oh my dear mother earth, why do you shake yourself so much?
Now, 4.4 rector scale tremor, epicentre close to Kathmandu.

En dat was 20 mei.

Het noodfonds:
Er is inmiddels ruim € 30.000 ontvangen om de 1e nood te ledigen. Er gaan geleidelijk aan
bedragen van € 500 naar individuen in Nepal die wij kennen.
Er wordt beweerd, door de Nepalezen, dat geld overmaken via de reguliere banken geen goed
idee is, dus wij doen het via Western Union, en het is nog steeds gratis.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Help at the doorstep 1.500 (toegezegd € 10.000)
AGE group (cp kinderen) 500
De weeskinderen van Bal Mandir (dididai room) 1.000
Anup, een gids, die met z'n familie zonder huis is 50
De 60 kinderen van het weeshuis van Gulfatar 1.000
Tashi, voor wederopbouw van de school in Semarthang 500
Dr. Pasang, solar voor het ziekenhuis in de bergen 1.000
Rashmi, voor de bouw van een nieuwe school 1.000

What to do? When to do? How to do? Again another shake.... Need lots of prayer....... What next? (20 mei.12.45 uur)

Kopila, kinderen in de knop (2-4 jaar) 500
Pradip, voor hulp in zijn dorp 1.000
Swarga, cp kinderen Bhaktahpur 840

Natuurlijk zullen we meer storten, maar we doen het geleidelijk aan. In juni gaat er weer een
bedrag mee met een Nepalganger, dus 'step by step'.

Zie hierbij de bedankjes van Dr. Pasang....
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Thanks Corrie and Co and SHBN team for Donating us 500 Euros for our project "Enlighten in This Dark
moment!".
We are dispatching these to Sindhupalchowk district the most affected area of Earthquake from 25th April 2015!
I am sure this will make a huge difference in arranging relief...rescue operation and patient treatment system!
Will post more pictures after it gets installed! (18 Mei.)

Heartily thank you again Corrie and Co...SHBN foundation. for sending another 500 euros. Now two 20 watts
solar panel and 10 small lighting sets go to sindhupalchowk rightaway. 'Project enlightening in Dark moments'
going in full swing!
Thank you!
HEAL Nepal Light and mountain Nepal! may the almighty be with us as Saga Dawa begins! (22 Mei)

Van Bimal hebben we een paar dagen niet zoveel vernomen. Hij is moe en de druk wordt soms
heel erg groot om de moed er in te houden......
Want zeggen velen, er moet weer gewerkt worden.
Groente zaaien om straks ook te kunnen eten. Puin ruimen, onderkomens bouwen. Scholen en
ziekhuizen moeten weer toegankelijk worden....
Het land moet weer worden klaargemaakt voor het toerisme.....

Wij zullen doorgaan met geld inzamelen en verantwoordt besteden.
Veiligheid voor alles en noodvoorzieningen eerst.
Wij hopen dat u met ons en de Nepalezen mee blijft leven, ze hebben onze steun voorlopig
nog heel hard nodig.
Voor wie het nog niet heeft:
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Wilt u deze info a u b weer even doorsturen naar uw e-mailadressen>->->->?


