
Help Nepal, zodat het weer zo vredig kan zijn… 

…met noodhulp die direct ter plaatse komt 

 

 

Tashischool Kathmandu                                                                      Kleuterklas Maitreya Pathsala, Pokhara, Nepal 

 

Het Internationaal Hulpfonds (IHF) steunt vrijescholen wereldwijd, waaronder twee scholen in Nepal: 

de Tashischool in Kathmandu en Maitreya Pathsala in Pokhara. Als portefeuillehouder voor Nepal en 

India kent Anselma Remmers deze scholen goed  en heeft zij een direct en persoonlijk contact met de 

mensen die er werken. Michiel Damen werkte jarenlang als geoloog en rampenspecialist in de regio 

India en Nepal en is vanuit die hoedanigheid zeer betrokken; daarnaast is hij trouwe donateur van het 

IHF. Zij willen u graag berichten over de situatie van deze scholen in Nepal, waarbij ze ook vragen om 

uw hulp. 

De Tashischool telt zo’n 120  kinderen uit voornamelijk arme gezinnen. De school staat midden in de 

grote en drukke stad Kathmandu, maar heeft een ommuurd terrein, waar het - tot voor kort -  veilig 

en vredig toeven was. Nu is alles anders.  Het gebouw van de Tashischool staat nog overeind, maar 

de muur om het schoolplein, die de speelplaats afschermt van het drukke verkeer, is ingestort. De 

leerkrachten zijn ongedeerd, maar nog lang niet alle ouders en kinderen zijn bereikt. Het was 

vakantie en maandag 27 april zou de school weer beginnen. Veel kinderen waren die zaterdag van de 

aardbeving nog thuis, sommigen ook in de dorpen rondom Kathmandu. Mobiele telefoons werken 

nauwelijks, daarom is het moeilijk iedereen te traceren. Van alle leerlingen die wél bereikt zijn, is 

bekend, dat hun huis is ingestort en/of dat familieleden ernstig zijn gewond. Het is een complete 

chaos in Kathmandu: 80 % van de huizen  en gebouwen liggen in puin en overal is de geur van dode 

lichamen te ruiken. Mensen slapen nog steeds buiten of onder tentzeilen.  

De school in Pokhara, Maitreya Pathsala, bevindt zich op het terrein van een biologisch-dynamisch 

bedrijf met koeien en groente. De kinderen leren op een natuurlijke manier van het dagelijkse werk 

op de boerderij. En de inkomsten van de producten stromen terug naar de school. De sfeer is er 

warm, vredig en omhullend – zo wil je als kind wel opgroeien! 

Het gebouw van Maitreya Pathsala in Pokhara is gelukkig ongeschonden en de leraren, medewerkers 

en kinderen zijn niet getroffen! Echter: overal rondom zijn ingestorte gebouwen en veel mensen zijn 

gewond of al overleden en is er gebrek aan stroom en water. De school is om die reden voorlopig 



dicht. Medewerkers van de school in Pokhara hebben zich nu aangesloten bij een hulpteam, dat de 

bergdorpen intrekt om daar mensen te helpen. Daar zijn de problemen immens. Bovendien: enkele  

medewerkers van de Maitreya Pathsala-school komen zelf uit deze bergdorpen en werken samen 

met kleine schooltjes en de lokale overheid aldaar, d.m.v. cursussen over de vrijeschoolpedagogie. 

Omdat zij en ook de overheid, zien, dat deze vorm van onderwijs past bij het leven in de bergen, zo 

dicht bij de natuur. Zij kennen dus veel mensen in deze dorpen en voelen zich zeer begaan met hen! 

Hulp bieden waar dat kan, is nu het eerste wat zij willen doen! 

Het Internationaal Hulpfonds is bedoeld voor directe hulp aan de vrijescholen zelf. Daar ligt nu niet 

de eerste vraag.  

De vraag van de scholen is: ‘Help ons, onze omgeving te helpen; wij zijn ter 

plaatse en weten wat er nodig is!’ 

De Triodos Foundation heeft een apart rekeningnummer geopend, speciaal voor hulp aan Nepal via 

lokale organisaties. Als portefeuillehouder van het IHF kan ik van dit rekeningnummer gebruik maken 

om gelden te innen die bestemd zijn als noodhulp en die via de vrijescholen aldaar worden ingezet.  

Hem Rai van de Tashischool mailde: ‘Almost all the parents whom we managed to contact said that 
their houses have been cracked and they are staying in temporary shelters.’ Hulp aan Tashi zal gaan 
naar deze gezinnen en hun omgeving.  
 
Ritman Gurung van Maitreya Pathsala mailde: ‘Your financial support will be used to buy the 

materials for the victimize people of rural areas of Nepal. So the concern is we need fund now to do 

this community level support for the affected areas. Your raising fund and contribution for us is 

great.’ De school werkt samen met de plaatselijke  ‘Community based supportgroup’ en sluist het 

geld dan meteen daarnaar toe door; uw bijdrage wordt door deze ‘supportgroup’ onmiddellijk 

omgezet in de middelen die nodig zijn: voedsel, water, onderdak, medische hulp en transport. 

Zoals uit het nieuws blijkt, werkt lokaal georganiseerde hulp het beste. Op deze manier zijn de lijnen 

heel kort. We hopen, dat u ook op deze manier wilt ‘helpen helpen’! 

U kunt uw gift overmaken op nummer:  

STF Friends of EWN*) 
NL97 TRIO 0784 7504 08 
Onder vermelding van: “Aardbeving”  

Schenkingen zijn fiscaal als gift aftrekbaar. Dit is een rekening van STF, Stichting Triodos Foundation, als ANBI erkend.  

*) EWN staat voor ‘Empowering Woman in Nepal’. Dat is de lokale organisatie waar de Triodosfoundation mee 
samenwerkt. Maar alle gelden die binnen komen onder vermelding van  ‘aardbeving’ worden verdeeld over de Tashischool 
in Kathmandu en Maitreya Pathsala in Pokhara. 

Namens de mensen in Nepal: héél veel dank! 

Michiel Damen, donateur IHF 

& 

Anselma Remmers 

portefeuillehouder IHF voor Nepal en India 

a.remmers@internationaalhulpfonds.nl 
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