Extra Nieuwsbrief 15 mei 2015.
Dag lieve mensen.
Iedereen heeft wel gehoord van de aardbeving die Nepal heeft getroffen.
De afgelopen jaren heb ik vaak uitgesproken wat iedereen in Nepal wel wist.
Het was niet een kwestie van of maar een kwestie van wanneer het zou
gebeuren.
De lijn Kathmandu /Ghorka/Lamjung/Besisahar(de plaats van ons
basishospitaal is getroffen.
Boven Kathmandu en boven de “”A one en only”” one zoals ik altijd de weg
noem zijn vele dorpen weggevaagd.
Wij zijn trots dat onze Nepal Stichting klaar was om te gaan en bij te staan op
dit moment.
Ons ziekenhuis telde geen dodelijke slachtoffers,Het plein waarom zo kort
geleden wij badminton speelden en de helicopter landde bleek een mooie en
veilige uitwijkplaats.(zie foto)
Het ziekenhuis is zwaar beschadigd en heeft eergisterenavond nog een extra
klap opgelopen bij de nieuwe schok van 7.4 op Richter.De operatiekamer is
gevaarlijk maar moet gebruikt worden.De paietenten liggen onder dekzeilen op
het veldje.Een aanvrage voor tenten aan de overheid is gedaan en daar
wachten we op.
Rapport van de schade met foto.s is voorhanden en ter inzage .een raming van
de kosten is nog niet mogelijk.
Gham Power moet nog uitsluitsel geven!

Geen 12 uur na de eerste aardbeving was ons vrijwilligersteam al op weg om in
de voor velen onbereikbare dorpen hulp te bieden .
Te voet en met dragers hebben zij al onze voorraden medicijnen
meegenomen.

Dekzeilen waren in de niet getroffen gebieden genoeg voorhanden.
Buffalo voor melk en warme kleding /medische hulp omdat Sunita en haar
equippe allen goed medsich geschoold zijn was er ook.
Vanuit Nederland was de toestemming het geld op de Stichting rekening te
gebruiken slechts een kwestie van een telefoontje.

Het land is zwaar getroffen …De doden worden verbrand .De brokstukken
opgeruimd en wij zullen blijven steunen tot weer iedereen een dak/eten
/medische zorg heeft.
De Stichting heeft daarom besloten de volgende fondsen ter beschikking te
stellen voor “’Ons””getroffen gebied.
In overleg met de schadeexperts zullen wij zien wat er kan worden bijgelegd en
gedaan aan het ziekenhuis in Besisahar dat een ziekenhuis is voor de armen
…en niet zelf de fondsen heeft en kan opbrengen voor restauratie.
Dit is een fundamentele noodzaak in de komende tijd.
Ook zullen wij daar waar nodig is voorzien in de betaling van medische zorg
voor diegenen die getroffen zijn door deze natuurramp.
Met betrkking tot de dorpen in het gebied heeft de Nepalese Stichteing gelden
ter beschikking om gecontinueerde hulp te verlenen.
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de gedane hulp afgelopen twee
weken in het gebied.
Ons Nepalese team werkt (uiteraard) op vrijwillige en onbezoldigde basis en
wordt logistiek ondersteund vanuit Nederland.
Ik hoop met deze extra nieuwsbrief jullie een overzicht te geven van wat er
gedaan moet worden en wat we al gedaan hebben.
Ik dank iedereen die belangstelling toont en een extra bedankje voor de
bijdragen die financieel aan de Stichting zijn overgemaakt!
Dank voor uw steun!!

Liefs
Mariet Mulders /Sunita Luintel (leider van het team in Nepal)
IBAN:NL69ING0667968423
BIC:INGBNL2A
Stukje uit de mail van onze Hospitaal Directeur.
Dear Mariet

Namaste

glad to hear u are safely arrived your home. Yesterday, we are again facing 7.4 rector earthquake.
luckily, no human disaster but our hospital buildings are more damaged. please pray for us,
everybody are distressing. I will tell the surgical house to send bill to you directly. Thank you for your
prayer n support.

Bishnu

Stukje uit de mail van Onze”chauffeur”wiens baas nu zijn auto ter beschikking
heeft gegeven aan ons team!

Nuwakot District his whole house , Cattle home and all food was destroyed and I just send him
Home today by providing preventive cure things only , If possible kindly lets provide some support to
built his house on village, I am planning to support him from bank also but it will not be enough to
built his new setup.

Relief program on
behalf of Care and cur

Overzicht van de hulpverlening van de afgelopen 10 dagen.
Er zijn nog geen cijfertjes bij.

Relief program on
behalf of Care and cur

Laatste Nieuws:
Ziekenhuis zwaar beschadigd! Na derde aardschok!
Onderweg zijn materialen en ingenieurs om bouw te redden!
Ziekenhuis blijft funktioneren in tenten buiten.Help ons!
Ingenieurs onderweg om Solar(zonnepanelen veilig te stellen)
Operatie tafel besteld!

DHULIKHEL Relief program on behalf of Care and cure Nepal
Care and Cure Nepal under financial support of Vrienden van Amp Pipal (the
Netherlands) Ghimire, Dinesh Bashu) Volunteers made a relief team of 6
Chataut,Sunita Luintel, Sidharth Sapkota,Sunil Tamang, Hemanta Shrestha
and Nanu Purkoti).Sunita Luintel is leading the relief team for earth quake
.victim through Care and Cure Nepal
places.Thank you So far we have organized following programs in following
the to every one for your direct and indirect involvement and contribution
.relief program

SN

PROGRAM

PLACE

1

Medicines/Medical
care/Medical care

Chitre
Sindhupalchowk

NUMBER
REMARKS
OF
VICTIMS
BENIFITED
80
A pregnant womanwith broken
leg was rescued

2

Medicine

Bhaktapur

20

Medical support only

3

Food
Medicines/,Tents/Medical
care
Blankets

Kushdevi Kavre

65

4

Food
,Medicine,Tents,Clothes
Food,
Medicine,Tents

Gaikhur,Gorkha

70

Tent and food for 15
family.Food support included A
sack of rice (30 Kg.,1 liter of
oil,1 packet salt,Dal, chiura, and
Masala)
Tents and food for 15 family

Panteswara Gorkha

150

Medical support only

6

Food,
Medicine
Tents
Blankets

Hulak
Sindhupalchowk

37

food and tent was provided to 15
famiies
.A 14 years girl with compound
fracture and gangrene was
rescued.

7

Medicine
,Tents,Clothes
Medicine
Food
Medicine,

Gahate Kavre

86

Tents were provided to 30
family

Tinpiple Kavre
Lamosanhu
Sindhupalchowk

18
130

4
5

8
9

food was provided to 10 family.

Tents,Clothes

Onze Nepali Mensen doen het fantastisch .We zijn erg trots
op ze!
Voedsel /kleding wordt gedeeld.

Pu

De Big Building.Met op het dak de solar/zonnepanelen In 2014 geschonken aan
het ziekenhuis door onze Stichting.
Pas in maart 2015 aangesloten op de operatiekamers en operatielamp.
Eindelijk hoorde zaklamp chirurgie tot het verleden!
Dinesh Chataut heeft interview gegeven over het plan van aanpak van de vele revalidanten na de aardbeving!
Een goede visie op de toekomst!!!

We gaan voor een toekomst met mogelijkheden en hoop.!!
Een echt kind van onze Stichting!!!

I was invited by a famous radio program of Prime FM "Bihani
Chintan" to talk on role of physiotherapy for the management and
rehabilitation of earthquake victims.It was a great privilege to
introduce physiotherapy profession.

— at Scheer Memorial Hospital

Blijf ons steunen in de komende tijd !
We will never give up!
Groet Mariet (voorzitter)
IBAN:NL 69INGB0667968423

