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De eerste nieuwsbrief!
De oude avonturenbrief in de web www.marietmulders.waarbenjij.nu blijft
bestaan ,maar was en is een persoonlijke interpretatie van alles wat de
voorzitter Mariet Mulders tijdens haar reizen meemaakt.

TIJD VOOR EEN ANDERE VORM
Nu is de tijd gekomen dat wij al onze ondersteuners twee maal per jaar via
een nieuwsbrief informeren over de voortgang in de projecten en alles wat
daar mee samenhangt.
Wij willen dat doen door rubrieken te maken.
*Nieuws van ondersteuners
*Sponsoractiviteiten
*Bijdrage van een van de leden van ons team
*Nieuws van de projecten
* Het verloop van alle ondernemingen in geuren en kleuren
Ook vermelden we twee maal per jaar onze sponsorlijst en zullen we linken naar de bedrijven die het
goed met ons voorhebben en dat in gaven en giften laten zien.
Voeg daarbij nog leuk fotomateriaal en de nieuwsbrief is compleet!
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We zullen starten de brief te sturen naar eenieder die op de waarbenje lijst staat.
Indien u deze nieuwsbrief niet /of niet langer wenst te ontvangen ,gelieve dat te laten weten aan
info@vriendenvanamppipal.com

Allereerst gaan we op zoek naar VASTE DONOREN onder de slogan .

Adopteer een baarmoeder en geef een vrouw haar eigenwaarde terug!
10 Euro per maand geeft een jaartotaal van een uterusoperatie met verzorging en medicatie van een
dame in Nepal.
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een van onze andere projecten;

Donoren krijgen :
Twee maal per jaar de nieuwsbrief.
Een foto van de vrouw die door hun toedoen een operatie heeft kunnen ondergaan .
En natuurlijk de eeuwige dankbaarheid van De Stichting en haar team!!!!!
Aanmelden via info@vriendenvanamppipal.com of bel +31(0)654791111

ING:66.79.68.423 Maastricht t.n.v. Stichting Vrienden
van Amp Pipal

Dus nu een korte update.
Na het geslaagde kamp(nov/dec2011) kreeg de Stichting binnen drie weken een aanvrage van de
overheid om een door hen georganiseerd chirurgisch kamp te begeleiden in het regeringsziekenhuis
van Syanja.

Deze begeleiding werd gedaan door Rejina Gimiri een van onze fysiotherapeuten .
De reis ernaar toe en het verblijf werd door de Stichting gedragen.
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Nepta(Nepali Physiotherapy Association) Nepal zorgde voor de banners en de T shirts met
opdruk van de slogan om vooral goed te oefenen in Nepali gingen mee.
Rejina had niet alleen een volle bak in haar voorlichtingsgroepen ,maar ook post operatieve
aanvragen waren volgeboekt.
Zelfs een aantal mannen kwamen naar de “cursus””
Wat een verschil met vier jaar geleden toen Gerda en de voorzitter Mariet startten met de
opleiding van 68 fysiotherapeuten in kennis en kunde van de baarmoederproblematiek en
wij wanhopig dachten dat er niemand zou komen….In Dehli was de cursus verboden voor
mannen (2008).
Nu zijn er 4 mannen in ons vaste vrijwilligersteam en ze doen even hard mee met de
voorlichting als de meiden!!!

SUCCESVOLLE DOORBRAAK
Nepali Physiotherapy Association;
De vereniging heeft niet stil gezeten .
Ze hebben het hoofdkantoor in Kathmandu bemand met een secretaris!
De Stichting heeft gezorgd dat de NEPTA aangesloten kan blijven bij de wereldorganisatie WCPT.
Het overleg met de overheid heeft geleid tot een toezegging van de overheid tot 20 fysiotherapie
plaatsen door hen betaald in Nepalese overheidsziekenhuizen …Eindelijk!
We zijn er een beetje stil van….Maar het is en blijft Nepal. Afwachten dus….
Het nieuwe fiscale jaar begint op Nieuwjaar 14 april 2012 en dan zullen we het echt weten !
Intussen krijgen we de lijst van de uitverkoren ziekenhuizen en we hebben al de sollicitanten
Een door de Stichting betaalde bijscholing aangeboden in pre/post en preventieve Fysiotherapie in
Woman s Health Care.

En Nu.
Nieuw chirurgische en preventieve kamp is gepland van derde week
november 2012/december 2012.
Daarover hoort u later meer.
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In ons team is toegetreden Dr. Jorik Vellekoop; Gynaecoloog in Sittard
Ziekenhuis.
Henriette Willigers; Anesthesist op afdeling Chirurgie in AZM Maastricht
Henriette heeft in het afgelopen kamp haar verdiensten als opleider en arts al
laten zien.
Jorik gaat in november voor het eerst kennismaken met Nepal.
Ook deze twee jonge artsen zullen deel uitmaken va
Jorik werkt contractueel minder om tijd vrij te maken voor dit werk.
CHAPEAU!

De operatiekamer
ONZE WERKPLAATS

NIEUWS!!!!

*We zijn begonnen aan een database van alle voorgelichte en behandelde
vrouwen!
*Het sociale fonds zorgt nu ervoor dat de patiënten worden geselecteerd die
geen geld hebben om op de consulten te komen en begeleid de gezinnen.
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*Pancha Maya doet eindexamen middelbare school en heeft helemaal geen zin
om te gaan werken …Puberen dus.
We spreken dan over het kleine meisje dat ooit door de voorzitter in de buurt
van Amp Pipal in een schuur gevonden werd ,terwijl ze vastgebonden aan een
touw wachtte tot haar moeder tijd had.
12 jaar later een gezonde rebellerende puber met echte “toekomstambities”.
Ze gaat overigens zorgen voor een gezin in de buurt en verdient dan een eigen
inkomen.
*De samenwerking met de studenten van de Universiteit van Kathmandu (DMi
en de Hogeschool Zuijd via Internet nadert zijn laatste fase van het eerste jaar.
De studenten die het project begeleidden zullen op 1 mei 2012 de Universiteit
van Kathmandu bezoeken en ervaringen uitwisselen .
Dank aan Sjoukje van Nuijs die dit project ondanks de opstartmoeilijkheden
heeft gecontinueerd!
*Wij heten de nieuwe studenten van beide opleidingen welkom.
De Bachelor Physiotherapy DMI kreeg een top laptop met
internet/virusprotectie en voor iedere opleider een geheugenstick .
Dit werd onder meer geschonken door de Manuele therapie Nederland.
Dank aan iedereen ,
Mede namens ;
DMI Studenten fysiotherapie
Fysiotherapie Nepal
Vrouwen van Nepal met baarmoederproblemen
Ziekenhuis Besisahar
Ziekenhuis Nepalgunj
Dolker,Anjila,Dana,Reji,Sushila en de kinderen van het hostel die financiele ondersteuning kregen.
Dinesh Chataut die studeert op kosten van de Stichting met zijn gezin,Sunita,en de drie kinderen.
En al onze Nepalese medewerkers ,
Het team CURE AND CARE
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Heeft u een leuke suggestie voor fondswerving die voor ons bruikbaar is of wilt
u zelf schenken? Bij iedere nieuwsbrief geven wij een Nepalese pashmina
cadeau aan de origineelste sponsor of het leukste idee dat kan worden
uitgevoerd en wordt dit vermeld in de nieuwsbrief!

Hartelijke Groeten ,
Mariet Mulders (voorzitter)
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