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Sinds kort is Jacques van Mackelenbergh begonnen aan een database
van alle voorgelichte en behandelde vrouwen.
Voor zijn pensionering was Jacques Projectleider en verantwoordelijk
voor het ontwerpen en installeren van luchtbehandelinginstallaties
voor o.a. industrie, ziekenhuizen, vliegvelden enz.

Zijn motivatie komt voort uit bewondering voor al diegenen die zich
belangeloos inzetten voor deze projecten en Jacques wil op deze
manier een steentje bijdragen.
Wij danken Jacques voor zijn inbreng. En wij zoeken nog een vrijwilligers voor het opzetten en stylen
van deze nieuwsbrief!Bel naar Mariet 0654791111/mail marietmulders@skynet.be

Ruud Schut technisch ondersteuner van project Cure

en Care stelt zich voor:
In 2008 kwam ik in aanraking met het “Marietvirus”” Eenmaal besmet ben je “behept”voor het leven
.Vaccinatie is niet mogelijk,Berusten is het enige dat helpt.
Ik heb me dus laten overhalen …..
…………En nu ga ik nu voor de 5e maal mee naar Nepal ,Besisahar en verzorg alle technische aspecten
van het project voor zover deze het woord technisch nog mogen hebben.
Ik wist niet dat werken zo leuk en dankbaar kon zijn !
Het is wel duidelijk dat het dorp Besisahar niet uitblinkt in winkelstraten met ijzerhandels en /of
elektronica winkels.
In Nepal wordt je aangemoedigd je afgestorven hersencellen weer tot leven te roepen om
oplossingen te bedenken. Inventiviteit is hier een levenshouding en een noodzakelijk vermogen!
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Gelukkig dat ons hoofd technische dienst alles bewaart ,in, wat hij zijn kantoor noemt(een oude
zeecontainer).Zie foto.
Een anekdote. Tech dienst kwam naar me toe omdat er een stuk van de operatietafel was
afgebroken ,en omdat je zonder beenbeugel moeilijk vrouwenbaarmoeders kunt opereren ,was
goede raad duur.
Geen lasapparaat in de operatiekamer toegestaan .(niet dat er een was>..)
Bij de plaatselijk smid kregen we toestemming om de tafel te brengen ter reparatie.
De tafel paste niet in de jeep die voor ambulance moest doorgaan en pas toen er een ossenwagen
langs kwam,was de oplossing in zicht
Met 6 Nepalesen de tafel op de kar geplaatst en naar de smid .Nagekeken en gevolgd door vele
nieuwsgierige dorpsgenoten .Zoiets hadden ze nog nooit gezien.
De tafel werd uitgeladen in een bloedhete smidse met een open lasvuur ,het was er dan ook enorm
heet .
Dan te bedenken dat ik in een t shirt met korte broek liep terwijl de bevolking met jassen en mutsen
en dassen stonden.
Het was er tenslotte 20 graden .Winter voor de Nepalezen…..brrrr
De tafel werd gerepareerd en door de ossenboer weer teruggebracht.
Die had de dag van zijn leven want hij kreeg 500 Roepies voor zijn diensten ,voor Nepal een
vermogen en tien dagen eten.
En zo is iedere dag eigenlijk een uitdaging voor zowel mij als de rest van ons Europese en Nepalese
team .
Maar de lach van de vrouwen die het ziekenhuis gezond verlaten,de vrolijkheid van het Nepalese
personeel en de steeds terugkerende en langzaam beter wordende vooruitgang,geeft mij het gevoel
dat ik waardevol werk verricht voor de armste vrouwen van Nepal die nu eens niet de slechtste zorg
maar het allerbeste krijgen in de vorm van een genezing en een nieuw leven…
En daar ga ik voor ,op naar november 2012!Ruud Schut

Aanvragen lopen binnen voor de volgende
gebieden.Sunjai/Besisahar/Amppipal/Mugu/Dadheldura/en het gebied van Rejina Giri

Wij zijn in Nepal op zoek naar fysiotherapeuten die opgeleid willen
worden in het preventie en voorlichtingsprogramma!
Wij zoeken in Nederland en Belgié,Fysiotherapeuten die mee willen
denken over de nieuwe folder voor de gebieden.(vrijwilligers met een
hart voor Nepal) bel Mariet 0654791111 of mail…
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de afspraken boeken gekopieerd voor Jacques
Sjoukje van Nuijs en Yvette Sipers hebben hun laatste stageweken in Nepal doorgebracht en
meegedaan aan een voorlichtingskamp in Amp Pipal.
Ook hebben zij gesproken met de studenten van DMI(Duhlikel Medical Institute) over de
problematiek van een pas gestarte opleiding.
Een klein stukje uit het verslag van Sjoukje:
. Overal langs de weg zitten de mensen gehurkt hun werk te doen; wassen, water halen,
hout verzamelen, koken, akkers bewerken noem maar op. Het is back to basics. Vrouwen
lopen langs de weg met werkelijk gigantische korven met hout/stro/bladeren/gras etc.
op hun rug, die met een band over het voorhoofd gedragen worden. Over ergonomische
werkhouding gesproken. Maar helaas hebben de mensen op het land weinig keuze. De
bus werd voller en voller, proppen maar, ellebogen, geplette tenen, noem maar op. Ik heb
zelfs een bus gezien waar twee geiten bovenop de bus vastgebonden stonden!

En later…..
de Nepalese studenten met hun
certificaat na de voorlichtingscursus over bekkenproblematiek en drama.
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Na een aantal rustige dagen op de fysio afdeling van Lamjung zijn we samen naar het
bergdorpje Amp Pippal vertrokken voor een cursus bekkenbodem/voorlichting en
oefeningen voor het lokale personeel. De bus gaat maar één keer per dag, en ik zag hem al
aankomen: propvol! Ook wij werden erbij geduwd, maar ik kan helaas niet staan in de
Nepalese bussen: Ik ben te lang. Dus een plekje bemachtigd tussen de andere mensen die
de bus uitpuilden in de deuropening, half zittend op een stang met één teen op de grond
en mijn handen overal aan vastklampen waar het maar gaat, half hangend als een aap met
een scherpe hoek van het bagagerek vlak achter mijn hoofd en een kip tegen mijn gezicht
aan: heerlijk! VERSCHRIKKELIJK wat een hel, waarom zijn we niet gaan lopen? Stijl
omhoog op een smal zandweggetje met dikke gaten en stenen en een respectabele
afgrond direct naast de bus waar langsheen gereden wordt. Naarmate de rit vorderde
steeds meer mensen in de bus, een huilend jongetje dat half verdrukt werd op schoot
getrokken (let: ik zit nog steeds als een aap op een stang...). Het eerste half uur: paniek,
claustrofobie, boos, gefrustreerd. Maar ach, alles went…
En zo kwamen ze na de cursus weer veilig thuis……De politieke situatie in Nepal is heel slecht .De
formering van de grondwet is mislukt en er waren overal stakingen zodat de studenten zich niet vrij
konden bewegen.Sjoukje is TE VOET naar Duhlikel gelopen .Een tocht van twee en een halve
dag!Chapeau!Binnenkort zullen ze een voordracht houden en zo proberen meer studenten van de
Hogeschool Zuyd te interesseren voor het INTERNET contact met de studenten van DMI.

Het team aan het werk!

Tourtocht :
Philippe en Hellen hadden voor 28 mei een heuse bijna professionele tourtocht uitgezet om fondsen
te verwerven voor de Stichting!
De puzzelaars moesten alle zeilen bijzetten om de tocht tot een goed einde te brengen.
Velen waren geweldig verkleed en eigenlijk had eenieder een prijs verdient!!!
De familie Boersma –Bordes ging met de eerste tourprijs naar huis een welverdiende lunch in
Restaurant Beluga voor twee!
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De eerste prijs voor verkleden ging naar Chris en Pascal Pecasse.

de poedelprijs en de tweede in het thema!

Donderdag 11 oktober 2012 verzorgen Paul en
Sandra van de Bunt een diner in hun twee
sterren restaurant!

Ubachsberg

De baten van dit diner zullen ten goede komen aan de Stichting.
Noteer deze datum alvast in uw agenda of reserveer op voorhand via
info@vriendenvanamppipal.com

Waarom Helpen??????????????????????????????
Vrouw in Nepal.
We zagen haar van ver al komen,twee dagen lopen,
Deken en rijst op het hoofd. Vrij chirurgisch kamp had ze gehoord op de
radio van de buren. Ze had geen geld,maar wilde toch proberen.
Ze had allang problemen, durfde het niemand te vertellen,waste haar
ondergoed in de bron.
Haar man pakte haar in donker ,sloeg haar als ze niet wilde,ze stopte dan
snel dat ding terug waar het hoorde ,daar in haar onderbuik .
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Nu zat ze daar al uren,de witte dokter kwam .Zij zag de verbijstering in zijn
ogen toen hij de steen zag die zij ,nerveus had vergeten weg te halen.
De steen daar binnen die ervoor zorgde dat dat ding op de plaats bleef en niet
tussen haar benen hing en op de grond tijdens het planten.
Er was nog één plaats op de operatielijst,die heeft ze gekregen.

Vier dagen later loopt ze trots het ziekenhuis uit
.Een nieuw leven een nieuwe kans.
Een op drie vrouwen in Nepal!
Een op drie vrouwen in Nepal heeft geen leven….Laten wij ze hun kracht en
waardigheid teruggeven…..
Laten we doen wat nodig is….

En tot slot:
De ambassadeur van onze Stichting ED SPANJAARD heeft met een geweldig
concert op 9 juni afscheid genomen van zijn vaste dirigentschap van het
Limburgs Symfonie Orkest.
Maar hopelijk geen afscheid van de Stichting!!!
Onno Hoes (burgervader van Maastricht noemde de Stichting in zijn
afscheidsrede aan Ed als voorbeeld van Ed,s sociale betrokkenheid bij
mensen.!
Dank aan allen,
Mariet Mulders(voorzitter)
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