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Namaste vrienden! 
 
“Scheppen wilt gij nog de wereld waarvoor gij reeds knielen kunt.” 
Deze uitspraak riep herkenning op. Na de moeilijkheden met de door de regering van Nepal opgelegde 
restricties m.b.t. de buitenlandse geneesheren is er toch meer dan het moede hoofd neer te leggen. Het 
besef dat eigenlijk alles wat nodig is om tot een constructieve en goede aanpak van het probleem te 
komen al voorhanden was is dan ook retorisch.  
 
De Nepalese deskundigen - in de afgelopen jaren opgeleid - waren vrij een dienstverband aan te gaan. 
Dinesh Chataut studeert dit jaar af. Sunita Luintel is klaar en geregistreerd als master verpleegkundige 
met aantekening voor screening en pessaria en Gynaecologisch onderzoek. 
Yub Raj Acharya is niet langer hospital director en zoekt een bestuurlijke functie naast zijn nieuwe job en 
zijn vrouw(net afgestudeerd in Tansen) wil graag verpleegkundig werk doen. 
Rajendra Poudel, onze bankman, is voorzitter geworden van LIONS Kathmandu Shangrila en wil 
ondersteunen met kennis, kunde en vrijwilligers. 
 
De basis van een Nepalese Stichting CURE and CARE is 
geboren. Maar zoals bij iedere boreling is het eindresultaat 
nog niet in zicht en heeft de patiënt kinderziektes. Nepal zou 
Nepal niet zijn als er geen olifanten op de weg waren… 
Eerst 6 dan 12 commissieleden noodzakelijk. Dan een 
businessplan, dan enzovoort. 
Grote verrassing was ook dat het bewijs van goed gedrag 
door ieder toekomstig lid moet gehaald worden in de 
woonplaats waar hij of zij is geboren. Dat is in Nepal nogal 
een klus. 
Dinesh komt van Dadheldura. Dat betekent dat hij 36 uur met de bus. Dan met de jeep en vervolgens nog 
een uurtje of zes moet lopen. Wij weten hoe lang en ver dat is omdat we het zelf een aantal malen 
hebben gedaan! Dan willen we nog niet spreken over de andere 11! 
 
Maar…de basis ligt er en zoals jullie kunnen zien in de nieuwsbrief is het eerste zelfstandige kamp er 
geweest onder de leiding van de voorzitter Mariet via internet. 
De toestemming van de community waar het screeningkantoor zal zijn gevestigd is ook binnen; en samen 
met Maureen wordt deze week het businessplan gemaakt! Maureen heeft samen met de overheid 
eenzelfde concept als dat van ons onder handen en ‘onze’ Savanna Sharma werkt nu ook voor Maureens 
project. 
 
Overleg tussen ons allen is aanwezig! Geweldig! 
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Een toekomst tekent zich langzaam af met de studies en capaciteit en netwerken in 20 jaar opgebouwd. 
Profilering en plaatsing komen eraan (nou ja op zijn Nepalees dan toch). 
En nu maar hopen dat de toevoeging aan de betalingen en salaris samen met het “bounding contract” 
voldoende zullen zijn om deze kennis in Nepal te houden! 
 
Daarom …….Blijf ons steunen in ons werk nu resultaten zichtbaar worden en we jullie hard nodig hebben 
om deze te stabiliseren en te betalen. 
 
Een mooie zomer. 
 
Mariet 
 
 

Afscheid…Partir c,est mourier un peu! 
Nu de overheid van Nepal voorlopig geen werkvisa aan korte termijn artsen uitreikt, moeten wij 
afscheid nemen van een deel van ons Nederlandse Chirurgenteam. 
 
Wij danken hen voor hun inzet/vertrouwen en al het werk verzet op vrijwillige en onbetaalde basis . 
Daarmee hebben zij een fundamentaal verschil gemaakt in het verloop van het medische werk in Nepal. 
Dank aan: Jeroen Degen, Gerhard Blaauw, Jorik Vellekoop en Albert Boeke, Henriette Willigers. 
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Bezoek Jezuitengrot. 
 

Een geweldige middag en avond dankzij de Stichting 
Jezuitengrot, Ine en Frans Houben, die het initiatief 
namen voor een prachtige rondleiding met hapje en 
drankje. Het hele evenement werd door hen 
verzorgd en betaald. 
 
De rondleiding en de toegang in de grot kregen we 
cadeau van de Stichting en ook de gidsen gingen 
kostenloos mee! Zo gingen alle deelnamegelden naar 
Amp Pipal die er een half jaar salarisverhoging van 

een van de medewerkers in Nepal betaalde. Het was een prachtige rondleiding en de hapjes en drankjes 
(gemaakt en gedoneerd door Ine!) bij kaarslicht in de grot geserveerd, maakten de dag af! 
 
Dank aan Ine en Frans Houben! 
www.jezuitenberg.nl  voor informatie. 
 

De zelfmoord autoclave! 
Nu er via skype en facebook wat makkelijker (nou ja!) kan worden 
gecommuniceerd krijg ik zelfs uit Besisahar zo nu en dan een berichtje! 
En na een geslaagde lezing voor Rotary Genk was mijn vraag naar 
Namuna dan ook…Wat is het dringendste aan te schaffen stuk in het 
ziekenhuis op dit moment? 

Wel. Namuna hoefde daar echt niet over na te denken. De autoclave die 
met veel liefde voor de 10e keer is opgelapt door Ruud (onze technische 
man) heeft spontane electrische lekken. Twee keer is er bijna iemand 
geëlektrocuteerd en nu moeten ze met de handjes eraf blijven en eerst 
de stekker uit het stopcontact halen voor ze hem? haar ? aanraken. 
Namuna noemt het de suicide autoclave! 

Dit wordt dus de eerste nieuwe aanschaf! Graag hadden we al naar een 
modernere versie gegaan maar dat is nog niet mogelijk. Rotary Genk 
heeft een tweedehands Autoclave toegezegd. Hopen dat we die krijgen 
zodat er geen dode operatieassistenten te vinden zijn in Besisahar! 

 

http://www.jezuitenberg.nl/
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De eerste in Nepal afgestudeerde Bachelor Physiotherapy!:  
Dinesh Chataut 

Love and Care has power to transform 
 
Though I am a physical therapy student I love writing stories. There was a boy born in a poor 
family in 1979 in a very remote village of Dadeldhura District about 850 KM West from 
capital city of Nepal.This place was very much isolated even from the  basic 
developments.Fortunately there was a newly stablished school providing upto highchool 
education.The boy completed his schooling from the school. Because of poor family 
background, it was quite challenging financially for him even to complete his high school 
education.To overcome this challange, he started a small shop near his school to earn 
money to pay for his school expenses. 
Since there was no opportunity to study further in the village, he left his home and went to a 
town with the desire to continue his study. He met a family who accepted him as a helper in 
their family.They provided food and shelter to him.He completed a paramedical training(18 
months) of certified medical assistant with the little amount he had saved during his high 
school study. After the training he couldn't find a job. Without loosing his desire to study he 
joined a college (6 years academic course) and was graduated as a qualified high school 
teacher.As his parents couldn't afford all the expenses, he struggled a lot to make money to 
continue his study.Infact this struggle made him mature and more sencere. After finishing 
the study  the destination of getting a desired job was like a day dream.Finally, He got a 
hospital based job as a medical assistant.He worked in two different hospitals from 1999 till 
2004.While working in the hospital he met a beautiful girl as his life patner and got married 
in 2002 and he got an oppertunity to be a father of two cute children. 
During his work, he met a Dutch physiotherapist who came to visit the hospital shortly and 
saw few patients with her. He was quite amazed to see the impact of physiotherapy in the 
patients. He was very much impressed and inspired toward the physiotherapy profession 
with this incounter with the physiotherapist.He searched about the physiotherapy education 
in Nepal and found only one institution providing Physiotherapy education.He humbly 
requested to the Dutch Physiotherapist about his desire to study physiotherapy. She 
sponsered for all the expenses to get physiotherapy education.After three years of study he 
was graduated as a qualified as a mid level (Certificate level) physiotherapist in 2007.He got 
a nice job with opportunity to serve the person with disabilities in his own region.  
In 2010, Physiotherapy program of Kathmandu University decided to quit certificate 
physiotherapy course (Three years program) and started Bachelor Physiotherapy program 
inviting the graduates of Certificate Physiotherapyy to apply for study bachelor 
Physiotherapy. Realizing the fact that no professional Cuarreer development without 
upgrading the study, the boy desired to study the Bachelor course.But it was another 
challange for him.The course it self was expensive. He was the bread winner in the family.His 
wife was also studying.He had to look after his children.With this situation he was a bit 
stressed. 
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He shared the situation to the Duch Physiotherapist to whom he respected as his 
mother. She looked for the possibilities to enroll back him to the university. She 
managed a study loan from an NGO to pay the tution fees.Beside her personal 
contribution she begged for finincial help with her friends to make possible to send 
him back to the physiotherapy school.With full of  joy, hope, peace and exitement 
the boy joined the Bachelor physiotherapy course.He has almost completed .He is 
facing his final exams from June 15th 2014. He has six more months to complete 
his internship. 
To tell you the fact I was the character of the boy,Mariet Mulders was the 
character of Dutch Physiotherapist and Vrienden Van Aampipal was the INGO in 
this story. 
I would like to express my deep sense of gratitude and sincere thanks to Mariet 
Mulders,her NGO and all of her friends for all  the arrangements,without which I 
won’t be able to come to this stage.Oncce again thank you very much for your 
love,concerns and contributions.It is valueable to transform my  life. I hope the 
current develpment of my carreer will open the wider door to serve the needy 
people.I certainly need God’s grace and your kind support to move forward.  
 
Dinesh Chataut 
Bachelor of physiotherapy final year student  
Kathmandu University Nepal. 
 
Gesteund door: 
J.J.Kingma (Han en Anne)  
Steven en Hannie Lamberts –Mulders 
Onderzoek in Beweging OIB 
En privé uit het stichtings bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alle teamwerkers hebben soortgelijke visitekaartjes.
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Jan Albert Zandvoort benoemd als medisch Adviseur in de Stichting. 
 
In het project Cure and Care worden de vrouwen die een operatieve ingreep nodig 
hebben doorverwezen naar hospitalen die deze service ter beschikking hebben /of 
met onze equipment geopereerd door een Nepali Gynaecologisch chirurg daar waar 
de mogelijkheid er is. Jan Albert Zandvoort zal met zijn expertise er op toezien dat 
de ziekenhuizen zorgvuldig worden gekozen om kwaliteit en continuiteit van de 
operaties te waarborgen (voor zover dat gaat). 
De eerste keer zal dat geschieden in de week van 12 augustus tijdens zijn  verblijf in 
Nepal. Met deze ziekenhuizen zal de Stichting afspraken maken over de te volgen 
procedure.Natuurlijk hoort óns basisziekenhuis Besisahar  ook hier bij ! 
 
Dank je Albert ! Nog steeds geen brug te ver! 
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Van Moeras tot Paradijs! 
 
Deze prachtige tuin was een juni het 
decor van een mooie zondagmiddag 
ten bate van onze Stichting. 
Hier waren het Marian van der 
Weijden, haar vriendinnen en 
vrienden en kleinkinderen die 
ervoor zorgden dat we een stralende 
middag genoten . 
 
Wandelen met wandelgids in drie  
lengtes van afstand in het geweldig 
prachtige Geulgebied. Koffietje 
vooraf met zelfgebakken vlaai en 
cake en taart…en een mooi wijntje met snack toe…Het kon niet op met een paar kleine kunst uitingen  
(www.schiltaere.nl) die het geheel een extra cachet gaven en waarvan 10 procent van de verkoop voor de 
Stichting was.  
 
Een zeer geslaagde middag met prachtig weer, leverde de Stichting 1000 euro op. Geweldig! 
Meer over deze prachtige tuin vindt u op www.vanmoerastotparadijs.nl. 
  
Iedereen die als vrijwilliger meewerkte om deze dag te laten slagen. Bedankt!!! 
Wilt u het interview zien dat ter gelegenheid van deze dag werd opgenomen ga dan naar  
www.omroepkrijtland.nl  en kijk bij uitzending week 25 of klik rechtstreeks op deze link. 
 

 
 
 
  

http://www.schiltaere.nl/
http://www.vanmoerastotparadijs.nl/
http://www.omroepkrijtland.nl/
http://www.omroepkrijtland.nl/bestanden/televisie/regiojournaal2.php?id=349
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LIONS club Geulmond fietst voor de Stichting € 8000,- bijeen. 
 

 
 
Toen ik LION Erdkamp voor het eerst sprak over alle strubbelingen die wij zo tegenkomen was Frans 
meteen geraakt. Dat was vlak voor het chirurgisch kamp 2012 en op die korte termijn kon hij niets meer 
voor ons doen. We hebben toen op het laatste moment hechtmateriaal van Heerlen gekregen en voor de 
rest de eindjes letterlijk aan elkaar geknoopt….Handschoenen moesten we twee maal gebruiken bij de 
onderzoeken en hingen permanent te drogen op een lijntje in de sterilisatieruimte. 
Frustrerend was ook onze OK-tafel die steeds ‘uit het gareel ging’. Een beensteun schoot bij voortduring 
los en dat is nogal lastig als je daar vanonder bezig bent met schaartjes en messen. 
 
November jl. had broertje Frans een nieuw onderdeel gemaakt. Nadat Mariet een foto en het kapotte 
onderdeel uit Besisahar had meegebracht. Als klokkenmaker in Maastricht weet hij natuurlijk als geen 
ander hoe je dat moet doen. De steun doet het nu, maar nu hapert de hooglaag-funktie en die arme Ruud 
sopte lampjes in witte verf om een soort kopspiegellamp te creeren voor onze uit het Mozestijdperk 
stammende operatielamp. Savanna Sharma heet wel Sharma,maar is niet zo gecharmeerd van de 
uitvallende lamp en haar kreet om een torch(zaklamp) was dan ook duidelijk hoorbaar buiten het 
OPERATING THEATRE (da’s de operatiezaal ). 
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Toen Lions, club Geulmond dan met de mededeling kwam dat de Stichting ‘iets’ zou krijgen van de 
opbrengst van de Lion’s fietstour 2014 was ik blij verrast en natuurlijk bereid op de fietsdag 21 juni 2014 
te komen ‘opdraven’ om de fietsers te zien binnenkomen na 100 km Heuvelland.  
 
Geweldig! 
Wat een prestatie,ik kreeg het al warm van het aanschouwen van al deze mannen(en twee vrouwen) die 
voor het goede doel deze tocht fietsten! Echt warm kreeg ik het pas toen de cheque aan de Stichting werd 
overhandigd, Wij kregen niet ‘iets’…Wij kregen 8000 Euro!!!! 
Genoeg voor een goede tweedehands o- tafel met lamp en meer dan genoeg om weer een hele boel 
mensen blij te maken en garant te staan voor een mooie onderkant. 

 

 
 
Dat ze zelf die ‘onderkant’ na 100 km wel gevoeld moeten hebben mag de pret en het geluk niet drukken! 
Het hele ziekenhuis van Besisahar zal de vlag uithangen bij het horen van dit bericht! Misschien is er ook 
nog wel geld voor een warmwatervoorziening zodat de chirurgen eens niet blauwe kapotte handen 
hebben na een week schrobben bij het opereren. 
 
Een bijzonder woord voor de wielrenner met zijn partner die met tandem de hele tocht uitfietste ondanks 
het feit dat ALS spierziekte al duidelijk zijn sporen heeft achtergelaten. Zelf met een beperkte 
levenstoekomst voor zich in een toenemende handicap, denken aan een ander is toch mooier dan wij ons 
kunnen voorstellen. 
 
Wij danken de LIONS voor hun inzet en betrokkenheid. 
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18-19-20 april 2014 een mijlpaal in de 
historie van de Stichting! 
 
Ineke Liem voor het eerst op pad in Nepal met partner 
Henk Lulf. Als bekken therapeute was zij natuurlijk de 
ideale persoon om de Nepalese achterban bij te scholen 
over de ontwikkelingen op bekkengebied in de rest van 
de wereld. Zo leidde een middag overleg in het Belgische 
tot het idee het eerste zelfstandige screeningkamp samen 
te doen met Ineke Liem. 
 
Plaats van handelen SAUHARA /Nepal 
 
Programma: 

• Onderwijs en voorlichting alle gezondheidswerkers van de regio door: 
• Onze vaste Gynaecologe Savanna Sharma(betaald door Henk en Ineke!) 
• Ineke met info en trainingsuitleg 
• Sunita met hygienische en preventiemaatregelen. 
• Rejina Giri met bekkenbodemfunktie. 
• Alle vrouwen werden gescreend en voorzien van advies ,eventueel medicatie en doorverwijzing 

en alle vrouwen volgden een sessie  voorlichting ! 
• De voor chirurgie doorverwezen vrouwen worden via Sunita ingezonden in een door de Stichting 

gecontroleerd ziekenhuis. 
 

De logistieke sturing werd voor het eerst gedaan via internet door Mariet. 
 
Enkele cijfertjes van dit kamp. 

• 197 vrouwen gescreend. 
• 23 gezondheidswerkers op cursus met certificaat 
• 4 operatieve ingrepen/5 pessaria 
• Medicatie uitgifte niet bekend. 

 
De Stichting werd verrast met een nieuw bekkenbodemmodel. Het oude model was al net zo gammel als 
de meeste bekkenbodems van Nepalese vrouwen! 
 
Bedankt Ineke Liem en Henk Lulf! 
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TOT SLOT 
 
Op 12 augustus vertrekt het team naar Nepal om alle notariele acten te 
tekenen, het beleid uit te stippelen en te kijken welke ziekenhuizen voor 
verwijzing in aanmerking komen. Ook zal Albert advies geven omtrent de te 
volgen operatieprocedures in Tansen. Besisahar staat ook op het programma 
om te kijken of de nieuwe operatietafel kan worden ingepland en wanneer. 
Verder zullen we natuurlijk voortgaan op de ingeslagen weg….met de hulp 
van iedereen die meedenkt en doet in dit geweldige project! 
 
We gaan er weer voor en maken met zijn allen de wereld een beetje mooier. 
 

STEUN ONS!  

IBAN: NL69 INGB 0667 9684 23 

BIC: INGBNL2A 
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