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1. Stichting Himalayan Care Hands  
 
1.1 Algemene beschrijving  
De Nederlandse stichting Himalayan Care Hands (HCH Nederland) is in april 2011 opgericht om voorzieningen in Nepal 
te verbeteren op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De stichting werkt nauw samen met de Nepalese 
partnerorganisatie Himalayan Care Hands (HCH Nepal). HCH Nepal is opgericht door een kleine groep van lokale 
reisagentschappen die een deel van hun omzet gebruiken om de levensomstandigheden van hun medemensen te 
verbeteren. Door hun reizen zijn zij getuige van de barre omstandigheden waarin mensen in afgelegen bergdorpen en 
plattelandsgemeenschappen leven. De Nepalese NGO interpreteert de vraag naar voorzieningen van de bevolking en 
zorgt voor inbedding van de projecten in de samenleving. HCH Nederland voegt daar de expertise aan toe om 
duurzame oplossingen te vinden voor de schrijnende armoedeproblematiek. De Nederlandse stichting verwerft 
noodzakelijke subsidies, en zet zich in voor het adequaat managen, monitoren en evalueren van projecten in Nepal. 
Ook geeft de stichting inhoudelijke ondersteuning en biedt ze technische hulp en voorzieningen.  
 
De statutaire doelstelling van Himalayan Care Hands luidt als volgt: 
Het ontwikkelen, toegankelijk maken en/of bevorderen van integrale voorzieningen op het gebied van onderwijs en 
gezondheidszorg, in met name afgelegen landelijke gebieden in Nepal voor gemeenschappen die op dit moment 
verstoken blijven van deze basisvoorzieningen. 
 
1.2 Organisatiestructuur 
Het bestuur van de Stichting Himalayan Care Hands bestaat (per maart 2014) uit de volgende leden: 
Albert Kampermann  voorzitter  
Patrick Baaij   secretaris 
Linda Keijbets    bestuurslid 
Fer Teunen   bestuurslid 
Wilfried Vander Meeren  bestuurslid 
 
De activiteiten en de projecten van de stichting worden verder ondersteund door een brede groep vrijwilligers, met 
ieder zijn eigen specialisatie:  
John Gerrichhauzen   professionaliseren van onderwijs   
Frits Hoff    ICT ondersteuning van onderwijsvoorzieningen 
Peter Soons   werven van subsidies en het uitzetten van inzamelingsacties 
 
Werkgroep voorlichting moeder- en kindzorg: 
Wendy Jonkhout   verloskundige 
Jessie van Oostrum  verpleegkundige 
Brigitte Wijnands   verpleegkundige 
Joelle Habets   verloskundige 
 
De werkgroep voorlichting moeder- en 
kindzorg heeft een belangrijke taak bij de 
kennisoverdracht over moeder- en 
kindzorg aan de doelgroep die het 
huidige project beoogt.  
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2. Partnerorganisatie NGO Himalayan Care Hands  
 
2.1 Algemene beschrijving 
Himalayan Care Hands Nepal is de partnerorganisatie van HCH Nederland. De NGO is opgericht in april 2011 en staat 
geregistreerd onder nummer 784 van de Nepalese Organization Act en onder nummer 31944 van de Social Welfare 
Council. Het bestuur van HCH Nepal beschrijft de organisatie als een niet-gouvernementele, a-politieke, non-profit 
organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Net als HCH Nederland staan ze voor een praktische ‘hand tot hand 
aanpak’. De stichting is opgericht door een kleine groep van lokale reisagentschappen, maar in het bestuur zitten ook 
IT-professionals en mensen die werkzaam zijn in de export en import. Voorzitter Jagat Dahal heeft als manager van 
toeristenbureau Himalayan Leaders een groot netwerk van NGO’s waar hij een beroep op kan doen voor projecten 
van HCH Nepal. AL jaren steunt hij hen in het zoeken van vrijwilligers voor sociale projecten. Ook heeft de voorzitter 
veel contacten in de Nepalese zakenwereld die iets voor HCH kunnen betekenen. 
De projecten richten zich op onderwijs, gezondheidszorg, landbouw- en milieuontwikkeling en directe verbetering van 
de kwaliteit van het leven van inwoners van lokale gemeenschappen. De NGO werkt nauw samen met Stichting HCH 
om effectiviteit en duurzaamheid van de beoogde projecten te realiseren. 
De stichting Himalayan Care Hands in Nepal is verantwoordelijk voor de uitvoerende taken van de projecten die in 
samenwerking met HCH Nederland worden aangegaan. Vrijwilligers en leden van HCH Nepal begeleiden de projecten 
op locatie, houden toezicht en dragen de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering. Ook organiseert HCH Nepal 
inzamelingsacties voor ondersteuning van (lopende) projecten. Het bestuur doet verslag van de gang van zaken en 
zorgt voor terugkoppeling en monitoring. 
 
2.2 Organisatorische structuur 
Jagat Dahal  voorzitter 
Dhruba KC  vice-voorzitter 
Govinda Khatiwada secretaris 
Indira Khatiwoda  penningmeester 
Nicholas Buerkler bestuurslid 
Bipan Shah  bestuurslid 
Sangharsha Bista  bestuurslid 
Govinda Pathak  bestuurslid 
Prakash Dahal  bestuurslid 
 
2.3 Contactgegevens 
Adres:  Jyatha 
  Thamel-29  
  Kathmandu 
Tel: +977-1-421-2359 
E-Mail:  info@himalayancarehands.org 
Website: www.himalayancarehands.org 
 
 

  

http://www.himalayancarehands.org/
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3. Samenvatting ingediend project 
Bouw, inrichting en verzelfstandiging van een kraamkliniek in het Dolakha district, Nepal 
 
Probleem- en doelstelling  
Van het district Dolakha in Nepal is 51 procent vrouwelijk. Ieder jaar vinden in dit gebied circa 700 bevallingen plaats. 
Er is geen toegang tot medische begeleiding bij bevallingen of kraamzorg. 
De economische status van de mensen in deze regio staat hen niet toe om in geval van ziekte een ziekenhuis in 
Kathmandu te bezoeken. In noodgevallen hebben mensen al minstens NR 10.000 (€ 80,-) nodig voor een ambulancerit. 
Daar komen de kosten voor een doktersconsult, onderzoek en medicatie nog bij. Dit is letterlijk onbetaalbaar. Daarom 
geven de meeste mensen uit de regio er de voorkeur aan om onbetrouwbare, onvoorspelbare en meestal traditionele 
geneeskundigen te bezoeken. In veel gevallen kunnen eenvoudige en goed te genezen ziektes of infecties hierdoor 
verergeren en zelfs tot de dood leiden. In het geval van complicaties bij zwangerschappen geldt hetzelfde. Een moeder 
legt zich soms noodgedwongen neer bij het verlies van een gezonde baby, omdat de bevalling gecompliceerd verloopt 
en niet lokaal begeleid kan worden. 
 
Himalayan Care Hands stelde zich in 2011 ten doel om een kleine kraamkliniek te realiseren in Mainapokhari. De 
kraamkliniek heeft als doel het sterftecijfer van moeders en jonge kinderen drastisch te laten dalen door toegang tot 
medische begeleiding te faciliteren.  
 
Planning: indeling van het gebouw 
De kliniek zou volgens planning vier patiëntenkamers (met elk vijf bedden), twee verloskamers, een receptie en 
wachtkamer, een apotheek, een laboratorium en vier toiletten krijgen.  
 
Planning: tijdspad 
De geplande startdatum was januari 2013. Het project zou een jaar duren. 
 
Reeds uitgevoerde activiteiten per datum aanvraag 
De volgende zaken waren op het moment van de aanvraag al geregeld: 
 De geschikte locatie is in overleg met de dorpsoudsten door de eigenaren gedoneerd en thans wettelijk 

overgedragen aan stichting HCH Nepal. De bouwgrond is met zorg uitgekozen. Deze is strategisch goed gelegen 
aan een nieuwe openbare weg, met aansluitpunten voor elektriciteit en een eigen waterput voor schoon 
drinkwater; 

 De bouwtekening van de kraamkliniek is gemaakt door een lokale aannemer; 
 De benodigde vergunningen zijn in 2011 afgegeven door de plaatselijke autoriteiten voor het vestigen van de 

medische voorziening.  
 Op het gebied van voorlichting ontwikkelde HCH Nederland een trainingsprogramma waarmee vrijwilligers lokale 

vrouwen trainen om als kraamverzorgende in de kliniek te werken. Door middel van het trainingsprogramma zet 
HCH zich in voor de bewustwording van het belang van moeder- en kindzorg en traint de stichting tegelijkertijd 
een aantal vrouwen voor een baan in de kraamverzorging. De trainingen worden gegeven door twee 
Nederlandse verloskundigen van het Orbis Ziekenhuis in Geleen en het AZM in Maastricht. Dit doen zij in 
samenwerking met twee  lokale artsen uit ziekenhuizen in Kathmandu en Gatthaghar op vrijwillige basis van juli 
tot oktober 2012. 

 Naast de formele trainingen worden Nederlandse vrijwilligers ingezet voor het geven van voorlichting over 
bevallen en moeder- en kindzorg tijdens huisbezoeken aan (aanstaande) moeders en kraamverzorgsters. Op een 
informele manier biedt deze informatieverstrekking ondersteuning aan de trainingen die de artsen geven. De 
verwachting is dat de bezoeken een versterkende rol zullen spelen in de algemene bewustwording en in het 
aanstellen van vrouwen als kraamverzorgster in de kliniek. Op lange termijn zullen Nederlandse vrijwilligers de 
training afwisselend van elkaar komen geven. 

 
Planning: dekking exploitatie 
De exploitatie van de kliniek moet op termijn voornamelijk gedekt worden uit een lokaal ontstaan ziekenfonds dat in 
ontwikkeling is. Op initiatief van de inwoners van de dorpjes in het Dolakha district is het kleine fonds ‘The Three 
Valleys Mother and Child Care Partnership’ opgezet. Dit fonds kan op termijn de exploitatie van de kliniek grotendeels 
dragen. Dit initiatief wordt verder ondersteund door een Nepalees zakennetwerk dat ook een spaarpotje heeft 
opgezet voor dit doel. De Nepalese overheid zal – mits de kliniek goed functioneert – tevens een maandelijks bedrag 
bijdragen. Deze lokale financieringsbronnen dekken de exploitatie van de kliniek bijna volledig. 
 
Verwachte resultaten 
 Een daling van het sterftecijfer van vrouwen en kinderen voor, tijdens of na de zwangerschap; 
 De overdracht van kennis en vaardigheden rond gezondheid en hygiëne; 
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 Curatieve en preventieve gezondheidszorg; 
 Bewustzijn over het belang en de invloed van hygiëne; 
 Kennis over veel voorkomende ziekten en de behandeling ervan; 
 Een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap en haar inwoners; 
 Empowerment van vrouwen door hen medische kennis en een dienstbetrekking te geven in de kraamkliniek; 
 Bewustwording van het belang van kennisdeling in brede zin door het bevorderen van de sociale interactie; 
 Bewustwording over de impact van culturele factoren op de risico’s tijdens bevallingen. Vanuit een houding van 

begrip en waardering voor culturele overtuigingen en praktijken probeert stichting HCH de positieve aspecten te 
versterken en de nadelige risico’s te verminderen. 

 
 
 
 

 

Foto: De apotheek (met financiële ondersteuning van de stichting Weeshuis te Nijkerk)  
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4. Resultaten uitvoering van het project 
 
Wat is er bereikt? 
De kliniek is geopend op 7 oktober 2013, met een viering voor de inwoners van Mainapokhari en aandacht van de 
nationale Nepalese media, zoals radio en televisie.  
 
Het pand, ter grootte van 252 m², gelijkvloers, is gebouwd. Het heeft een behandelkamer, een röntgenkamer, een 
laboratorium, een apotheek, een voorraadkamer, een receptie en rustruimtes. Er is een trap aangelegd naar een in 
de toekomst te bouwen tweede verdieping. 
 
Het gebouw is verbonden met het electriciteitsnetwerk en heeft zijn eigen watervoorziening door gebruik te kunnen 
maken van een eigen waterput met schoon grondwater. Er is een toegangsweg, die in de nabije toekomst nog 
geasfalteerd en bekostigd wordt door de lokale gemeenschap.  
 
Er zijn 11 verstelbare ziekenhuisbedden met matrassen, en sommige met een nachtkastje. De kliniek is verder voorzien 
van medische inrichting, zoals infuushouders, rolstoelen en krukken. Het laboratorium is helemaal ingericht met een 
nieuw en professioneel bloedanalyse-apparaat. Ook is er een beveiligde röntgenkamer.  
 
Het team bestaat op dit moment uit een medisch directeur, die teven de dienstdoende arts is, een laborant, een 
radioloog en drie verpleegkundigen.  
 
Er is een dagelijks bestuur, een hoger bestuur en een adviesraad. Bij elkaar zijn dit 25 personen, mannen en vrouwen. 
Er is een vijfjarenplan om de grootste kliniek in de provincie te worden. De kliniek ligt politiek en geografisch heel 
gunstig en heeft daardoor een bijzondere belangstelling vanuit relevante stakeholders. Ook trekt de kliniek daardoor 
gemakkelijk patiënten uit de hele provincie aan. Financiële ondersteuning vanuit de overheid is daardoor binnen 
handbereik.  
 
De samenwerking tussen HCH Nederland en Nepal zal niet gericht zijn op de exploitatie van de kliniek. Wel zal HCH 
Nederland aandacht vestigen op bijvoorbeeld een vereiste uitbreiding voor het huisvesten van de medische staf en 
familie van patienten uit ver afgelegen dorpen. 
 
Er is een coöperatie (Himali Health Cooperative Society) waar m.n. notabelen lid van worden tegen een eenmalige 
inleg van 100 euro. Deze coöperatie heeft op dit moment 120 leden. Ook op andere manieren krijgt deze coöperatie 
inkomsten, met name uit donaties. De verwachting is dat, nu het gebouw en de inrichting er zijn, ook de overheid gaat 
bijdragen aan deze coöperatie. De vereiste vergunningen om een ziekenhuis te exploiteren in deze provincie, zijn 
overigens ook binnen. 
 
Wat moet er op korte termijn nog gebeuren? 
Het belangrijkste dat er op dit moment nog moet gebeuren is het verbeteren van de toegangsweg. Het dorpscomité 
heeft toegezegd dit te zullen financieren en uitvoeren, als bijdrage aan het gehele project.  
 
Wat is er anders verlopen? 
Het plan was om enkel een kraamkliniek te bouwen, geen algemene kliniek. Maar uit gesprekken tussen het dorps 
comité en het medisch team rees de vraag hoe je andere zieken de toegang tot medische zorg kunt ontzeggen. 
Aangezien er in de hele regio geen medische zorg beschikbaar is, is het onvermijdelijk dat mensen zorg komen zoeken 
bij de nieuwe kliniek. 
Het team heeft - terecht - gesteld dat de overgang van een kraamkliniek naar een algemene kliniek een kleine stap is. 
een volledig ingerichte kraamkliniek biedt al zo’n 80 procent van wat er nodig is voor algemene (basis-) 
gezondheidszorg. Daarom is er in gezamenlijk overleg besloten er een algemene kliniek van te maken, met een focus 
op supervisie, preventie en interventie tijdens zwangerschappen en moeder- en kindzorg. Men kan nu dus ook terecht 
voor algemeen onderzoek, bloedonderzoek en röntgenonderzoek. Patiënten kunnen indien nodig doorverwezen 
worden naar grotere ziekenhuizen en per ambulance vervoerd worden. Op dit moment wordt er een auto gedeeld die 
dienst kan doen als ambulance. De kliniek heeft eigenlijk een 4 wheel drive nieuwe ambulance nodig i.v.m. het slechte 
wegennet.   
 
Directe resultaten 
Sinds oktober 2013 tot maart 2014 zijn er 952 patiënten behandeld.  
35% van de patiënten is vrouwelijk, in de leeftijd van 15 tot 70 jaar met meestal een vrij algemeen ziektebeeld. 
34% van de patiënten is mannelijk, in de leeftijd van 15 tot 70 jaar met meestal een vrij algemeen ziektebeeld. 
Zo’n 20% van de patiënten zijn kinderen tussen de 0 en 15 jaar oud met een vrij algemeen ziektebeeld.  
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25 patiënten werden ter behandeling opgenomen voor maximaal 4 dagen.  
 
 
Vergelijking geplande resultaten met behaalde resultaten  
 Een daling van het sterftecijfer van vrouwen en kinderen voor, tijdens of na de zwangerschap; 
Dit resultaat is behaald en zal continueren. 
 
 De overdracht van kennis en vaardigheden rond gezondheid en hygiëne; 
Dit resultaat is behaald bij de huidige patiënten en zal in de toekomst nog verder uitgebreid worden richting de 
plaatselijke scholen. 
 
 Curatieve en preventieve gezondheidszorg; 
Met de uitbreiding van kraamkliniek naar algemene kliniek is dit nog beter te bereiken dan gepland. 
 
 Bewustzijn over het belang en de invloed van hygiëne; 
In toenemende mate zal dit in de voorlichtingsactiviteiten bij de patiënten en op scholen een terugkerend onderwerp 
blijven. 
 
 Kennis over veel voorkomende ziekten en de behandeling ervan; 
In toenemende mate zal dit in de voorlichtingsactiviteiten bij de patiënten en op scholen een terugkerend onderwerp 
blijven. 
 
 Een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap en haar inwoners; 
Dit is behaald. Door de kliniek is er bijvoorbeeld al een zorgstelsel ontstaan waarbij steeds meer inwoners een 
financiële bijdrage leveren. De volledig zelfstandige continuering van medische zorg komt daarmee steeds dichterbij. 
 
 Empowerment van vrouwen door hen medische kennis en een dienstbetrekking te geven in de kraamkliniek; 
Er wordt i.s.m. de plaatselijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs gedacht aan het opzetten van een 
verpleegkunde opleiding waardoor leerlingen gerekruteerd, opgeleid en deels in de kliniek te werk kunnen worden 
gesteld. Verder worden er veel preventieve voorlichtingsprogramma’s opgezet om het belang van hygiëne, 
persoonlijke verzorging en gezondheid te benadrukken.  
 
 Bewustwording van het belang van kennisdeling in brede zin door het bevorderen van de sociale interactie; 
Via de kinderen wordt het thuisfront bereikt. Zij fungeren als belangrijkste middel om de interactie met de kansarme 
bevolkingsgroepen te verbeteren. Speciaal opgeleide community workers worden ingezet om via kennisoverdracht 
de maatschappelijke participatie van deze groepen te bevorderen.  
 
 Bewustwording over de impact van culturele factoren op de risico’s tijdens bevallingen. Vanuit een houding van 

begrip en waardering voor culturele overtuigingen en praktijken probeert stichting HCH de positieve aspecten te 
versterken en de nadelige risico’s te verminderen. 

In toenemende mate zal dit in de voorlichtingsactiviteiten bij de patiënten en op scholen een terugkerend onderwerp 
blijven. 
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5. Plannen voor de toekomst 
Toegankelijkheid 
Op korte termijn zal het dorpscomité zich concentreren op het verbeteren van de toegangsweg naar de kliniek 
 
Ambulance 
Op dit moment wordt er een auto gedeeld die dienst doet als ambulance. De kliniek heeft een eigen ambulance 
nodig. 
 
Behuizing van het medisch personeel 
Het medisch personeel slaapt nu in de patiëntbedden. Behuizing is dus noodzakelijk. Eenvoudige huizen (eerder 
eenvoudige hutten) zullen rondom de kliniek gebouwd worden naar lokale standaarden.  
 
Samenwerking met de lokale basisschool 
De kliniek toont potentie voor regionale effecten op de volksgezondheid. De belangrijkste factor hierin is een 
connectie met de basis- en middelbare school. Door samen te werken met de scholen, kunnen we kinderen bereiken 
en gezondheidsonderwijs bieden. Het idee is om meer dan 800 kinderen een medische controle te bieden in de kliniek, 
tegen een gereduceerd tarief via school. Hierdoor kunnen we enerzijds controleren welke ziektes er heersen en een 
kind behandelen dat ziek blijkt te zijn. Anderzijds zien kinderen op deze manier hoe een kliniek eruit ziet en hoe een 
arts werkt. Hierdoor wordt de drempel voor de ouders om de kliniek te bezoeken ook lager. Op de lange termijn heeft 
dit positieve effecten op preventieve gezondheidszorg, zoals inenten van alle kinderen in de regio.  
 
Samenwerking met de lokale middelbare school 
Met de lokale middelbare school is verder een brug te slaan als het gaat om medische opleidingen. Mogelijk wordt er 
een curriculum geschreven voor een training van verpleegkundigen met stagemogelijkheden in de kliniek. 
 
Eerste verdieping 
Het gebouw is voorbereid op de bouw van een eerste verdieping. Er is al een trap en het dak is zodanig gemaakt dat 
er direct bovenop gebouw kan worden. Gezien de uitbreiding van kraamkliniek naar algemene kliniek is een eerste 
verdieping op termijn een noodzaak 
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6. Daadwerkelijke uitgaven t.o.v. geplande uitgaven 
 

  Beschrijving   Gepland    Daadwerkelijk 

1. Grond      
a.  Grondverwerving en kosten vergunningen     

       

2. Bouw      

a. Offerte aannemer (overeenkomstig bouwtekening) € 20.000,00 € 21.452,42  

b. Elektra € 4.904,76 € 4.904,76 

c. Lokale supervisiekosten tijdens bouw, 1 jaar € 2.942,86 € 2.942,86 

   Green energy plan € 9.735,00  € 4.906,57 

3. Inrichting, materiaal, instrumenten en medicijnen    

a. Bedden en materiaal (aparte begroting) € 12.995,24 € 14.571,24  

b. Meubels € 1.471,43 € 1.471,43  

c. Ambulance-transport (gezamenlijke auto) € 4.904,76 € 4.904,76 

d. Computers &  internet € 980,95 € 980,95 

e. Apotheek (materialen & medicijnen) € 3.482,38 € 5.251,41  

       

4. Training en capaciteitsopbouw    

a. Werving, selectie en trainingkosten lokale medewerkers € 1.476,33 € 2.959,43  

b. Inhuren professionals t.b.v. de medische en psychosociale 

organisatie in Nepal 

€ 1.569,52 € 1.569,52  
 

c. ICT training/coaching (donatie HCH Holland)                                 -     Gedoneerd  

d. Professioneel preventie trainingsprogramma om moeders en 

kinderen te coachen/onderwijzen 

                                            

-    

Gedoneerd  

       

Onvoorziene kosten (klein en groot transport, grensformaliteiten, vergunningen) € 2.000,00 € 4.646,60 

 Totale begroting  € 66.463,23 € 70.561,95 

   

 
Verklaring voor overschrijdingen 
Er is meer besteed dan begroot. Er is op het laatst vooral geschoven in het Green energy plan. Dat budget is deels 
aangewend voor de overschrijdingen en in dat bedrag is de laatste tranche overgemaakt van 4.906,57 voor de 
aanschaf van de generator, die afdoende is voor de back up energievoorziening.  
Overige verklaringen voor prijsoverstijgingen zijn:  

 gestegen prijzen grondstoffen 

 uitbreiding kraamkliniek -> algemeen ziekenhuis 

 vervanging hout door aluminium (kozijnen binnen en buiten) 

 dekking eerste 6 maanden personele kosten om te kunnen starten met exploitatie kliniek 

 grensformaliteiten en vergunningen 

 klein (o.m. enkele keren documentatie via DHL) en groot transport van materialen 
 
Dekkingsplan 
De gemaakte kosten zijn gedekt door de volgende bijdragen:  

Stg. Voor Christelijke Ziekenverzorging in Nederland  € 5.000,- 

Dr. Hofstee-Stichting     € 5.000,- 

Stichting Weeshuis te Nijkerk € 3.482,- 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden € 5.000,- 

Stichting JONG                                            € 3.500,- 

VZW De Johanna Bode                                     € 10.000,- 

Hergebruik voor Ontwikkelingswerk HVO € 1.000,- 

Johanna Donk-Grote Stichting                     € 2.500,- 

Eusebius Kemp Stichting                               € 13.000,- 

Stichting Het Vincentrum                                                € 2.000,- 

Wilde Ganzen € 20.079,95 

Totaal  € 70.561,95 

 


