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Colofon
Stichting Himalayan Care Hands richt zich sinds 
haar oprichting in 2011 op het aanbieden van 
geïntegreerde zorg en onderwijsprojecten voor 
kansarme Nepalezen. Nog steeds is Nepal een 
zogeheten DAC ontwikkelingsland waar een aan-
zienlijk deel van de bevolking onder de internatio-
nale armoedegrens leeft. Vooral op het platteland 
en in afgelegen bergdorpen is onvoldoende beschik-
king over primaire levensbehoeften en geen toegang 
tot onderwijs en gezondheidszorg. 

De Stichting HCH werkt samen met haar lokale 
partner, zoals haar zusterstichting Himalayan Care 
Hands Nepal NGO in Kathmandu. Het voordeel 
van die samenwerking is een direct aanspreekpunt 
voor een efficiënte en betrouwbare realisatie van de 
gestelde doelen. 

Visie

Samen leren en co-creatie typeert de aanpak van de 
stichting. Gezamenlijke kennisuitwisseling en 
projectontwikkeling leiden tot empowerment. 

Onze projecten richten zich vooral op onderwijs 
en gezondheidszorg in een participatiemodel met 
direct betrokkenen. Dat wil zeggen dat we in directe 
communicatie staan en samenwerken met de lokale 
gemeenschappen en projecten na realisatie overdra-
gen. 

Contactgegevens
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http://www.himalayancarehands.nl
https://www.facebook.com/himalayancarehands



Na de aardbeving...
Ik hoorde vandaag het verhaal van een oude vrouw die de aardbeving van 80 jaar geleden heeft meegemaakt. In haar 
volledig verwoeste dorp trof ze haar medebewoners aan, verdrietig, zittend op het puin en voor zich uit starend. “Waar-
om ze daar nu zo zaten”, vroeg ze aan hen. “Het is zinloos. Alles is kapot”, zei iemand. “Klopt”, zei de oude dame, “destijds 
hebben we ook een maand op het veld geslapen, onder de sterrenhemel, soms in de regen. Maar we hebben onze huizen 
herbouwd, onze scholen, onze markten en wegen. En we kunnen het wéér.” Het was precies wat deze mensen nodig had-
den, die ervaring van die oude dame die het al allemaal eerder had meegemaakt. Want ook toen lagen de tempels en 
pagode’s om, ook toen is de toren van Dahara ingestort. 

Op 25 April 2015 werd Nepal getroffen door een aardbeving van 7,6 op de schaal van Richter. Ruim twee weken later 
volgde er nog een in de provincie Dolakha. In totaal zijn bijna 9.000 mensen omgekomen en 17.000 gewond geraakt 
bij de ramp. Zo’n 2,8 miljoen mensen zijn dakloos geworden. 



Drie weken na de aardbeving waren medewerkers van Himalayan Care Hands ter plaatse in het episch centrum nabij 
Ramecchap. In het bergdorp Katjor zijn dankzij hulp van donateurs 60 noodwoningen gebouwd, rijst, dekens en per-
soonlijke benodigdheden uitgedeeld aan de zwaar getroffen bewoners. Zij behoren tot de laagste ‘kaste’ in Nepal en 
worden daarom onterecht achtergesteld in eerste hulp. Onze stichting heeft hen daardoor de hoogste prioriteit gegeven.

Waarin een kleine stichting 
groot kan zijn



In 2011 is het plan opgevat om in de afgelegen bergge-
meenschappen van Mainapokhari (op 8 uur rijden van 
Kathmandu) een klein ziekenhuis te bouwen. Voor 62.000 
inwoners is daar geen professionele medischa zorg voor-
handen. Het ergst getroffen zijn zwangere vrouwen en 
kinderen, hetgeen ook blijkt uit de trieste sterftecijfers. 
Met hulp van Wilde Ganzen en talloze individuele dona-
teurs zijn we erin geslaagd oktober 2013 het ziekenhuis te 
openen. 

Het pand is gelijkvloers, ter grootte van 252 m². Het heeft 
een behandelkamer, een röntgenkamer, een laboratori-
um, een apotheek, een voorraadkamer, een receptie en 
rustruimtes. Het gebouw is verbonden met het elektri-
citeitsnetwerk en heeft een eigen waterput met schoon 
grondwater. Er zijn 11 verstelbare ziekenhuisbedden met 
matrassen. De kliniek is verder voorzien van medische in-
richting, zoals infuushouders, rolstoelen en krukken. Het 
laboratorium is ingericht met een nieuw en professioneel 
bloedanalyse-apparaat. 

Het ziekenhuis fungeert als huisartsenpost, apotheek, en 
kliniek voor poliklinische ingrepen en specialistische be-
handelingen met meerdaags verblijf en kraamkliniek.

In 2013 hebben wij het volledige eigenaarschap overgedra-
gen aan de ‘Himali Cooperative Society’, een coöperatie 
van leden die zich gezamenlijk verantwoordelijk opstellen 
voor het management, het onderhoud en de continuïteit 
van de kliniek. Het management en de meerjarige strate-
gische planning wordt uitgevoerd door het onbezoldigde 
bestuur van de Himali Cooperative Society. Het aantal 
leden blijft tot op heden groeien waarmee de verzelfstandi-
ging steeds dichterbij komt.

Nu de patientenaantallen fors toenemen gaan we opnieuw 
in samenwerking met Wilde Ganzen en onze donateurs 
investeren in 2015. We willen concreet de volgende doel-
stellingen behalen:
• een uitbreiding van de kliniek met een eerste  

verdieping
• aanschaf van een vierwielaangedreven ambulance
• uitbreiding van het aanbod aan medische zorg met een 

tandheelkundige praktijk (in samenwerking met stich-
ting Dhampus uit Nijmegen).

 

“Met gemiddeld 300 
patiënten per maand kun je 
wel stellen dat er behoefte is 
aan medische zorg”. 



Himalayan Care Hands werkt al enkele jaren samen met de 
Duke of Edinburgh’s Award International Association. We-
reldwijd worden projecten en initiatieven opgezet, gericht 
op jongeren die voorheen niet de mogelijkheid hadden 
zichzelf te ontwikkelen. Deelnemers krijgen een geweldige 
kans om hun horizon te verbreden, ook in Nepal waar ze 
als vrijwilligers op enkele scholen en in en rond onze kli-
niek actief zijn. Lees meer op http://award.nl/. 

Tijdens de werkvakantie van award in 2014 is door de 
groep geïnvesteerd in een keermuur bij de toegangsweg 
naar de kliniek. Niet alleen is dit financieel door hun bekos-
tigd met inzamelingsacties in Nederland, zij hebben boven-
dien zelf mee gegraven voor de fundering en gemetseld. 

In Nederland zijn workshops hygiëne en HIV/Aids voor-
bereid voor de Hanumanteshwor higher secondery school 
in Mainapokhari. Ook zijn Engelse lessen gegeven aan de 
hogere klassen van de school. Verder heeft de Award groep 
een actie op touw gezet om al het plastic afval in Mainapok-
hari in te zamelen, teneinde het bewustzijn te vergroten 
voor het belang van een schone leefomgeving. Met eigen 
geld is bovendien een kopieerapparaat bekostigd voor de 
school. Bijzonder initiatief is het zogeheten Himali Health 
Care Fund waarmee door de groep een bedrag van ruim 
1.000 Euro is ingezameld om voor kansarme mensen uit de 
streek gezondheidszorg mogelijk te maken.

Ook mogen we ons in toenemende mate verheugen op 
vrijwilligers die hun stage lopen via onze stichting in Ne-
pal. Als leerkracht, verpleger, maatschappelijk werker. Op 
een school, in een ziekenhuis, weeshuis of opvanghuis voor 
kansarme vrouwen. Ook melden zich veel vrijwilligers om 
enkele weken of maanden hun handen uit de mouwen te 
steken. Iets voor jou? Lees er meer over op onze website.

“Soms sta je zo machteloos en denk je 
helpt het wel wat ik doe? Maar bij het 
afscheid sta je met tranen in de ogen 
en wil je alleen maar blijven”.

Echte helden



Samenwerken, krachten bundelen
Samen 1 voor Nepal 

Dankzij uw steun. 
Uw vertrouwen in ons.

Hulpacties in Nuwakot en Ramecchap na de aardbevingen in April 2015



Soms zijn de problemen van heel andere aard, bijvoorbeeld 
niet werkende toiletten op een school met 200 kinderen. 
Ook dan zijn caring hands nodig om de problemen te ver-
helpen. Samen met docenten en scholieren gaan we dan aan 
de slag. En geven ook het gebouw gelijk een nieuw uiterlijk, 
zoals bij de Bal Bikash school in Kathmandu.

Samen met stichting Dhampus werken we samen aan de 
‘dental camps’. Hierbij worden patienten geholpen die nog 
nooit in hun leven een tandarst hebben gezien. Op soms 
heel moeilijk bereikbare plaatsen, zoals in Mainapokhari. In 
onze kliniek investeren zij in de opleiding van een tandart-
sassistente, zodat zorg ook langdurig geboden kan worden.
“Minds shape the world, hands create it!”

Een van onze belangrijkste doelstellingen is het terugdrin-
gen van de moeder en kindsterfte in Mainapokhari. Niet 
alleen bieden we professionele medische zorg, maar doen 
vooral ook aan preventie en voorlichting, bijvoorbeeld 
door (zwangere) vrouwen een kraampakket aan te bieden 
als zij bereid zijn zich maandelijks te laten onderzoeken 
voor een gezonde en ongecompliceerde zwangerschap. 

Op plaatsen waar geen scholen zijn, is onderwijs toch 
belangrijk. Voor kinderen en enthousiaste, vrijwillige leer-
krachten in afgelegen gebieden bieden we computer onder-
wijs. We doneren speciaal toegeruste laptops en begeleiden 
het onderwijsproces waar mogelijk. Op een dovenschool in 
Banepa, maar ook bijvoorbeeld in de laaglanden van Terai. 

Help ons deze en nieuwe projecten ook in de 
toekomst mogelijk te houden. Grote dingen 
doen als kleine stichting.
Wij werken onbezoldigd, alle donaties gaan 
voor 100% naar het doel waarvoor bestemd. 
Wel zo eerlijk.


