
Bijna 1 jaar na de aardbeving in Nepal: uw hulp blijft hard nodig! 
 
Op 25 april 2015 schudde Nepal op haar grondvesten. Het land werd getroffen door een zeer zware 
aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter. Deze en de vele daaropvolgende naschokken zorgden 
voor enorme verwoestingen: bijna 9.000 Nepalezen die overleden, meer dan 14.000 gewonden, 
ruim 500.000 vernietigde woningen en meer dan 3 miljoen daklozen.  
 

    
 
Verwoeste woningen door de aardbeving in Kathmandu (2015) 
 
Persoonlijk werden wij zeer geraakt door deze aardbeving. We zagen in het nieuws hoe de stad 
Bhaktapur (een UNESCO werelderfgoedplek vanwege de historische tempelcomplexen) volledig in 
puin lag, en onze herinneringen aan een eerdere reis in 2001 naar deze bijzondere plek kwamen 
naar boven. Op dat moment maakten we een fotodocumentaire over het jaarlijkse Gai Jatra – 
festival, waarbij de bewoners van deze stad hun overleden familieleden van het afgelopen jaar 
herdenken. Tijdens een bonte processie worden afbeeldingen van familieleden rondgedragen en 
gaan kinderen verkleed als koe door de straten, vanuit het geloof binnen het hindoeïsme dat een 
koe de overledene na de dood zal begeleiden. Er wordt gezegd dat deze traditie ontstond toen de 
jongste zoon van koning Pratap Malla (regeerperiode 1641-1674) overleed. Zijn vrouw was 
hierdoor zo ontdaan dat de koning naar een manier zocht om haar op te beuren. Er werd een 
carnavaleske optocht georganiseerd, waarbij mensen in humoristische kostuums en als koe 
verkleed aan de koningin voorbij trokken. Het verhaal gaat dat ze hierdoor haar verdriet beter een 
plek kon geven en zich besefte dat ze niet de enige in de stad was die het verlies van een dierbare 
met zich mee moet dragen. Tegenwoordig wordt over het festival gezegd dat het mensen helpt om 
de realiteit van de dood te accepteren, en zich te realiseren dat ze hierin niet alleen staan.  
 

   
 
Herdenking van overleden familieleden: het Gai Jatra festival in Bhaktapur (2001) 
 
Door onze eerdere ervaringen in Nepal en Bhaktapur kwam het heel dichtbij toen we alle 
verwoestingen door de zware aardbeving zagen. Het herinnerde ons aan de kwetsbaarheid die we 
met z’n allen delen. Binnen een paar tellen werden de de levens van duizenden mensen vernietigd.  
En tegelijkertijd werden door de ineenstorting van meerdere tempels werden tegelijkertijd ook 
delen van hun gedeelde geschiedenis en identiteit weggevaagd.  
 
Een belangrijk deel van de tragedie was dat de aardbeving vooral de huizen van de meest arme 
mensen in puin achterliet. Of het nu was in afgelegen berggebieden of in steden als Kathmandu of 
Bhaktapur; overal zaten mensen met weinig middelen en mogelijkheden verlaten en achtergelaten 
op de brokstukken. In de eerste maanden te getraumatiseerd en te bang voor nieuwe hevige 
aardschokken en verdere vernietiging om het leven weer op te pakken en verder te gaan.  
 
Maar het drama raakte niet alleen degenen aan de onderkant van de samenleving. Na de 
burgeroorlog die van 1996 tot 2006 het land teisterde en toeristen op grote schaal weghield, 



krabbelde de Nepalese economie op. Het toerisme werd met 60 % aandeel in het BNP de 
belangrijkste inkomensbron. Na de aardbeving is de het de dagelijkse realiteit dat degenen, die 
eerder hun brood verdienden met het aanbieden van overnachtingen en trekkingstochten door de 
Himalaya, financieel aan lager wal dreigen te raken.  
 

      
 
Voor en na de aardbeving:  
door koning Pratap Malla in 1641 gebouwde boeddhistische tempels (Swayambhunath, Kathmandu) 
 
Na de aardbeving besloten we een website te bouwen die een platform biedt voor lokale Nepalese 
hulporganisaties, die al jarenlang ter plekke goed werk doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
opvangen van dakloze kinderen, het bestrijden van kinderarbeid, het bouwen van scholen en 
projecten in de gezondheidszorg. Via onze website hopen we hun inspanningen onder de aandacht 
te kunnen brengen. We richten ons hierbij op organisaties die goed zijn ingebed in de samenleving, 
die de wegen kennen en die met weinig middelen op een efficiënte manier hulp weten te bieden.  
 
Voor de benadering van Nepalese hulporganisaties voor de website baseerden we ons op 
ervaringen van verschillende in Nepal wonende Nederlanders. Ook gingen we in augustus 2015 na 
14 jaar opnieuw samen naar Nepal; onder andere om geschikte hulporganisaties te vinden. 
Vervolgens legden we verschillende organisaties een vragenlijst voor over hun geschiedenis, de 
organisatiestructuur, in het verleden behaalde resultaten en lange termijn doelen voor de 
wederopbouw na de aardbeving. Op de website www.supportnepal.nl geven we een overzicht van 
de antwoorden van deze partijen. Zij hebben allen een duidelijk commitment uitgesproken om ook 
op langere termijn getroffenen van de aardbeving te ondersteunen.  
 

  
 
Hulpverlening door lokale organisaties na de aardbeving (bronnen: GMIN & VIN) 
 
Als initiatiefnemers achter de website hebben we zelf geen enkel direct belang bij de vermelde 
lokale hulporganisaties. Het doel van de website is enkel om u achtergrondinformatie te geven, 
zodat u beter een afweging kunt maken of u een van hen wilt ondersteunen. Ook bijna een jaar na 
de aardbeving blijft dit hard nodig. We nodigen u graag uit om deze keuze te maken en te 
beslissen of u uw vertrouwen wilt geven. Persoonlijk zijn we in ieder geval onder de indruk van de 
acties die na de aardbeving door de genoemde organisaties zijn ondernomen! 
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