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Raad van kerken: Dekens voor Nepal 
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LEIDEN - Bijna een jaar geleden trof een 
grote aardbeving Nepal. Vanuit Oegst
geest en de Hooglandse kerk is er hulp 
op gang gezet. Zo zijn er begin dit jaar 
aan 200 gezinnen dekens uitgedeeld. 
Dit was hard nodig gezien de strenge 
winter. De familie Budhathoki speelt 
een sleutelrol in deze hulpverlening. 

Jose Clarisse ontmoette tijdens het 
backpacken in Nepal haar huidige 
echtgenoot Ram Budhathoki in 1999. 
"Hij werkte als ober in een restau
rant in de hoofdstad Kathmandu. De 
liefde sloeg over en nadat we elkaar 
meerdere keren ontmoet hadden, · 
besloten we om naar Nederland te 

• 

gaan." 
Ram begon snel met integreren in de 
Nederlandse samenleving: vrijwil
ligerswerk, een inburgeringscursus 
en HBO-opleiding. Hij is inmiddels 
voorzitter van Nepal Samaj Neder
land, een vereniging voor Nepale
zen in Nederland. Ram komt uit 
Changu, dit is een dorpje dat ligt in 
de Kathmanduvallei. In dit dorpje 
wonen zo'n vijftig families. Een paar 
keer per jaar gaathij er bij zijn ouders 
op bezoek en natuurlijk gaan ook 
zijn vrouw en kinderen soms mee. 

Eengrote aardbeving trof Nepal bijno 
een jaar geleden (Foto: pr). 

Aardbeving 
"Er wonen in Nederland hooguit een 
paar duizend Nepalezen", vertelt Cla
risse. ''Via deze vereniging zoeken de 
Nepalezen in Nederland elkaar op." 
Dit was zeker zo op bet moment toen 
op 25 april 2015 eengrote aardbeving 
Nepal trof. "Dat waren bange uren 
toen wij hoorden via bet nieuws en 
Facebook dat er een aardbeving was 
geweest. Mijn man kon eerst geen 
contact krijgen met zijn ouders. Dan 
denk je aan het ergste. Zijn familie 
is gelukkig gespaard gebleven, maar 
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de ellende in bun omgevingwas niet 
te overzien." Veel huizen waren inge
stort en door de vele naschokken 
konden mensen lang niet wonen in 
de huizen die nog wel stonden. 
Via grote acties is er gul gegeven en 
veel hulp geboden aan Nepal. Na de 
aardbeving vroegen veel mensen 
Ram hoe ze rechtstreeks financieel 
konden bijdragen. Hij is toen met 
Nepal Samaj een actie begonnen 
om de mensen in zijn geboortedorp 
Changu en de omliggende dorpen 
te helpen. Hoewel dat vrij dicht bij 
de hoofdstad ligt, was er geen hulp
organisatie aanwezig. Dankzij veel 
giften van mensen uit de omgeving 
van het gezin Budhathoki is er hulp 
geregeld die direct lokaal is ingezet. 
Zo kon Nepal Samaj tenten en golf. 
platen kopen zodat getro:ffenen tij
delijke hutten konden bouwen. Ook 
kochten ze koeien en kippen, zodat 
de bewoners weer in bun levenson
derhoud konden voorzien. 

Taarten 
De financiele hulp gaat een jaar na 
de aardbevingen nog door. De Hoog
landse Kerk waaraan de familie Bud
hathoki verbonden is, is doorlopend 
bezig om geld in te verzamelen voor 
Nepal. Elke eerste zondag van de 
maand is er bij de koffie na afloop 
van de dienst een gebakje te koop. 
Deze taarten zijn gebakken door 
de jongeren en de opbrengst bier
van gaat naar Nepal. "Zo kon Nepal 
Samaj naast de dekens ook een bij
drage leveren aan een ambulance, 
zodat de mensen in het dorp sneller 
vervoerd kunnen worden naar een 
ziekenhuis", zegt Clarisse dankbaar. 
"Ik hoop dat de jongeren blijven 
doorgaan met taarten bakken en 
verkopen, want ook nu nog is recht
streekse financiele hulp aan Nepal 
hard nodig." • 

. 

Weekenddiensten 




