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Aanwezig: Hanne Dikken, Susanne Dikken en Lian van Mourik
Agenda:

1. Verslag bezoek Nepal januan2016
2. Status quo huis 1,2,3
3. Planning huis 2
4. Planning acties 2016
5. Werkzaamheden conform statuten stichting

7.,2.Bezoek Nepal januari 2016 en status quo huizen
Laatste bezoek door Hanne Dikken. Doel van dit bezoek was om de leefomstandigheden

van de gezinnenbetreffende huis 1 en2 te peilen en een bezoek aan het gezin in de

Everest Area om de voortgang van huis 1 te monitoren. Hanne heeft twee weken bij de

familie Khatri gelogeerd. Zoheeft"zij van een goed beeld van de situatie kunnen krijgen.

De omstandigheden zijn schijnend. De familie heeft geen sanitaire voorzieningen, stroom

is beperkt aanwezig, de waterput is door de aardbeving volledig onbruikbaar geworden.

Het tijdelijke huis is tevens zwaar beschadigd door de aardbeving en is voor deze familie
veel te klein. Hierdoor is het een chaos in huis, menzit op elkaars lip, weet niet waarheen

met voedsel en kleding door het ontbreken van meubels, de zaak schoon houden is door
gebrek aan water moeilijk. Om het huis heen stikt het van de ratten'

De moeder en het zoontje van 11 maanden zijn regelmatigzíek.

De situatie bij de familie van Manaraij was onveranderd. Men leeft nog in het huis van

golfolaten in twee kamers (keuken en een slaapkamer voor iedereen). De situatie bleek

stabiel. Ook hier is geen douche en wc maar er is wel water aanwezig. De wc is op

loopaßtand een stukje verder weg.

Het bezoek bij de familie van Tchiring gaaf Hanne een enorrne impuls. Met 85 kg glas

reisde zij met Tchiring en Suman naar de bergen. 13 uren in een jeep en dan nog 5 uren

lopen met 85 kg glas op de rug van drie personen. Bij aankomst werd er nog volop
getimmerd en voordat Hanne naar bed ging had zij eenkamer met dichte ramen. De

volgende ochtend heeft zij een goede indruk kunnen krijgen: de eerste aardbeving van 5.4

in diezelfde nacht had het huis overleefd, geen scheurtje te bekennen!

Het huis is solide gebouwd, de keuken, douche en toilet moeten nog verder afgewerkt

worden. Het is goed bewoonbaar en de familie is enorm dankbaar. Zij gaan gestaag verder

naarmate er financiële middelen zijn.

3. Planning huis 2
Op basis van Hanne's indrukken besluit de stichting dat de familie Khatri het volgende

project wordt. Door de slechte leefomstandigheden zíjn de gezinsleden regelmatig ziek.

De omgeving wordt steeds slechter door ongedierte en watergebrek. De stichtingzal na de

zomer bekijken of er eventueel in december gestart kan worden met de bouw.

4. Planning acties 2016
De verkoop van sjaals zal pas in het najaar weer starten.

De website is nog niet gereed. Door drukte wordt dit ook waarschijnlijk najaar 2016.

De paasactie is in volle gang. Rabobank Randmeren heeft paasattentie besteld en de

stichting heeft hiernaast nog een actie urtgezetbij het personeel van Rabobank Randmeren.



Zwarte markt actie op Koningsdag op twee locaties (Lian en Hanne)
Statiegeldactie AH Dronten (Susanne)
Diverse rommelmarkten in de zomermaanden (Hanne)

5.'Werkzaamheden stichting conform statuten
Beleidsplan is opgesteld
Actieplan is opgesteld
Balans 2015 zal door Wim Esselink opgesteld worden, actie Hanne

Dronten, 24 maart20l6
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