
  
 
Birthing centre 
 
Om de vierde verdieping van het geboortecentrum te voltooien is een subsidie nodig 
geweest van totaal € 136.000. De derde verdieping ligt op begane grondniveau. 
 
De Wilde Ganzen hebben hun 
steun toegezegd, en staan 
volledig achter dit plan, omdat 
ze reeds bij twee verdiepingen 
van dit geboortecentrum 
betrokken zijn geweest. Zij 
hebben garant gestaan voor 
één derde deel van dit bedrag. 
Ook heeft de Nepalese 
regering geld geschonken voor 
de bouw van de buitenmuren 
van de twee laatste 
verdiepingen.  
Vooral hebben vele stichtingen 
hieraan bijgedragen. Omdat vele hiervan anoniem willen blijven, zal ik geen namen 
noemen om verwarring te voorkomen. Het nadeel hiervan is dat stichtingen die 
hiermee geen probleem hebben, niet door mij genoemd zullen worden .Een feit is dat 
dit prachtige resultaat dank zij U allen er mag zijn ! 
In het totaal is er door de Stichtingen tezamen een bedrag van € 133.000,- 
opgehaald, met de bijdrage van de Wilde ganzen van € 50.000,- werd het bedrag 
voor de 4e verdieping dus ruimschoots gehaald, waardoor de bouw van de  vijfde 
verdieping, begroot op € 130.000,-, met een eigen bijdrage van Nepalimed zelf, 
.gezekerd was. 
Bij mijn recente bezoek was ik blij en onder de indruk van het fantastisch gebouw dat 
nu zijn voltooiing nadert en waarschijnlijk over 2 maanden wordt opgeleverd. Voor de 
officiële opening wordt in overleg, ook met onze Stichting een datum bepaald in 2020 
Met volle tevredenheid en dankbaarheid, en steun van zeer velen, o.a. via Charity 
Golfdagen, lijfrentes, eenmalige schenkingen, kortom te veel om op te noemen, 
hebben we dit prachtige resultaat bereikt! Dank jullie allemaal!! 
 
NB Wanneer U erover denkt, de feestelijke opening mee te willen maken, 
waarschijnlijk in het eerste half jaar van 2020, wilt u dit dan aan mijn melden via 
de mail, ammygwh@ziggo.nl.  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Huisartsengeneeskunde Dhulikhel Ziekenhuis onder leiding van Prof. Roshana 
Shrestha 
Op 3 & 4 januari 2019 vond de tweede workshop ‘Competency based learning and 
communication skills Dhulikhel Hospital’ plaats.  
De Huisartsenopleiding UMCG is sinds 2017 betrokken bij een project van een 
enthousiast team huisartsen van Dhulikhel Hospital, genaamd het  “Dhulikhel 
Hospital Faculty Development Programme”. Doel is het ontwikkelen van een 
competentiegericht curriculum voor huisartsen in opleiding. Een dergelijk curriculum 
is een belangrijke basis voor deze huisartsen, om die specifieke zorg te kunnen 
leveren die op de outreach klinieken nodig is. Goede zorg voor iedereen en ook 
benaderbaar voor iedereen, een doelstelling die Nepalimed met Dhulikhel Hospital al 
jarenlang uitdragen. 
 
Januari 2019. De samenwerking met het Nepalese huisartsenteam voorafgaand aan 
de 2-daagse workshop was inzicht gevend en motiverend: Dit Nepalese team staat 
stevig, en is volop bezig om een verandering in onderwijscultuur neer te zetten. Een 
voorbeeld is een door hen geregisseerde opname van een consult en van een 
nabespreking van dit consult, via een videopresentatie. 
Tijdens de 2-daagse training is de basis van werken met competenties gelegd. 
Feedback geven is een belangrijk instrument om competenties te ontwikkelen. De 
deelnemers hebben onderzocht welke competenties zij nodig hebben om een dokter 
te begeleiden in zijn of haar leerproces. Daarbij werd duidelijk dat deze bevlogen 
deelnemende dokters de kennis in huis hebben, maar dat de vaardigheden 
(bijvoorbeeld bij feedback geven) aandacht nodig hebben. Wat hierbij ook helpt, is 
inzicht geven in de verschillende leerstijlen.  
 
Een paar slotconclusies: 

1. De deelnemers en de docenten hebben hun didactische toolkit uitgebreid; 
2. Bevlogen docenten zorgen voor betrokken deelnemers; 
3. We kijken terug met een voldaan gevoel en vooruit vol verwachting.  

 
 
Na de succesvolle training in januari 2019, was 
de conclusie dat de training werken met 
competenties te zeer op de te kleine groep 
participanten was gericht en in de praktijk te 
weinig ondersteund door de leiders en andere 
specialisten van het ziekenhuis. 
Dit was aanleiding om in november wederom te 
gaan met een delegatie van de UMCG / 
Nepalimed-groep:  
Josca Fokkema, tot recent Hoofd van de Afdeling 
Huisartsengeneeskunde UMCG, Ammy van 
Gooswilligen (Nepalimed Holland), Peter van 
Dijken (GP department UMCG) en Erik 
Heineman, tot recent hoofd van de Afdeling 
Chirurgie UMCG en vanuit het verleden bekend in     team Nepalese en Groninger artsen 
het ziekenhuis om de invoering van het Problem  
Based Learning in de medische Faculteit en dus een bekende van het Dhulikhel 
ziekenhuis. Doel van dit bezoek: het evalueren van de workshops op dit gebied, deze 



meer te laten ondersteunen door alle Afdelingen inclusief management van het 
ziekenhuis, en een plan te maken voor de komende 3 jaren. 
Het bleek een succes te zijn en ondersteund door het hele team van het Dhulikhel 
ziekenhuis, bleek dit hoopvol om deze samenwerking in de toekomst voort te zetten. 
De samenwerking zal opnieuw in 2020 gestalte krijgen. 
 
 
Gaurishrankar Hospital in het district Dolakha. 
 

Dit prachtig nieuwgebouwde 
ziekenhuis zal de basis vormen 
voor de Nepalese huisartsen, 
die volgens het Nepalese 
curriculum zijn opgeleid en op 
verre afstand van het 
moederziekenhuis ook 
chirurgische en 
verloskundige/gynaecologische 
ingrepen zullen moeten doen. 
Met een team bestaande uit 
Roshan van de Community 
Afdeling, Josca Fokkema en 
Ammy van Gooswilligen werden 

we hier uitvoerig rondgeleid, en wij waren zeer onder de indruk. Voordat het geheel 
functioneel is, moet er eerst nog uitgebreid apparatuur, bedden etc. worden 
aangeschaft. 
 
 
Diabetes  Sahina Maharjan, 
diabetesverpleegkundige en contactpersoon 
van Nepalimed. Tot tweemaal toe werd deze 
afdeling gesteund door de Evert van 
Ballegooien Stichting ( 2x 6000 euro) en 
eenmaal door Nepalimed zelf (8000 euro). 
 
Wat werd er gedaan: 
 
 
• Eén staflid van ieder outreach-centrum werd getraind voor een  

diabetesscreening’. 
• diabetes educator training, 11 verpleegkundigen werden in Juni 2019 getraind   

in het ziekenhuis via een cursus met expertise op verschillende terreinen, 
gegeven door oogartsen, voedingsdeskundigen, farmacologen, 
fysiotherapeuten, met als doel ze inzicht te geven in alle door diabetes 
bedreigde organen. 

• Een voettrainingscursus van 4 dagen in Januari 2020 in India op het Christian          
Medical College, Vellore.zal gevolgd worden.  

Zowel op preventief als therapeutisch gebied kan daarna de voetproblematiek bij    
      diabetici behandeld worden.  



Stichting Lot der Blinden,  
Het voltallige bestuur, met als voorzitter Hans Welling bezocht met medewerkers van 
het Eye Department, de buitenpost Bolde voor een visusscreening bij een schooltje 
vlakbij de post. Er werden 60 kinderen gescreend en 6 hiervan hadden een bril 
nodig. Een jongen van 4 jaar bleek een dusdanige afwijking te hebben dat hij met bril 
ineens verbaasd naar zijn handen keek….en ineens een andere wereld zag, dit komt 
hier nog voor en hoe mooi en simpel is dit onderzoek! 
Tevens werden ouderen met staar opgeroepen. Het ligt in de bedoeling deze 
operaties in de toekomst in de buitenposten te doen. 
De Stichting doneerde driemaal, 10.000, 9000 en 9000 euro, behoorlijke bedragen 
waarmee daar heel veel gedaan kan worden, waarvoor heel veel dank. 
 

 
 
 
Project 1 School nutrition program , 
donatie van 10.000 euro van Nepalimed, 
Tijdens het bezoeken van de school in de 
buitenpost Dapcha zijn er afspraken 
gemaakt over het kopen van land voor 
landbouwdoeleinden. Deze school werd na 
de aardbeving in 2015, geheel hersteld met 
gelden van de Lions Tilburg. Het 
verschaffen van een goede maaltijd per dag 
aan de kinderen, moet niet vanzelfsprekend 
zijn. De kinderen krijgen schooltuintjes en 
de ouders een stuk land toegewezen om 
o.a. groente te verbouwen, Ook krijgen ze onderwijs in de verbouw van de voor dat 
gebied geschikte producten niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de familie 
om door verkoop op de markt geld te kunnen verdienen, waardoor ze economisch 
beter worden. 
Je moet de mensen leren eigen initiatiet te nemen, aldus Ram Shrestha als hoofd 
van het ziekenhuis. 
 
 
 
 
 
 



 
Project 2: Er zal een nepalese General Practitioner aangetrokken worden, die 
roulerend gaat werken op 4 verschillende buitenposten en vooral in het 
bovengenoemde ziekenhuis Gaurishrankar. De medische hulp ter plekke zal o.a. ook 
operaties, sectio’s, enz. omvatten. Nepalimed heeft hiervoor 12.500 euro ter 
beschikking gesteld. 
 
 
Lijfrente door middel van een jaarlijks schenken van een door uzelf bepaald bedrag: 
Via een schenkingsovereenkomst met de Stichting Nepalimed krijgt U een formulier 
in handen, hiermee kunt U het bedrag fiscaal aftrekken. 
We hebben door de jaren heen een trouwe lijfrente clientèle opgebouwd, dank 
mensen! 
 
 
Dan tot slot vraag ik U aandacht voor mijn boek 20 jaar Nepalimed. Tijdens mijn 
bezoek in Januari 2019 werd mij door de jonge staf van de Community Afdeling van 
het ziekenhuis gevraagd mijn ervaringen in boekvorm op te schrijven, immers het 
ziekenhuis werd in 1996 ceremonieel geopend, Jan en ik kwamen er toevallig langs, 
vielen voor het enthousiasme van de toen nog zeer jonge dr.Ram Shrestha.en 
richtten de Stichting Nepalimed op in 1998, je kunt stellen dat wij de hele 
ontwikkeling van het ziekenhuis hebben meegemaakt. 
Ik heb de uitdaging dankbaar aanvaard, en hoop het boek in 2020 af te kunnen 
ronden, misschien ten tijde van de opening van het Birthing Centre? 
Ik stel me zo voor dat alle Nepalimed geïnteresseerden een boek zullen krijgen en 
dan in ruil daarvoor een donatie doen aan de Stichting Nepalimed. 
Andere suggesties zijn uiteraard meer dan welkom! 
U wordt in ieder geval tijdig op de hoogte gebracht van de boekpresentatie. 
 
Als Nepalimed bestuur gaan we ons 
na de voltooiing van het Birthing 
Centre meer op de buitenposten 
richten. De aandacht voor de bijna 
zelfstandig functionerende Urologie 
Afdeling en de op eigen benen 
staande Huisartsengeneeskunde zal 
ket laatste project zijn richting het 
ziekenhuis.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Nepalimedbestuur 
Max van der Meer, Niels Boertje en 
Ammy van Gooswilligen 
 
 
 
 
 
 


