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H O L L A N D

Voor	u	ligt	de	Nepalimed	nieuwsbrief	
2010.	Het	valt	niet	altijd	mee	om	zonder	
mijn	overleden	echtgenoot,	Jan	van	
Gooswilligen,	het	werk	van	de	Stichting	
Nepalimed	Holland	voort	te	zetten.	In	
december	2009	gingen	we	met	de	hele	
familie	naar	Nepal	om	daar	de	as	van	
Jan	uit	te	strooien,	het	land	waar	hij	
tijdens	zijn	leven	zoveel	energie	aan	
gegeven	heeft.

Inmiddels is er veel gebeurd in en rondom 

het ziekenhuis in Dhulikhel. Uiteraard met 

de steun van vele buitenlandse donoren, 

wordt de financiële status van het zieken-

huis steeds gezonder. Ook de regering toont 

steeds meer belangstelling voor dit particu-

liere initiatief in de gezondheidszorg. Vanuit 

de overheid worden bevallingen die in het 

ziekenhuis plaatsvinden nu vergoed.

Op het terrein van het ziekenhuis wordt 

een groot trainingscentrum neergezet voor 

clinical services van de medische faculteit, 

gefinancierd door de regering. Dit betekent 

dat de regering de kwaliteit van dit private, 

non-profitziekenhuis erkent!

Opleiding	artsen
Eén uroloog rondt dit jaar zijn specialisatie 

af en in een nieuw op te zetten urologische 

poli komt een niersteenvergruizer. Dit is een 

apparaat dat vaak in Nederlandse ziekenhui-

zen nog ontbreekt.

Inmiddels worden er op de medische facul-

teit ongeveer zestig artsen per jaar opgeleid. 

De buitenposten (outreaches) nemen toe in 

aantal. Er zijn er inmiddels zeventien en er 

komen er nog drie bij.

Met financiële ondersteuning en expertise 

van de Stichting Microkrediet voor Moe-

ders wijzen de communities zelf steeds 

meer vrouwengroepen aan. Deze vrouwen 

stichten een klein bedrijfje, waardoor de 

huishoudens meer geld krijgen voor onder 

andere hun schoolgaande kinderen.

Het microkrediet wordt gekoppeld aan de 

preventieve gezondheidszorg van moeder en 

kind. Een unieke combinatie, die we verder 

nog nergens ter wereld tegenkomen.

Progressie en erkenning

Eerste	steen
De eerste steen voor het Birthing Centre, 

opgedragen aan Jan van Gooswilligen, 

werd tijdens een ceremonie in januari 2010 

gemetseld. De verdere bouw is inmiddels 

begonnen. In de nieuwsbrief worden deze 

onderwerpen uitvoeriger toegelicht.

Dankzij de steun van vele Nederlandse vrien-

den kunnen wij aan de hulpvraag van onze 

Nepalese vrienden voldoen. Zij zijn het im-

mers die het ziekenhuis en de buitenposten 

naar een hoger niveau moeten tillen. 

Ammy van Gooswilligen

voorzitter stichting Nepalimed Holland

Ode	aan	Jan	van	Gooswilligen	bij	de	eerstesteenlegging	van	
het	Birthing	Centre	op	23	december	2009.	
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Laatste fase opleiding 

Nepalese uroloog 

De	toekomstige	Nepalese	uroloog,	
Hem	Nathi	Joshi,	zal	van	augustus	tot	
en	met	oktober	2010	voor	de	derde	
keer	gedurende	drie	maanden	opgeleid	
worden	in	Nederland.	Tijdens	deze	op-
leiding	komen	vooral	de	hogere	urine-
wegen	aan	bod.	Hems	opleiding	is	dan	
afgerond	en	wordt	afgesloten	met	het	
Europees	urologie-examen	in	Praag.	

Hem is dan de eerste uroloog in Nepal 

die deze extra kwaliteitsaantekening bezit.

De coördinatie van de opleiding berust bij 

de urologen Igle Jan de Jong, verbonden 

aan het Universitair Medisch Centrum 

Groningen, Peter van den Tillaar van het 

Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Fons Ypma 

van de Deventer Ziekenhuizen.

Nederland en Nepal bereikten dit voorjaar 

overeenstemming over het Nederlandse en 

Nepalese curriculum urologie. Beide landen 

hebben inmiddels een general agreement 

of cooperation ondertekend. Het zieken-

huis in Dhulikhel kan hiermee een erkend 

opleidingscentrum worden voor de urologie 

in Nepal.

Er wordt nu hard gewerkt aan een 

urologische afdeling in het ziekenhuis. 

De steenvergruizer, geleverd via uroloog 

Paul Kil, maakt hier al deel van uit! Ook 

de Nepalese urologisch verpleegkundigen 

zullen zich in Nederland laten bijscholen. 

Voor een kwalitatief goede afdeling is dit 

immers een vereiste. Regelmatig ondersteu-

nen Nederlandse urologen Hem Nathi Joshi 

bij zijn urologische activiteiten in Dhulikhel. 

De afgelopen tijd waren dit Fons Ypma, 

Willem Sneller, Bart Wijsman, Paul Kil, Else 

Joustra en Peter van den Tillaar.

De	urologische	activiteiten	in	Dhulikel	
Hospital	breiden	zich	razendsnel	uit.	
Nu	de	Nepalese	chirurg	Hem	Nat	Joshi	
zijn	opleiding	tot	gecertificeerd	uroloog	
bijna	heeft	afgerond,	bleek	dat	er	ter	
ondersteuning	van	door	hem	te	ver-
richten	niersteenoperaties	dringend	
behoefte	was	aan	een	niersteenver-
gruizer	(ESWL	=	extracorporele	shock-
wave	lithotrypsie).	

Hiermee is het mogelijk nierstenen te ver-

gruizen, zodat een operatie onder narcose 

niet meer nodig is. De patiënten kunnen 

sneller naar huis, dit betekent een kosten-

besparing. Grote stenen moeten wel nog 

operatief verwijderd worden. Behandeling 

van stenen middels zogeheten percutane 

niersteenoperaties en niersteenvergruizing 

kunnen nu volgens Nederlandse kwaliteits-

standaard ook in Nepal plaatsvinden.

Voor installatie van een niersteenvergruizer 

werd een aparte stichting (Nepalithiasis) 

opgericht. Deze beoogt aanschaf, installatie, 

onderhoud van het apparaat en scholing van 

technisch en medisch personeel. De mobiele 

vergruizer uit de regio Den Haag kon dit 

voorjaar bedrijfsklaar in Dhulikel opgeleverd 

worden en is in mei 2010 officieel in gebruik 

genomen en gedoopt tot Goosmobiel II.

 

De Goosmobiel I is in de jaren zeventig  

ontworpen door Jan van Gooswilligen als 

‘kar’ voor medische dossiers en is nog steeds 

operationeel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis 

in Den Bosch.

 

Paul Kil

uroloog Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

en voorzitter stichting Nepalithiasis   

Niersteenvergruizer voor Dhulikel Hospital: 
de Goosmobiel II

De ‘kar’ voor medische dossiers met 

de naam ‘Goosmobiel I’

De niersteenvergruizer in Dhulikel 

is in mei 2010 gedoopt tot 

‘Goosmobiel II’
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Van	20	tot	30	maart	2010	waren	ruim	veertig	
Nederlandse	huisartsen	te	gast	in	Dhulikhel	
Hospital.	Onder	auspiciën	van	de	Stichting	
Vesalius	volgden	de	huisartsen	in	Kathmandu	
een	geaccrediteerde	nascholing.	

De eerste cursusdag stond in het teken van de Ne-

palese cultuur en gezondheidszorg. In het bijzonder 

werd de succesvolle maar toch nog prille historie 

van Dhulikhel Hospital en zijn medische buitenpos-

ten uit de doeken gedaan door ondergetekende 

Nepalimedbestuurder, die een van de docenten 

was.

 

Gastheer in het ziekenhuis was dr. Biraj Man Karmacharya, de locale tropenarts en bovenal 

de organisator van de buitenposten. De artsen en hun partners kregen een indrukwekkende 

inleiding van prof. dr. Ram Shresta. Zijn visie op de gezondheidszorg in Nepal wordt geken-

merkt door integriteit en humaniteit. De oprichting van meerdere buitenposten, met basale 

medische zorg voor de patiënt in de vaak onherbergzame buitengebieden, sprak bijzonder 

aan. Een spontane actie zorgde voor toezeggingen van aanzienlijke sponsorbedragen voor 

de bouw van nieuwe buitenposten.

Opleidingscentrum
Biraj en Ram vertelden dat er vooral behoefte is aan een opleidingscentrum voor personeel 

in de medische buitenposten. Een dergelijk centrum bestaat nog niet in Nepal. Dhulikhel 

Hospital is het enige instituut met buitenposten en hiervoor zelf getrainde en opgeleide 

paramedici. Ram Shresta ziet in deze Pathshala - Sanskriet voor ‘leerhuis’ - een stimulerende 

scholing op medisch, sociaal en psychospiritueel gebied voor zich. De Nepalese regering 

juicht dit van harte toe. Het opleidingscentrum zal zijn plek vinden op het ziekenhuisterrein. 

Schenking
Recentelijk overlegden de huisartsen initiatiefnemers - Cees Buiks, Gerald Nillessen, 

Willem Jan Hoogwater en Peter Saathof - met het Nepalimedbestuur. Dit heeft geleid tot 

een voorwaardelijk akkoord om de toegezegde gelden te besteden aan het dringend ge-

wenste trainingscentrum. De kans is groot dat reeds dit jaar met de bouw gestart kan gaan 

worden. Huisarts Gerard Tinselboer heeft donaties bij zijn afscheid van medisch centrum 

Slagharen geschonken aan het Dhulikhel ziekenhuis. Verschillende artsen willen graag een 

bijdrage leveren aan huisartsenonderwijs aan studenten, nurse practioners en assistent-

artsen. Ook werken zij graag mee aan een bruikbaar medisch beleidsplan bij primaire 

gezondheidszorg ‘aan de poort’. Ram en zijn staf juichen dit initiatief zeer toe.

Eén van de nog uit te bouwen speerpunten is de pulmonologie (longkunde). Nepal kent een 

snelle toename van (vaak ernstige) longproblemen. Mogelijk brengen beschreven initiatieven 

goede behandeling hiervan dichterbij.

Na de geslaagde nascholing, georganiseerd door Antiqua Events van David van Dam, 

keerde ik als gastoperateur weer terug naar Dhulikhel Hospital om daar verder medisch 

onderwijs en urologische opleiding te verzorgen. 

Een bijzonder moment tijdens het bezoek was de officieuze ingebruikname van de nier-

steenvergruizer van Siemens, op initiatief van uroloog Paul Kil. Een tienjarig jongetje had de 

primeur van een succesvolle vergruizing van een nierbekkensteen.

Dank aan alle organisatoren en gulle initiatiefnemers.

Fons Ypma, uroloog

Nepalimed Holland

Birthing Centre 
in aanbouw

Eerste etage medio 2011 gereed

De	bouw	van	het	nieuwe	Birthing	
Centre	van	het	ziekenhuis	in	Dhulikhel	
is	begonnen.	De	eerste	steen	werd	23	
december	2009	gelegd	tijdens	een	ce-
remoniële	plechtigheid.	De	bouwwerk-
zaamheden	zijn	in	april	echt	gestart.	De	
opening	van	de	eerste	etage	staat	hal-
verwege	2011	gepland.	Nepalimed	is	de	
sponsor	van	deze	eerste	fase.	Deze	zal	
meteen	operationeel	zijn,	onafhankelijk	
van	latere	uitbreiding.	Voor	de	bouw	
van	de	verdere	fasen	in	de	toekomst	
zoekt	het	ziekenhuis	nog	donoren.

Het multifunctionele centrum wordt 

opgedragen aan Jan van Gooswilligen, 

de initiator van Stichting Nepalimed, die 

in december 2008 overleed. 

De opzet is dat de kraamkliniek uiteindelijk 

nog veel meer gaat bieden dan een kraam-

kliniek normaal gesproken doet.

•	 Het	patiëntenaantal	zal	toenemen.	

 De Nepalese regering heeft toegezegd 

 dat zij de kosten van bevallingen gaat 

 vergoeden. 

•	 Er	wordt	volledige	verloskundige	en	

 gynaecologische zorg geleverd, dus ook 

 gynaecologische operaties.

•	 Er	komt	een	neonatale	afdeling.	

•	 Training	van	vroedvrouwen,	verpleeg-

 kundigen en medische studenten maakt 

 deel uit van het programma. 

•	 Traditionele	massage	van	baby’s.

Door de betere zorg zal de moeder- en 

kindsterfte dalen. Dankzij een aanvullende 

bijdrage van de Wilde Ganzen kan eind dit 

jaar 120.000 euro voor dit project overge-

maakt worden.

Ruim veertig Nederlandse huisartsen 
bezoeken Dhulikhel

Eerstesteenlegging van het Birthing Centre.
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Op	30	december	was	het	zover.	
Tijdens	onze	reis	in	Nepal	stond	er	een	
bezoek	naar	outreach	Dapcha	op	het	
programma.	Hoofdverantwoordelijke	
voor	dit	gezondheidscentrum	in	de	
rimboe,	dr.	Biraj,	stond	om	8.00	uur	al	
vol	trots	te	popelen	om	ons	zijn	creatie	
te	laten	zien.	

Gaandeweg de dag werd het volkomen 

duidelijk dat het woord outreach een un-

derstatement was. De weg er naar toe was 

voor Nederlandse begrippen onbegaanbaar. 

Hij was geplaveid met enorme keien, wat de 

busrit een avontuur op zich maakte. En de 

enorme gaten in het wegdek deden vrezen 

voor breuk in de assen van onze bus. 

Dorpjes
Na een kleine twee uur rijden was het tijd 

voor een wandeling van ongeveer een uur. 

Vruchtbare dalen en kleine armoedige 

dorpjes trokken aan ons oog voorbij. De 

mensen zagen er opmerkelijk gezond en 

goed gevoed uit. Dit in grote tegenstelling 

tot de povere huizen waarin zij woonden. 

Eindelijk kwamen we bij outreach Dapcha 

aan. De ontvangst door de plaatselijke 

bevolking en het personeel was zeer har-

telijk. Ons reisgezelschap werd omhangen 

met de onvermijdelijke bloemenslingers 

en kreeg een maaltijd aangeboden. Het 

nieuwe ziekenhuisje is in harmonie met 

de omgeving opgebouwd, boven op de 

heuvel. Ook boven op de heuvel staan naast 

het ziekenhuis een stupa (bidplaats voor 

Vanuit	Dhulikhel	Hospital	zijn	er	
binnenkort	twintig	buitenposten	actief.	
Drie	hiervan	moeten	overigens	nog	
gebouwd	worden.	Onder	de	buiten-
posten	zijn	twee	ziekenhuizen	en	twee	
healthposts van	de	regering.	Deze	wor-
den	opgewaardeerd	en	ondersteund	
door	het	ziekenhuis	in	Dhulikhel.
Er	wordt	gewerkt	aan	water-	en	toilet-
voorzieningen,	solar systems	voor	de	
energielevering	en	telecommunicatie.	
In	de	nabije	toekomst	zal	Nepalimed	
proberen	ook	een	bijdrage	te	leveren	
voor	deze	projecten.

In elke buitenpost zijn permanent drie 

personen aanwezig: een verpleegkundige/

vroedvrouw, een gezondheidswerker en 

een ‘helper’. Daarnaast komt er eens per 

week een team met een arts, een laborant 

enzovoort. Het specialisme van de arts is 

afhankelijk van de vraagstelling: chirurg, 

gynaecoloog, oogarts, tandarts en/of 

anderen.

Op verafgelegen plekken waar geen buiten-

posten zijn, organiseert het ziekenhuis in 

Dhulikhel geregeld medical camps. 

De patiënten worden ter plekke verzameld 

voor onderzoek, behandeling en kleine 

operaties.

Wat	gebeurt	er	onder	supervisie	van	een	buitenpost?

curatieve zorg Behandeling van ziektes (er zijn ook enkele bedden aanwezig), al dan 

 niet met medicatie, kleine operaties en verlossingen.

preventieve	zorg	 •	 moeder-	en	kindzorg,	geregelde	controle	bij	kinderen	jonger	dan	vijf	jaar

	 •	 schooleducatieprogramma’s	

	 •	 betere	levensomstandigheden	creëren,	zoals	rookafvoer	in	de	huizen,	

  hygiëne, toilethuisjes en controle van voeding.

	 •	 familyplanning

microkrediet Er zijn reeds dertien groepen van tien vrouwen*, aangewezen door de 

 community. De vrouwen lenen geld tegen een lage rente, en moeten 

 dit bedrag na vier jaar terug betalen. Hun verdiensten: biggen fokken, 

 bakstenen en zeep vervaardigen.

training De vrouwen van de microkredietgroep krijgen training in de gezondheid-

 saspecten. Zij hebben immers gemakkelijk toegang tot de gezinnen in de 

 dorpen.

evaluatie Kijken of de programma’s voldoen. In de toekomst met ondersteuning van 

 een Nederlandse universiteit. Koppeling van microkrediet aan gezondheids-

 zorg is uniek in de wereld.

microinsurance Opbouw van een verzekeringssysteem.** 

Binnenkort twintig buitenposten

de plaatselijke boeddhistische bevolking) 

en een gedenkplaats voor de overledenen. 

Doordeweeks wordt het ziekenhuis bemand 

door twee verpleegkundigen voor de acute 

gevallen. Iedere woensdag komt er een arts 

uit het grotere Hospitaal van Dhulikhel voor 

zijn spreekuur.

 

Krediet
Na de maaltijd hebben we ons aangesloten 

bij de maandelijkse vergadering van het 

microfinance-project voor de plaatselijke 

bevolking. Om de toegang tot het zieken-

huisje laagdrempelig te maken, heeft men 

vanuit de outreach Dapcha besloten om 

voor de vrouwen een krediet beschikbaar te 

stellen dat in vier jaar tijd terugbetaald moet 

worden. De bedoeling is dat de vrouwen 

*  Binnenkort gaan er weer twintig microkre-

dietgroepen van elk tien vrouwen van start. Het 

geheel wordt gesponsord door Microkrediet voor 

moeders, www.microkredietvoormoeders.org.

** Er is een samenwerking met de Worldschool. 

Vijfde- en zesdejaars VWO krijgen begeleiding in 

het opstellen van een projectplan door Nepalimed 

geformuleerd.  

Dit gaat bijvoorbeeld over microinsurance en 

telecommunicatie in de buitenposten. Deze jonge 

mensen leren op deze manier met ontwikkelings-

hulp omgaan en kunnen voor expertise terugval-

len op universiteiten, zakenmensen enzovoort. 

Lees meer op www.worldschool.nl, department 

Consultancy, Research & Design. 

Outreach Dapcha: gezondheid in de rimboe
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Winnaar van het toernooi en wisselbeker 

ontvanger werd het team van Twijnstra 

Gudde Adviseurs en Managers met als 

vluchtleider Carole Thate, die een zeer 

succesvolle carrière als hockeyinternational 

afsloot met tweemaal brons op de Olym-

pische Spelen, een goud en zilver op twee 

WK’s. Als tweede eindigde het team van 

Snow Leopard met René de Bos als vlucht-

leider, die in 1990 als eerste Nederlander 

de top van de Mount Everest bereikte. 

Derde werd Nepalimed II, waarvan Birgit van 

der Heijden de coördinatie had.

Presentatie
Ammy lichtte in een Powerpointpresentatie 

de doelstellingen en nieuwe ontwikkelingen 

rondom het ziekenhuis toe, in het bijzonder 

het nieuw op te richten Birthing Centre.

In deze ‘vrouwenkliniek’ kunnen vrou-

wen begeleid worden die problemen met 

zwangerschap of geboorte verwachten. De 

doelstelling hiervan is om de moeder- en 

kindsterfte te doen dalen. Ook komen hier 

opleidingen voor personeel dat dienst gaat 

doen in de zogeheten buitenposten van 

het ziekenhuis, waardoor de medische zorg 

dicht bij de mensen op het platteland komt. 

Dit Birthing Centre zal opgedragenworden 

aan Jan van Gooswilligen, de grote initiator 

van Nepalimed Holland.

Het	was	een	zeer	speciale	dag	op	19	juni	
2009,	daar	op	de	golfclub	in	Havelte.	
Jan	van	Gooswilligen,	die	het	jaar	
ervoor	nog	gezond	en	wel	de	leiding	
had,	was	in	december	overleden.	
De	sfeer	van	deze	tiende	Charity	
golfdag	stond	daardoor	in	het	teken	
van	zijn	afwezigheid.	Het	verlies	werd	
merkbaar	door	iedereen	gevoeld.	

Gezien de economische malaise verliep 

het bijeenbrengen van bedrijven moeizamer, 

maar toch wist de organisatie voor deze 

dag achttien teams bij elkaar te brengen.

Die organisatie berustte bij Ammy van Goos- 

willigen, hierbij geholpen door Annemiek 

Beerendonk van Holland Golf Events, Djurre 

Dinkla, schoonzoon Tom Sloot, en als wed-

strijdleiding de ervaren ploeg, bestaande uit 

Piet Dijkstra, Piet Eshuis en Appie Frentzen. 

Veel bedrijven doen al jaren mee, zodat 

het sfeertje altijd informeel en gezellig is. 

Het gaat steeds meer op een soort Drentse 

reünie lijken. Herbert Dijkstra maakte op 

ontspannen wijze de (sub)topsporters als 

vluchtleiders bekend, waarbij hij zijn jeugd-

idool Gijs van Lennep, formule-1-coureur 

en winnaar le Mans ’76/’77 om een poster 

vroeg uit het verleden.

Het weer was mooi, typisch juni. Zon en 

wolken wisselden elkaar af. Door de stevige 

wind bleef het, ondanks de af en toe drei-

gende luchten, nagenoeg de hele middag 

droog.

hiermee de noden van de alledaagse prak-

tijk kunnen financieren. Denk daarbij aan 

nieuwe huisvesting voor dieren om daarmee 

de persoonlijke hygiëne te verbeteren, of 

aan een waterput in het dorp. Tijdens de 

vergadering in kleermakerszit in de buiten-

lucht, werden de huidige projecten geanaly-

seerd en nieuwe projecten naar geschiktheid 

gewogen. 

 

Hoogste	woord
Tijdens ‘onze’ kringvergadering werd duide-

lijk dat het microfinance-project een succes 

is. De vrouwen zijn enthousiast en zien 

volop kansen om hun leefomstandigheden 

en verdiensten naar een hoger niveau te 

tillen. Grappig was dat tijdens de verga-

dering, in deze patriarchale samenleving, 

Wilde	Ganzen
Stichting Wilde Ganzen heeft eind 2009 een 

schenking van 50 duizend euro toegezegd 

aan het nieuwe Birthing Centre van Nepa-

limed. De stichting moet dan zelf wel 70 

duizend euro bijeenbrengen. De opbrengst 

van de golfdag op 18 juni 2010 zal daarom 

opnieuw naar het Jan van Gooswilligen 

Birthing Centre gaan.

 

Het Twijnstra Gudde-team als trotse toernooi-

winnaars van 2009. Links: vluchtleider Carole 

Thate.

De trouwe wedstrijdleiding aan het werk, 

de Pieten Dijkstra (l.) en Eshuis (r.).

Amicale sfeer bij tiende editie 
Nepalimed Golfdag

Met	dank	aan	alle	bedrijven	die	in	2009	de	golfdag	hebben	meebeleefd.	
Hun	deelname	brengt	de	bouw	van	het	Birthing	Centre	weer	dichterbij.	

De vrouwen zijn altijd zeer geïnteresseerd.

de vrouwen het hoogste woord hadden. 

Nieuwsgierig wachten hun mannen in de 

buitenste ring af. Als westerse man heb ik 

hier natuurlijk over nagedacht en ik kom tot 

de conclusie dat het een slimme zet is om 

de plaatselijke vrouwen de mogelijkheid tot 

krediet vanuit het ziekenhuis te geven. Deze 

vrouwen hebben immers de sleutel in han-

den tot verbetering van hygiëne en gezond-

heidszorg binnen het gezin. Trek je vrouwen 

door middel van microfinance binnen de 

poorten van het ziekenhuis, dan volgt het 

gezin vanzelf, zo is de gedachte. En het lijkt 

prima te werken!

 

Menno Hoekstra
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DE	WIJK,	17	april	–	Een	lekker	voorjaarszonnetje	zorgt	ervoor	
dat	het	jaarlijkse	interview	met	de	bevlogen	Nepalese	arts	
Ram	Shrestha	in	de	buitenlucht	kan	plaatsvinden.	Terwijl	om	
hem	heen	verwachtingsvolle	bezoekers	binnendruppelen	voor	
de	Nepalimed	presentatie,	vertelt	Ram	onverstoorbaar	over	
bereikte	resultaten	en	nieuwe	doelen	voor	het	ziekenhuis	in	
Dhulikhel.

door Renée Nieuwenstein

‘Zoals elk jaar kom ik aan onze donateurs in Nederland vertellen wat 

de stand van zaken is met betrekking tot het ziekenhuis. Ik houd 

presentaties over wat we gedaan hebben in de afgelopen periode 

en hoe de financiële situatie is. Er is al heel veel bereikt. Het gaat nu 

om het compleet maken,’ zegt Ram Shrestha. ‘Hoewel het ons voor 

de wind gaat, zijn er natuurlijk altijd zaken die om aandacht vragen. 

Zo baart onze huisvesting me momenteel zorgen. Er werken inmid-

dels zo’n vijfhonderd mensen in het ziekenhuis en daarnaast moeten 

we ook alle studenten herbergen die in het ziekenhuis een opleiding 

volgen. Hun aantal is verdubbeld en iedereen moet wel op een plekje 

kunnen rekenen! Dhulihkel Hospital is groot geworden, maar ik ken 

nog steeds iedereen die er werkt. En door goed te delegeren aan de 

juiste mensen valt het nog steeds prima te managen.’

Longbehandelcentrum
Ram noemt een aantal aandachtspunten voor de komende tijd. ‘Er is 

geld nodig voor het geboortecentrum en er is ook dringend behoefte 

aan meer ambulances. Ook wil ik aandacht vragen voor de toename 

van longziekten in ons land. Door onder meer de hoge ligging van 

Nepal, de luchtvervuiling, het koken op open vuur en de koude hui-

zen, zijn er steeds meer mensen met longproblemen.’ Het openen van 

een longbehandelcentrum is dan ook een nieuw doel, waar Ram de 

komende drie jaar voldoende sponsors voor hoopt te vinden.     

Veranderingen
Op de vraag of hij Nederland veranderd vindt in al die jaren dat hij 

hier nu komt, antwoordt de arts dat hij steeds minder koeien buiten 

ziet. Ook constateert hij een afname van vogels in de natuur om hem 

heen. ‘Ik zie steeds meer wegen met veel verkeer. De mens wil steeds 

meer en meer…’ 

Ram Shrestha: 
‘Het gaat ons voor 
de wind, maar er 
zijn altijd weer 
nieuwe zaken die 
om aandacht vragen’

Daarna brengt Ram het gemis van Jan van Gooswilligen ter 

sprake. De grote voortrekker van Nepalimed Holland overleed 

eind 2008. ‘We missen hem, maar we moeten daarmee leven. 

Jan is nog steeds in onze geest. Gelukkig zijn er veel nieuwe 

mensen die ons steunen en Ammy gaat onverwijld door met 

haar activiteiten. Ze is heel sterk.’ 

Ram Shrestra wil zich tot slot richten tot de mensen die de af-

gelopen tijd een bijdrage hebben geleverd aan Nepalimed. ‘Op 

wat voor manier u ook steunt, elke vorm van hulp is belangrijk 

voor ons. Ik wil u bedanken voor uw bijdrage en nodig u van 

harte uit om Dhulikhel Hospital eens te komen bezoeken.’   
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Gedurende de jaren 1998 t/m 2001 

werd per jaar gemiddeld € 19.800 

aan hulpverlening besteed.   

   

In totaal is dus sinds 1998 t/m 2008  

325.942 euro aan hulpverlening 

besteed     

         

 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 per jaar 

 Donaties, giften, schenkingen  34.614   59.960   135.888   63.872   63.724   74.416  77.654 125.000 100.000

 Kosten fondsenwerving 8.818   6.722   9.755   11.459   2.134   23.956  12.144 20.000 15.000

 Netto baten  25.796   53.238   126.133   52.413   61.590   50.460   65.510   105.000   85.000 

 Hulpverlening  55.400   7.205   47.233   18.000   38.627   50.914  29.363 65.000 120.000

 Netto overschot  -   46.033   78.900   34.413   22.963   (454)  36.147   40.000   (35.000)

 Toegevoegd (onttrokken) aan reserves  (29.604)  706   10   -   (409)  2.658   (7.229)  

 Besteedbaar eindvermogen 45.181   91.920   170.830   205.243   227.797  230.001 258.919  298.919 263.919 

voorlopig						budget				

De jaarrekeningen zijn gecontroleerd door MMBA te Nijmegen.   

Voor de werkzaamheden hieraan wordt door hen niets in rekening gebracht.

Nepalimed	financieel	overzicht	2002	t/m	2009	in	euro’s

Dries	van	Agt
minister-president van Nederland

(1977-1982)

René	de	Bos
directeur Snow Leopard Adventures, 

bedwinger Mount Everest

Nico	ter	Linden
emeritus predikant Westerkerk 

Amsterdam, schrijver en columnist

Albert	Mantingh
gynaecoloog, voorzitter Nederlandse 

Vereniging voor Tropische Geneeskunde en 

Internationale Gezondheidszorg.

Cas	de	Stoppelaar
Royal Nepalese Honorary Consul General 

to the Netherlands

Comité	van	Aanbeveling	Nepalimed

De hulpverlening in de voorlopige cijfers van  2009 kan als volgt gedetailleerd worden: 

1. Aan de bouw van het Birthing Centre is € 30.000 uitgegeven.  

2.  Aan het TBA-project, dat steun verleent aan de medische opleiding van lekenvrouwen 

 in afgelegen gebieden, is € 15.000 uitgegeven. 

3.  Voor probleemgericht onderwijs is € 5.000 ingeruimd.   

4.  Voor urologieopleidingen is € 15.000 ingeruimd.     

Erica	Terpstra
staatssecretaris VWS (1994-1998) 

voorzitter NOC*NSF (2003-2010)

Ewald	Kist
oud-hockeyinternational 

voormalig voorzitter raad van bestuur ING 



www.Nepalimed.nl	
Wilt u meer weten over Nepalimed? 

Kijk dan eens op de website 

www.nepalimed.nl  

Boom Creatief, in de persoon

van Gert Loijenga, heeft de site 

vormgegeven.  

Redactieadres:
Commissieweg 2

7957 ND De Wijk

tel. 0522 441 500

fax 0522 441 680

e-mail: info@nepalimed.nl

bank: ING Meppel

rek.: 67.38.09.749

Colofon:
Tekst: Nepalimed Holland i.s.m. 

Bureau Vice Versa Zwolle

Redactie: Johan Debbenhof

Vormgeving: Laurien Stam 

Druk: Netzodruk

Fiscaal	vriendelijk	schenken:
•	 Via	een	eenmalige	gift:	giften	zijn	fiscaal	

aftrekbaar (mits de som van de donaties 

tussen de één en tien % van het bruto  

jaarinkomen ligt met een minimum  

van € 100).

•	 Via	een	periodieke	schenking*

•	 Via	een	legaat	of	erfstelling**

U	wilt	iets	doen?

Bestuur
Ammy	van	Gooswilligen-Hoekstra

voorzitter/secretaris

Klaus	van	Dijkum	penningmeester

Fons	Ypma	uroloog en lid

Tom	Sloot	lid

Adviseur 
Anton	Hodde	chirurg

Steunen
U	kunt	Stichting	Nepalimed	steunen	door	vriend,	steunpilaar	of	donateur	te	
worden.	Voor	dit	doel	kunt	u	gebruikmaken	van	bijgaande	flyer.

Bijna 4.500 euro 
extra naar 
Birthing Centre
Het afscheidscadeau van neuroloog Bert Ko-

ning van het Diaconessenhuis Meppel bracht 

2.290 euro op. Het cadeau bij het afscheid 

van Dirk Jan Bender als jurist bij advocaten-

kantoor Derks Star Busmann was goed voor 

2.155 euro. Beide bedragen zullen besteed 

worden aan het nieuw te bouwen Birthing 

Centre in Dhulikhel.

Verrassende gift 
van 1000 euro
Op 19 december 2009 waren we veertig 

jaar getrouwd. Reden voor een feestje. 

We besloten geen cadeautjes voor onszelf 

te vragen. Als donateur van Wilde Gan-

zen leek het ons een goed idee om samen 

met onze gasten één van hun projecten te 

steunen. De keuze was niet gemakkelijk. 

Alle projecten konden wel een steuntje 

gebruiken. ‘Ons’ goede doel werd uitein-

delijk de bouw van een kraamkliniek waar 

de stichting Nepalimed zich voor inzet. 

Familie en vrienden wilden hier graag aan 

meewerken. Uiteindelijk konden we 1000 

euro overmaken.

We vonden het fijn om te horen dat inmid-

dels de eerste steen voor de kraamkliniek 

ingemetseld is en zullen het project van 

Nepalimed met belangstelling blijven volgen.

Rudie en Anje Wedel

Eibergen

*  Wij zijn blij met iedere bijdrage, maar 

een periodieke lijfrenteschenking is het 

meest welkom. Voor ons betekent dit 

een vijfjaars garantie, zekerheid en conti-

nuïteit. De notariële akte wordt door 

 ons in orde gemaakt, waardoor de gift 

fiscaal aftrekbaar wordt.

** Zie www.nalaten.nl. Deze website opent 

met: ‘Neem een goed doel op in uw 

 testament. Iedereen kan de wereld iets 

goeds nalaten. 

Voor	meer	informatie	over	de	mogelijk-
heden	van	fiscaal	vriendelijk	schenken	
kunt	u		contact	opnemen	met	het	
secretariaat.	 

De	vier	kinderen	van	Eljo,	dochter	van	Jan	en	Ammy	van	Gooswilligen,	gingen	
in	december	mee	naar	Dhulikhel.	Zij	bedachten	een	eigen	hulpactie	voor	Nepal.	
Voor	alle	foto’s	was	helaas	geen	plaats	(we	hebben	één	mooie	uitgekozen),	
maar	wel	voor	een	eigen	verslag.	

Ballenactie!
We gaan naar Nepal om de kinderen blij te maken. Tos heeft bellenblaas, krijtjes en stiften. 

Juno, Jisk en ik hebben voetballen. We zijn in Dhulikhel voor ons hotel. 

Vandaag is het de eerste dag dat we een bal weg gaan geven. We hebben 20 ballen mee en 

we gaan over 14 dagen weer naar 

huis. Dus elke dag ongeveer 1 of 2 

ballen om weg te geven.Uiteindelijk 

hebben we alle ballen weggegeven. 

We hebben om de beurt een bal 

aan een kind gegeven.

Wij hebben ook aan zieke kindjes 

in het ziekenhuis 4 ballen gegeven.

En we zijn ook nog bij een ander 

schooltje geweest, maar omdat er 

staking was mochten de kinderen 

niet naar school. 

groetjes, Tije


