
Beste mensen, vrienden van Nepal en Caring Unites  

Allereerst hartelijk dank voor jullie belangstelling aangaande ons hostel in Kathmandu. 

Gelukkig kunnen wij melden dat ons hostel nog staat en de meisjes die we daar opvangen en 

de beheerder en zijn gezin veilig zijn. 

Dit geldt echter niet voor heel veel andere mensen in Nepal zoals u allen heeft kunnen zien in 

de media. Het huis van Arunima, één van de kinderen wier studie door Caring Unites 

bekostigd wordt, is volledig vernietigd door de aardbeving. Met betrekking tot Rajan hebben 

we nog geen nieuws. 

Zij wonen beiden ca. 100 km ten westen van Kathmandu en vlak bij het episch centrum van 

de beving. 

Onze beheerder van het hostel komt oorspronkelijk uit het dorp Bhanu. Dit dorp ligt ca 

130 km ten westen van KTM en ook dit dorp is zwaar getroffen door de aardbeving. Een 

groepje mensen uit dat dorp en nu woonachtig in KTM zijn bezig om hulp te bieden aan 

hun geboortedorp middels het verstrekken van tenten en voedsel. Wij hopen door uw 

donaties deze mensen extra hulp te kunnen bieden. 

Nu is er noodhulp nodig en straks zal er een aanvang gemaakt gaan worden met het bouwen 

en herstellen van woningen. 

 

Wij van Caring Unites doen een oproep aan u om via Caring Unites deze mensen te helpen 

hun leven weer vorm te geven. Een tent kost ca. 40 euro en die tenten zijn nu heel hard nodig. 

Ons Caring Unites team is inmiddels onderweg naar de dorpen. Zodra zij daar zijn 

aangekomen en de mogelijkheden het toestaan zullen zijn ons op de hoogte brengen van 

de situatie en foto’s sturen. 

 

Daarna zullen we een plan van aanpak maken hoe we het beste hulp kunnen bieden. 

Zonder uw hulp kunnen wij niets. 

Caring Unites staat garant dat donaties direct ten goede komen aan de mensen in Nepal. De 

enige kosten die afgetrokken worden van de giften, zijn transactiekosten. 

Wij hebben gekozen om samen te werken in deze met TECS zodat we versneld gebruik 

kunnen maken van de media middelen. 

 

Heel hartelijk dank namens Caring Unites Nepal en Nederland. 

Lokman Shrestha 

Harry van Ieperen 

Jolanda Tetteroo 

 

 

Volg onderstaande link naar onze actiepagina: https://www.justgiving.nl/nl/pages/12380-caring-

unites-komt-in-actie-voor-nepal 


