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            Update Maha Mata Corona hulp in Nepal - 28 juni 2020 

 

Allereerst: allemaal enorm bedankt voor jullie lieve woorden, de donaties en jullie vertrouwen.  

Hierbij het verslag en de foto’s van de Corona hulp en ook een nieuwe hulpvraag. 

Status Corona Nepal bevestigd per heden: 11.755 besmettingen, 1698 hersteld, 27 doden. 

 

Thuis les pakkettenen, ook voor Mugu? 

210 kinderen in Imadol -  sloppenwijken ten zuiden van de luchthaven in Kathmandu  - kregen dankzij 

onze bijdrage een lespakket. (In Nepal geweest? Dan heb je deze sloppenwijken vast wel ‘s gezien). 

Aanvullend zijn – in combinatie met een donatie van Veldwerk – ook nog lespakketten uitgedeeld in 

het dorpje Taiba, waardoor het totaal aantal kinderen dat een lespakket kreeg op 244 komt. 

Contactpersoon Jimi (ja, die vroeger bij Veldwerk werkte) schrijft strijdlustig het volgende: 

”Nu we het concept hebben getest in Kathmandu gaan we voor het grotere werk! Het liefst 

beginnen we in drie van de meest afgelegen gebieden in het verre westen van Nepal: geen 

stroom geen internet en dus momenteel, geen onderwijs. Deze gebieden liggen in de Karnali 

provincie waar we momenteel hard werken om duizenden mensen die in India als dagloner 

werkten weer naar huis te kunnen brengen. Als gevolg hiervan worden bijna alle scholen als 

quarantine centers gebruikt, wat betekent dat als de scholen open gaan ze eerst moeten wor-

den ontsmet en het daardoor nog langer duurt voordat kinderen terug naar school kunnen”. 

Maha Mata heeft nog € 1000,00 vrij kunnen maken voor Mugu en ook Veldwerk draagt € 1000,00 bij, 

dus het begin is er! Maar er veel meer nodig. Dus mocht je iets bij kunnen dragen voor Mugu en de 

andere districten dan is dat geweldig! Elke euro is welkom en is 100% voor de  thuisles-pakketten. 

Maak je donatie over o.v.v. MUGU op IBAN NL80 INGB 0000 0081 83/ BIC INGBNL2A. Veel dank! 

 

Foodsupport 

De ondersteuning met voedselpakketten gaat door. Met alle gezinnen die via EFF en Umbrella door 

ons worden gesteund voor school wordt contact gehouden en de situatie van week tot week bekeken. 

Voor wie het niet (meer) kan bolwerken is er de voedsel- en/of medische hulp. 

 

Hulpgoederen voor quarantaine kamp in Dang (mid-west Nepal) 

Een auto vol hulpgoederen, zoals monddoekjes, desinfecteergel e.d. + een watertank met tap die met 

de voet te bedienen is, zijn  - mede dankzij jullie bijdrage - afgeleverd bij het quarantainegebouw.  

       
 

Tot de volgende update en voor de tussenliggende tijd: geniet van meer vrijheid en/of vakantie, maar 

doe alsjeblieft voorzichtig!! Met een warme groet, Lenie, Marie-Louise, Maureen & Linda 
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