
	

	
	
	
	

	
	

	

	

Politieke	ontwikkelingen	in	Nepal	

In	mei	en	juni	2017	is	in	Nepal	de	eerste	verkiezingsronde	geweest	in	het	kader	van	de	nieuwe	structuur	van	
het	 land:	 7	 of	 8	 provincies	 met	 daarbinnen	 in	 totaal	 744	 gemeenten	 (263	 municipalities	 en	 481	 rural	
municipalities).	Deze	481	rural	municipalities	hebben	de	benaming	Gaunpalika	of	gaupalika	gekregen	(Nepali:	

गाउँपािलका,	 translit.	 gāunpālikā).	 In	maart	 2017	heeft	 het	Ministerie	 van	Binnenlandse	 Zaken	 	 de	 bestaande	
structuur	van	Village	Development	Committee’s	(VDC)	ontbonden	en	na	de	recente	verkiezingen	zijn	de	nieuw	
benoemde	burgemeesters	 aangetreden.	 Tot	 nu	 toe	 verloopt	 dit	 zonder	 al	 te	 veel	 strubbelingen,	 aldus	onze	
lokale	vertegenwoordiger	Bishwa	Poudyal.	In	september	zijn	de	verkiezingen	voor	de	provincies	en	begin	2018	
voor	het	nationale	parlement.		

Nieuwe	samenstelling	bestuur	Stichting	Vrouwen	voor	Vrouwen	(VvV)	
Na	 een	 eerste	 kennismaking	met	 het	werk	 van	VvV	 als	 lid	 van	 het	 veldteam	 in	 het	 voorjaar	 2017	 is	 recent	
Sandra	Bijl	 het	bestuur	 komen	versterken.	 Sandra	 is	 een	bevlogen	huisarts	uit	Rotterdam-Zuid,	 gewend	aan	
het	omgaan	met	mensen	uit	verschillende	culturen.	Ze	heeft	 in	het	verleden	 in	Nepal	gewoond	en	gewerkt,	
waardoor	ze	ook	met	de	taal	uit	de	voeten	kan.		
We	hebben	 eind	 juni	 afscheid	 genomen	 van	 ons	 bestuurslid	Dorien	 Janssen.	 Zij	 heeft	meer	 dan	 5	 jaar	 heel	
actief	meegedacht	 en	meegewerkt	 aan	de	ontwikkeling	en	bezigheden	 van	VvV.	Ook	de	 vertegenwoordiger	
van	jong	VvV,	Heleen	Lammers,	heeft	het	bestuur	verlaten.	Jong	VvV	blijft	wel	actief	betrokken	bij	projecten	
van	VvV.	

	
Gynocamp	in	het	najaar:	een	andere	opzet	en	een	vertrouwde	opzet	
Een	andere	opzet	in	Rasuwa	
Al	 meerdere	 jaren	 wordt	 er	 in	 het	 Man	 Mohan	 Hospital	 in	 Kathmandu	 door	 Vrouwen	 voor	 Vrouwen	 een	
bijdrage	 geleverd	 aan	 de	 opleiding	 van	 lokale	 gynaecologen.	 Vele	 operaties	 zijn	 daar	 al	 uitgevoerd	 door	 de	
Nepalese	 gynaecologen.	 Vanuit	 Man	 Mohan	 Health	 Services	 (een	 NGO	 van	 het	 Man	 Mohan	 Hospital)	 is	
gevraagd	 aan	 VvV	 om	 een	 gynocamp	 in	 het	 district	 Rasuwa	 (op	 ca	 5	 uur	 rijden	 van	 Kathmandu	 richting	
Himalaya)	 te	 ondersteunen.	 Eind	 oktober	 zal	 in	 het	 zuidelijke	 deel	 van	 Rasuwa	 een	 week	 lang	 onderwijs	
gegeven	worden	en	zullen	health	workers	getraind	worden.	Ook	zullen	de	lokale	scholen	betrokken	worden	op	
eenzelfde	wijze	als	recent	 in	Parbat	 is	uitgeprobeerd.	Gestreefd	wordt	naar	een	meerjaren	traject	(ca	3	 jaar)	
waarna	er	een	POPnetwerk	tussen	Rasuwa	en	Man	Mohan	moet	functioneren.	Man	Mohan	Health	Services	zal	
dit	project	coördineren	en	leiden.	

	
	
	
	

Augustus 2017 



	

	
	
	

Een	vertrouwde	opzet	in	Ilam	
In	november	 zal	 in	 Ilam	weer	een	gynocamp	gehouden	worden	samen	met	KARUNA	Foundation.	Ook	 in	dit	
gynocamp	 staat	 het	 onderwijs	 en	 training	 centraal.	 Begonnen	 wordt	 met	 een	 2	 daagse	 intensieve	 cursus	
waarna	lokale	training	van	de	health	workers	in	hun	eigen	gaunpalika.	
	
Gevolgen	aardbeving	2015	
Rasuwa	 is	 een	gebied	dat	 zeer	 ernstig	 is	 getroffen	door	de	aardbeving	 van	april	 2015.	Vele	health	posts	 en	
birthing	 centers	 zijn	 verwoest	 en	 nog	 steeds	 niet	 herbouwd.	 Zorg	 wordt	 geboden	 in	 tenten	 die	 soms	 zeer	
matig	voorzien	zijn	van	materiaal.	Op	verzoek	van	de	lokale	bestuurders	zal	Vrouwen	voor	Vrouwen	met	name	
voor	 de	 birthing	 centers	 een	 bijdrage	 gaan	 leveren.	 Agnes	 Kaslander	 en	 enkele	 andere	 vrijwilligers	 zijn	
materiaal	voor	delivery	sets	aan	het	verzamelen	en	zullen	ervoor	zorgen	dat	we	 in	etappes	ca	500	van	deze	
delivery	sets	in	Rasuwa	kunnen	afleveren.		

	
Deelname	project	van	de	Worldschool	
Het	 Worldschool	 Network	 (www.worldschool.nl)	 helpt	 scholen	 om	 rijke	 leeromgevingen	 te	 scheppen.	
Leeromgevingen,	 meestal	 met	 opdrachtgevers,	 die	 het	 uiterste	 van	 leerlingen	 vragen.	 En	 met	 tal	 van	
maatschappelijke	actoren,	die	meedoen	omdat	ze	de	denk-	en	daadkracht	van	 jongeren	serieus	nemen	aldus	
de	Worldschool.	VvV	heeft	een	verzoek	ontvangen	om	een	aantal	leerlingen	te	begeleiden	bij	het	maken	van	
een	eendaags	praktisch	onderwijsprogramma	voor	Nepalese	middelbare	scholieren	met	als	doel	het	vergroten	
van	de	kennis	over	de	Pelvic	Organ	Prolapse	zowel	bij	meisjes	als	bij	jongens.	In	september	gaat	dit	project	van	
start	olv	Annemarie	Swart	en	2	leden	van	jong	Vrouwen	voor	Vrouwen.	
	

	

	


