Actie voor slachtoffers van de aardbeving in
Nepal
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Beste sponsor/belangstellende,
Op 25 april had een rampzalige aardbeving plaats in Nepal. Het
epicentrum lag op 60 km van Kathmandu. Op 26 april was er nog
een krachtige naschok, gevolgd door vele andere naschokken. De
gevolgen waren verschrikkelijk.
Niet alleen Nepal, ook delen van Tibet, India, Bhutan en
Bangladesh werden getroffen.
Tot nu toe zijn al meer dan 6100 doden geborgen, maar
specialisten schatten het werkelijke aantal op minimaal 10.000.
Het aantal getelde gewonden is 12.000 maar ook dit moeten er in
werkelijkheid veel meer zijn. Veel afgelegen plaatsen zijn nog niet
bereikt door hulpteams. Delen van o.a. Kathmandu, Bhaktapur en
Patan werden zwaar getroffen. Hele dorpen werden weggevaagd,
zoals Sankhu. Honderdduizenden overlevenden hebben geen huis
meer. Maar ook velen die nog een huis hebben moeten dag en
nacht buiten bivakkeren vanwege de onophoudende naschokken
die nog steeds huizen doen instorten. Terwijl het 's nachts koud
is en er hevige regenbuien vallen. Volgens de UN hebben 1,4
miljoen mensen direct hulp nodig. Voor veel anderen is de situatie
ook zeer moeilijk. Er is gebrek aan van alles, zoals voedsel, water,
tenten en aan medische hulp.

Het leed van de getroffenen is niet in woorden te vatten. De
foto’s spreken voor zich. eenr..

Ingestorte tempel in
Bhaktapur
Shresta

Foto: Niranjan

Wat kunnen wij betekenen voor slachtoffers in zo een
verschrikkelijke situatie?
Wij denken dat wij in elk geval alles moeten doen wat mogelijk is..
De Tara Stichting koos voor directe medische hulp aan
overlevenden.
Wij hebben hiertoe contact gemaakt met een uiterst
geschikte organisatie, die hier al op grote schaal mee bezig is: de
kliniek van het Shechen klooster in Kathmandu. Normaal is dit
een grote polikliniek voor arme mensen. Nu organiseert de
kliniek medische kampen en stuurt medische teams overal heen
waar het het meest nodig is. De hulpverleners zijn zelfs getraind
voor hulp bij rampen.

De donaties die de kliniek ontvangt gaan geheel naar dit doel
(alle onkosten worden apart gesponsord door derden).
Dit is precies wat wij zochten om mee samen te werken: zeer
betrouwbare, deskundige hulpverlening, en elke eurocent wordt
bestemd waar het voor bedoeld is.
Het terrein van Shechen klooster zelf is ingericht als EHBO post
en om duizenden een slaapplaats, eten en drinken te verschaffen.
Wij zijn heel blij om met zo een betrouwbare organisatie te
kunnen samenwerken.
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illegale Tibetaanse vluchteling -foto van voor de

Tot slot hebben wij informatie dat vele Tibetaanse vluchtelingen
in Nepal in een noodsituatie verkeren na de aardbeving. Het
betreft illegale en extreem arme vluchtelingen, die hun eigen
dorpen hebben vlak bij de Tibetaanse grens. Omdat ze illegaal
zijn bestaan zowel zijzelf als hun dorpen officieel niet. Daarom
wordt er ook geen enkele hulp naar hen gestuurd. Volgens onze
informatie zijn een aantal van deze dorpen, zoals Bridim en
Dhunche, bijna totaal verwoest. Wij hebben de Shechen Kliniek
verzocht om ook in deze afgelegen dorpen hulp te bieden. Het is
in onderzoek nu. Indien mogelijk willen wij graag ook deze
Tibetanen helpen zoveel als mogelijk is.

U kunt uw bijdrage overmaken naar :
NL29ABNA0431292981

ten name van de Tara Stichting te Balkbrug.
IBAN-code: NL29ABNA0431292981
Swift-code: ABNANL2A
Wij maken uw gehele donatie over!
Alle kosten van de stichting worden door bestuursleden betaald.
Uw donatie is aftrekbaar van de belasting (ANBI status)
Hartelijk dank voor uw steun!
Thupten Dolkar
Voorzitter Tara stichting
is een hyperlink...

De Tara Stichting werkt in India en Nepal en helpt
Tibetaanse vluchtelingen in nood.
De Stichting richt zich vooral op het Gaden Jangtse klooster
in Zuid-India en op het Kopan nonnenklooster in Kathmandu.
Daarnaast zijn er ook acties voor kinderen in nood.
Voor meer informatie over de Tara stichting verwijzen wij u
naar onze website:
Klik hier om naar onze website te gaan.
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