
 

 

 

 

Zeer zware aardbeving in de Kathmandu vallei 25 april 2015 

 

Hoe nu verder? 

De beelden op TV spreken voor zich. Wij van Higadoc hebben in het begin geprobeerd informatie te 

krijgen maar dat was onmogelijk. Alle verbindingen waren verbroken. 

Hoe gaat het met de kinderen, Pravat, Jwala en hun families en goede vrienden die in Kathmandu 

zich bezighouden met Higadoc. Inmiddels weten we gelukkig al wat meer. Via What’s App hebben we 

nu bericht gekregen en wat foto’s. 

Het huis waar Pravat met zijn gezin  en de kinderen 

woont is beschadigd maar staat overeind. Tot nu toe 

leefden ze op straat. Ze gaan bekijken om er weer 

naar binnen te gaan. Het kantoor waar Pravat 

computerlessen geeft is ingestort. De computers die 

hij van ons heeft gehad om de lessen beter te kunnen 

geven zijn verloren! (zie foto) 

Van Jwala en zijn gezin hebben we gehoord dat ze 

ook de beving hebben overleefd en ook Jwala’s huis is 

beschadigd en naar wij hebben begrepen niet 

ingestort. Ook het huis in de vallei van Jwala’s ouders 

is volledig verwoest en Jwala gaat daar ook naar toe 

om zijn ouders te helpen.      Computerschool van Pravat 

Higadoc Kathmandu bestaat uit een groep mensen die elkaar steunen en ook “onze” kinderen. Hoe 

het met iedereen van deze groep gaat weten we nog niet. 

De 4 kinderen van Higadoc zijn terug naar de dorpen waar ook alles vernield is en zullen daar een 

aantal weken blijven(!). Ook hiervoor willen we 

proberen hulp te bieden. 

De school in Kathmandu is beschadigd maar 

staat nog wel overeind. Wanneer de lessen 

weer gaan beginnen is ons nu onbekend. 

Het bestuur van Higadoc is nu plannen aan het 

maken om de mensen van Higadoc in 

Kathmandu en hun families en ook de familie 

van de kinderen in de dorpen de helpende hand 



te bieden en dat kan alleen met veel steun van anderen. 

De wegen naar de dorpen zijn redelijk begaanbaar. Met kan de dorpen wel bereiken.  

Het gaat in eerste instantie om tenten, voedsel en water. Deze dingen zijn erg belangrijk. Het 

regenseizoen gaat binnenkort beginnen en dan valt er gigantisch veel regen (elke dag) in een paar 

maanden tijd. 

Wij horen dat inmiddels de prijzen voor hulpgoederen flink stijgen.  

We zullen Pravat en Jwala vragen een plan op te stellen dit daar te coördineren om de dit te 

verwezenlijken. Dus hoe ze het geld gaan besteden. Pravat zal daar ok verslag van doen. 

Bedenk dat het geld wat gedoneerd wordt voor 100% ten goede komt aan Higadoc Kathmandu. 

 

  

Zijkant computerschool       Dit was het ouderlijk huis van Pravat   

De komende dagen komt er ook een nieuwsbrief. Wilt u al geld storten?  

Dat kan op  ING bank rekening IBAN:  NL 13 INGB0005890014 en vermeld er dan bij dat het de 

aardbeving betreft. 

Bedankt, Bestuur Higadoc  

Wikipedia |De aardbeving in Nepal (ook wel aangeduid als de Himalaya-aardbeving)[4] was een aardbeving die optrad op 25 april 

2015 om 11:56:26 (NPT) / 07:11:26 (MET) met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter en een verwoestende kracht (IX) op de 

schaal van Mercalli.[1] Het epicentrum lag ongeveer 34 kilometer ten oostzuidoosten van Lamjung, met een hypocentrum van circa 

10 kilometer diep.[5] Het is de ergste ramp in Nepal sinds de aardbeving tussen Nepal en Bihar in 1934.[1] Bij de aardbeving zijn 

minstens 7.557 mensen omgekomen en meer dan 14.123 mensen zijn gewond geraakt.[3] De meeste slachtoffers vielen in Nepal, 

maar er vielen ook slachtoffers in omringende landen waaronder India, China en Bangladesh. 

De aardbeving veroorzaakte een reeks van lawines op de Mount Everest, waarbij minstens negentien mensen om het leven kwamen. 

Dit maakte het de meest dodelijke dag op de berg.[6] Eeuwenoude gebouwen in de Kathmandu-vallei, een UNESCO Werelderfgoed, 

werden verwoest.[7] De vallei is vatbaar voor liquefactie, een proces waarbij de bodem zich bij een aardbeving als een vloeistof gaat 

gedragen en het fundament onder gebouwen wegvalt. 

Naschokken bleven zich voordoen door heel Nepal, met een enkele schok die een kracht van 6,7 op de schaal van Richter had, op 26 

april om 12:54:08 (NPT) / 08:09:08 (MET).[8] 

Enkele minuten nadat de ramp zich voltrok zette de Indiase overheid, via de krijgsmacht, "Operatie Maitri" op, een grootschalige 

humanitaire missie met als hoofddoel om hulpacties in Nepal op te zetten.[9 

Een tweede aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter vond plaats op 12 mei 2015, op 19 kilometer diepte, met het 

epicentrum nabij de grens met China.[10] 

 



 

11/5/2015: Actueel nieuws van Pravat uit Nepal: 
 

Er is telefonisch en via de e-mail contact geweest met Pravat. Iedereen maakt het daarginds, fysiek 
gezien, gelukkig goed. Materieel gezien is het niet best. Een paar huizen staan nog wel overeind, 
maar zijn zo beschadigd dat zij er niet in durven. Ze willen binnenkort wel weer proberen om naar 
binnen te gaan. Tot dan slaapt iedereen op straat. De dorpen waar de kinderen vandaan komen zijn 
volkomen verwoest. Pravat is op weg geweest naar het dorp van Sem, maar moest weer terug omdat 
het niet te bereiken was. Ze blijven het proberen. 

Momenteel is de grootste behoefte aan onderdak (tenten), want de regentijd komt er aan. Ook 
(warm) voedsel is erg gewenst, evenals kookgerei. De prijzen van goederen blijven echter stijgen. De 
actie die wij als Higadoc voeren om extra hulp te kunnen bieden, heeft gelukkig veel reacties en 
donaties tot gevolg. De eerste € 1500 wordt vandaag over gemaakt. Donaties blijven uiteraard 
welkom! 
 

Zodra er nieuws is, zal het op deze website vermeld worden. 

Han Slijkhuis Higadoc 

 

13 mei 2015 

Gisteren werden we weer opgeschrikt door het nieuws van een nieuwe aardbeving in 

Nepal.  

Wederom doden en gewonden en opnieuw verwoestingen. We hebben direct contact gezocht en 

vanmorgen was er telefonisch contact met Pravat. Er zijn bij hen gelukkig geen persoonlijke 

ongelukken gebeurd , maar voor zover duidelijk werd, is nu wel zijn huis helemaal verwoest. 

 

De eerste €1500 zijn naar hen overgemaakt. Hiervoor zijn ze erg dankbaar. Er is nu grote behoefte 

aan tenten. Hier is een tekort aan. 

Ook voedsel moeten zij kopen. Gelukkig konden ze onlangs een behoorlijke hoeveelheid rijst kopen. 

Financiële ondersteuning blijft nodig. Gelukkig blijven we giften ontvangen. Alle goede gevers, 

hartelijk dank hiervoor.  

Binnenkort zullen we een tweede bedrag naar hen overmaken. Zodra we weer meer weten, zullen 

we dit op onze site vermelden. 

 

26 mei 2015 

Na de laatste aardbeving is er weer contact geweest met Pravat, via telefoon en mail. 

Ze kunnen maar moeilijk onder woorden brengen wat hun situatie nu is, maar fysiek gezien maken ze 

het allen goed. 

Overdag zijn ze druk met het leveren van zoveel mogelijk hulp. Met name de families van de Higadoc 

kinderen in de bergdorpen heeft voor 

hen prioriteit, voor zover deze dorpen tenminste te bereiken zijn. 

Er is inmiddels €1500 overgemaakt naar de higadoc rekening in Nepal. Uiteraard zijn zij hier erg 

dankbaar voor. Allen die hieraan hebben 

bijgedragen worden door Pravat hartelijk bedankt. Gelukkig komt er nog steeds geld  binnen.  Voor 

de tweede keer kan er €1500 overgemaakt 



worden. Van het geld worden eerste levensbehoeften aangeschaft. Er zijn tenten gekocht, voedsel, 

kleding, beddengoed, etc. 

 

Uiteraard beseffen we dat onze hulp slechts een druppeltje op de bekende gloeiende plaat is, maar 

alle kleine beetjes helpen. Onze en uw hulp blijft nodig! Zodra er weer nieuws is, laten we u dit via 

onze website weten: www.higadoc.com 

Groet, Han Slijkhuis 

 

Juni 2015 
Recente foto's van Pravat en Jwala.  

Zij brengen hulpgoederen naar dorpjes in de bergen.  

 

 


