Het geeft niet om zo nu en dan te verdwalen
Benefietavond 20-jarig bestaan Nepalimed
Dinsdagavond 6 november stond in het teken van de benefietavond van Nepalimed in
Schouwburg Ogterop in Meppel. Op deze schitterende locatie, gesponsord door de schouwburg,
vierden wij al weer het 20-jarige bestaan van onze stichting. Dit avontuur begon toen Jan en
Ammy van Gooswilligen in het najaar van 1997 aan het wandelen waren in de Nepalese bergen en
de weg kwijtraakten, totdat een toevallige voorbijganger hen hielp de weg naar het hotel terug te
vinden. Ze raakten aan de praat en al snel ging het over het toenmalige nieuwe ziekenhuis in
Dhukihel. De volgende dag werden zij geïntroduceerd bij Dr. Ram Kanta Shrestha, een zeer
energieke jonge Nepalese man, chirurg, directeur van het ziekenhuis, die in Oostenrijk zijn
opleiding als arts en chirurg had genoten. Jan
en Ammy raakten onder de indruk van het
werk van Dr. Ram. Ook voelden zij mee met het
leed en de armoede bij de Nepalese bevolking.
Ze zochten naar een mogelijkheid structureel
iets te doen. Nu ze een goed ziekenhuis hadden
gevonden was het duidelijk dat zij, als
artsenechtpaar, een wezenlijke bijdrage
konden leveren aan de gezondheidszorg. Het
feit dat Dhulikhel hospitaal goed georganiseerd
is, een betrouwbaar financieel beheer heeft,
was daarbij doorslaggevend om Nepalimed
Holland op te richten.
Sinds die tijd is er in 20 jaar veel in gang gezet en wij zijn trots op wat het ziekenhuis allemaal heeft
bereikt. Inmiddels voorziet het ziekenhuis in kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg voor jaarlijks een miljoen kansarme Nepalezen. Een mooie reden om dit ook na 20 jaar
Nepalimed te vieren. Dit had immers nooit mogelijk geweest zonder de trouwe steun van onze
vrienden van de stichting, onze donateurs en onze partners. We zagen veel oude bekenden en
goede vrienden, en ook waren Roshan en Biraj, namens het ziekenhuis, speciaal voor dit evenement
uit Nepal overgekomen. Er waren mooie, fascinerende sprekers. Bram Tankink vertelde over zijn
mountainbike tocht door de Himalaya en kwam met mooie anekdotes over zijn vorige
wielerbestaan. Rene de Bos nam ons mee terug in de tijd toen hij als eerste Nederlander de Mount
Everest wist te beklimmen. En we genoten van Nepalese dans. De fototentoonstelling van Rob
Hoorn werd goed bekeken, hij ging recent naar Nepal. Vocaliste Greetje Bijma zorgde voor
een prachtig eindslot met haar unieke stem. De avond vloog om. Presentator Herbert Dijkstra sloot
de avond af met de sprekende woorden 'dat het af en toe goed is om de weg kwijt te raken'. Daar
sluiten wij ons volledig bij aan.
Wij willen iedereen van harte bedanken voor
jullie aanwezigheid, enthousiasme, medewerking en giften tijdens deze onvergetelijke
avond. Er is tijdens de avond ruim 4000 euro
opgehaald. Dit bedrag zal volledig ten goede
komen aan het afronden van het moeder- en
kindcentrum van het ziekenhuis.
Namens het Centrum voor Moeder en Kind,
Dhulikhel, Nepal, bedankt!
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