HOLLAND

Zondag 25 oktober 2020

Vooraankondiging
van een persoonlijk en
hartverwarmend boek
In 1996 heeft de Nepalse arts Ram Shrestha een ziekenhuis laten bouwen in Dhulikhel. Kort daarna vond
een toevallige ontmoeting plaats tussen deze charismatische arts en het artsenechtpaar Jan en Ammy van
Gooswilligen uit Meppel die bezig waren aan een trektocht door de bergen. Deze ontmoeting maakte zoveel
indruk op Jan en Ammy dat ze besloten zich voor dit ziekenhuis te gaan inzetten. De Stichting Nepalimed
werd opgericht en met de steun van vele anderen is het ziekenhuis uitgegroeid tot een moderne voorziening
met meer dan 20 buitenposten.
Enige tijd geleden bestond Nepalimed 20 jaar. Voor het ziekenhuis in Nepal was dit aanleiding om Ammy te
vragen over haar ervaringen en die van haar inmiddels overleden echtgenoot een boek te schrijven. Dit heeft
geleid tot een persoonlijk en hartverwarmend boek met als titel: Gezondheidszorg op het dak van de wereld.
Het boek laat zien hoeveel mensen bereid waren zich voor het ziekenhuis in te zetten en hoe het beste van
twee culturen samenkomt. Het fraai vormgegeven boek – full colour, hard cover, 210 mm x 240 mm –
is rijk geïllustreerd met prachtige foto’s. Omvang is 160 pagina’s. De opbrengst van het boek is bestemd
voor Stichting Nepalimed.
Uit het boek:
Als tweede jongen van een gezin van zeven kinderen
verloor Ram zijn moeder toen hij tien jaar was. Vanaf dat
moment was Ram vastbesloten arts te worden. Hij kreeg
een droom: de bouw van een ziekenhuis. Dat ziekenhuis
kwam er, in het stadje Dhulikhel hoog in de bergen.
Presentatie van het boek vindt plaats op zondag
25 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur in Het Koelhuis
in Zuthpen (Coenensparkstraat 1). U bent van harte
uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn. De bekende
sportpresentator en lid van het comité van aanbeveling
van Nepalimed, Herbert Dijkstra, zal de presentatie leiden.
Ook dr. Ram Shrestha zal aanwezig zijn.
De definitieve uitnodiging met het volledige programma
zal in september worden verstuurd.

