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NYHEDSBREV 25. juni 2015 

JORDSKÆLV VED VERDENS ENDE 
 
Heldigvis blev vores område ikke ramt så hårdt af 25. april jordskælvet, som lå 190 km borte. Men 
vores tre lokale medarbejdere, Namgyal, Janaki og Tika Ram, drog alligevel afsted tidligt mandag 
morgen i Jeep med 100 sække med presenning, liggeunderlag og varme tæpper, som var købt for 
midler samlet ind blandt gode mennesker i Himalayan Project og Rotary klubber i Danmark og 
Tyskland. Vel ankommet til distriktets hovedby, Salleri, var de i færd med, tirsdag den 12. maj ved 
middagstid, at planlægge sammen med Chief District Officer, hvor og hvordan de skulle sende de 
100 sække ud til de mest trængende, da det andet store jordskælv fik det hele til at blævre i 
omkring 40 sekunder, mens husene slog revner og folk tumlede og løb skrigende omkring. Og så 
kom en byge af meldinger ind via mobiltelefonerne. Dette andet skælv på 7,3 og dets efterskælv 
på 6,3 lå kun 44 og 25 km borte. Det stod hurtigt klart, at det var vores område, med vores skoler 
og vores venner, som var hårdest ramt. I én kommune var ødelæggelserne 95-100%, den næste 
90% og den tredje 85% og derefter nedad ud over distriktets 34 kommuner, ned til 15%. Vores 100 
sække kørte med traktor til vejs ende, hvor en flok soldater over 2-3 dage fik dem bragt til de 
værst ramte. 
Så fik jeg en opringning derommefra. 700 familier bare i vores egne 4 kommuner var blevet 
hjemløse og monsunen var allerede begyndt at give vand dagligt. Namgyal ringede til Kathmandu, 
til en leverandør af presenninger, som vi har handlet med et par gange med indkøb af 
drivhusplastik. Han havde 1.000 stk liggende til 120.000 kr, og han var klar til at give os kredit, selv 
om pengene ikke en gang var afsendt fra Danmark endnu. Næste morgen fløj en af mine folk 
tilbage til hovedstaden og få timer senere kørte han afsted med Jeep og 1.000 presenninger. 
Samtidig blev stærke mænd kaldt til fra de værst ramte steder. Så 2½ døgn efter jordskælvet, kort 
før midnat, havde samtlige beboere i de tre kommuner fået udleveret et plastiktag over hovedet. 
De sidste 300 af vore presenninger blev med en helikopter, stillet til rådighed af hæren, leveret til 
afsidesliggende og svært fremkommelige steder. Men vi var først, på de rigtige steder og så endda 
med en god kraftig kvalitet plastik med garanteret 3 års holdbarhed. Nu ankommer efterhånden 
nødhjælpspakker til alle, men med tyndere plastik. De sidste opgørelser, her 2 uger efter, viser at 
en trediedel af distriktets 24.000 husstande er blevet husvilde. De fleste steder kunne folk flytte 
midlertidigt ind hos naboer eller familie, blot ikke hvor vi leverede. Der ligger alt ned. 
Og det gør også vore skoler. De sidste par år har vi bygget efter jordskælvssikret teknik. Og de 
bygninger står endnu, næsten uskadte. Vore tre medarbejdere, Namgyal, Janaki og Tika Ram, gik 
en runde gennem hele vores projektområde, hvor de måtte overnatte i telt eller nødhytter. Janaki 
uddelte scholarship til alle vore studiestøttede børn og unge. Namgyal har vurderet 
skolebygninger, klinikker og familiesituationerne i almindelighed. Foreløbig har han kasseret 8 
bygninger på to skoler, som vi har et ansvar for. De er nu i færd med at blive revet ned og 
byggematerialerne oplagret. De, der først melder klar, får først bygget. På tre mindre skadede 
bygninger har han sat reparation i gang straks. Yderligere 10 bygninger har han erklæret kassable, 



men der skal vi først have afklaret om andre donorer kan blive involveret. Og yderligere har 
foreløbig to andre skoler henvendt sig med en bøn om hjælp. 
Hvad vi har bygget op gennem 18 år blev pulveriseret på 40 sekunder. Men det som vi har bygget 
op inde i hovedet på folk, voksne og børn, det er intakt. Og de nåede dårligt at blive fortvivlede, 
for de havde plastiktag over hovedet indenfor 3 døgn. Og nu lover vi dem nye jordskælvssikrede 
skoler allerede når monsunen slutter i eftersommeren. De sidder inde i deres små nødskure med 
plastiktag og søber the, griner og pjatter som altid. Mine folk får varme håndtryk og et kram 
indimellem. Forleden blev jeg ringet op af en bonde derommefra med et engelsk ordforråd på 
under 50 ord; men jeg forstod på ham, at kun Buddha er større end mig. Så nu knokler jeg videre 
på, for at skaffe penge nok, og så skal jeg derom og derop, så snart monsunen stopper til oktober 
og bo i små bræddehytter med plastiktag, grine og drikke the, mens vi bygger skoler. 
 
Lige fra starten blev vores indsats koordineret med de lokale myndigheder i distriktets hovedby 
Salleri (Chief District Officer, District Army Chief og Radio Himal FM) og på lokalt niveau (VDC 
Secretary, Ward Citizen Forum og VDC Mobilizers), hvilket sikrede en korrekt og retfærdig 
fordeling at disse de allerførste forsyninger af nødhjælp. Derfor valgtes de tre hårdest ramte 
kommuner, den største kommune og de tre fjerneste kommuner. Desuden fik vi al den hjælp, som 
disse myndigheder kunne stille til rådighed. Radioen kaldte de rigtige mennesker til 
mødestederne, hæren hjalp med at bære og pakke, hæren stillede en helikopter til rådighed, 
lokale repræsentanter gik over bjerg og dal for at bære 20-30 presenninger hjem, lokale 
myndighed sikrede en retfærdig fordeling og så videre. Og vi fik en enorm anerkendelse fra alle og 
enhver, hvilket kan lette vor vej her efterfølgende, når vi skal i gang med at genopbygge.  
 
Den opgørelse over skadernes omfang, som der blev arbejdet efter, var udarbejdet på basis af 
oplysninger, der i løbet af 2-3 dage blev afgivet af det lokale politi og lokale mobilizers. Det vil sige 
af ikke-eksperter, men på basis af deres umiddelbare indtryk, som bar præg af den til panik 
grænsende stemning, der var til stede alle vegne. Men under alle omstændigheder var der absolut 
ingen, der turde opholde sig i deres hus, uanset hvordan det så ud. Solukhumbu District har 34 
kommuner med i alt 23.813 husholdninger, hvoraf 7.995 (34%) blev vurderet ubeboelige, mens 
8.364 (35%) blev vurderet beskadigede men formodentlig til at reparere.  
 

Opgørelse over vores akutte indsats med presenninger 
Kommune 

VDC 
House 
Hold 

Damaged Houses Distributed Days 
Entirely Partially Total tarpauline after 

Bhakanje 285 98% 2% 285 262 3 
Chaulakharka 430 100% 0% 430 220 6 
Goli 453 81% 19% 453 216 1 & 6 
Beni 2.816 42% 29% 2.002 172 4 
Salleri 40 5 
Necha Batase 767 9% 66% 574 50 5 
Necha Betghari 838 11% 81% 769 50 5 
Salayan 1.137 34% 46% 908 100 5 
     1.110  

 
Men efterfølgende, efterhånden som folk falder til ro og begynder at opleve usikkerhederne ved 
at bo i nødhytterne, så svinder tallene noget ind. I Bhakanje er der nok 10-15 % huse, som 
overhovedet ikke fejler noget, så vidt det kan ses. Halvdelen af resten vurderes efterhånden at 
kunne repareres. Men det betyder så også, at der stadig er 40-45%, der er faldet helt sammen 
eller hvor skaderne er så store, at huset er farligt at bebo. Men hvis jordskælvene endnu ikke er 
overstået for denne omgang, så bliver tallene jo helt anderledes igen, når småskader bliver større. 



Som det ser ud nu er 100-150 familier i Bhakanje uden fast bolig her og nu og i fremtiden, indtil de 
får råd til at bygge det op igen. Foreløbig er de gået i gang med at nedbryde og at redde de 
stumper, som kan genbruges. Selv nedbrydningsarbejdet er meget vanskeligt, hvis huset stadig 
står oprejst, og især hvis det er på mere end en etage. I Nepal er husforsikring en meget ny og dyr 
ting, som ingen overhovedet har set skyggen af i Solukhumbu. Livet i nødhytten går sådan set godt 
nok. De værdier, som kunne reddes, er i sikkerhed; i mange tilfælde i drivhuset. Der er tag over 
hovedet. Presenningen er dækket af bambusmåtter for at skygge for solen. Men her i 
monsuntiden er slanger og andet kryb mere aktive, så utrygheden stiger. Viljen til at komme i hus 
bliver større som tiden går. 
 
Fra Governments side er der blevet udbetalt skadeserstatning til de, hvis hus er væsentlig 
beskadiget. Det drejer sig om 7.000 Rs (500 kr) i første omgang og 15.000 Rs for nylig (1.000 kr). 
Hvis materialerne kan genbruges og beboerne selv kan bygge, så kan man nok bygge et lille hus for 
100.000 Rs. Men hvis der ikke er materialer og håndværkere skal ansættes, så bliver det snarere 4-
600.000 Rs for et lille hus, men så er det ikke jordskælvssikret. Dette vil koste 1-200.000 Rs ekstra. 
Og hvis man er bedre vant, så vil det blive mere end en million. Det bliver interessant at se, 
hvordan folk klarer den udfordring. Men vi har besluttet ikke at bevæge os ind i dette felt. I hvert 
fald ikke endnu. Måske senere når vi bliver vidner til ulykkelige situationer, hvor folk hverken kan 
bygge eller flytte. 
 
Så nu skal vi koncentrere os om at få skolebygningerne bragt i stand igen, så børnene kan få deres 
undervisning, og forældrene kan få fred derhjemme til alle de gøremål, som vil optage dem 
fremover. Vi forventer inde i juli at have et overblik over Sagar-Bakanje Skole og Sagardanda Skole, 
hvor de er i gang med at rydde op og sortere byggematerialer. Så vi kan gå i gang med at bygge til 
september, når monsunen lakker af. Vi har fået en forhåndsaftale med gode håndværkere, og 
afventer lige nu om myndighederne vil yde et tilskud til skolebygninger. I hele Solukhumbu District 
er der 271 skoler (173 Primary, 57 Lower Secondary, 25 Secondary og 16 Higher Secondary) og af 
disse er 213 beskadigede og dermed 58 ubeskadigede. De beskadigede skoler har i alt 1907 
klasseværelser, hvoraf 514 er skadet til ubrugelighed, 365 er svært beskadigede, 303 har mindre 
skader og 725 er ubeskadigede. De beskadigede skoler involverer i alt 24.773 elever. De skoler, 
som vi er primært involverede i udgør 24 af de ubrugelige lokaler, 16 svært beskadigede, 14 
lettere beskadigede og 8 ubeskadigede; men derudover er der alle de andre, som vi har været 
involveret hen ad årene, som vi slet ikke tør tænke på endnu. 
 
Det vedhæftede regnskab vedrører udelukkende den akutte leverance af Survival Sack og 
presenninger. De nævnte donorer er de, som specifikt har bedt om at deres donation bliver brugt 
til dette formål. De øvrige donorer har betalt til nødhjælp mere generelt, og deres donation vil 
blive brugt til genopbygning af skolerne. Dette vil blive rapporteret senere efterhånden som vi får 
det gennemført. 
 
Der er ikke vedhæftet billeder til dette nyhedsbrev. Det får du langt bedre på hjemmesiden 
www.nepalhelp.dk som i øvrigt bliver opdateret jævnligt, når der kommer nyheder ind deromme 
fra og deroppe fra. 

Med venlig hilsen 
Kurt Lomborg, Projektmager i Himalayan Project. 

 

http://www.nepalhelp.dk/
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10.05.15 90 GSM Silpaulin (15F x 20F) 110 pc 1.887 204.803 204.803
13.05.15 120 GSM Silpauin (12F x 18F) 1000 pc 1.780 1.779.999 1.779.999
10.05.15 6F x 6F Blanket  100 pc 700 70.000 70.000
10.05.15 2F x 6F Mattress  150 pc 325 48.750 48.750
10.05.15 2F x 6F  Mattress 55 pc 400 22.000 22.000
10.05.15 2 mm Rope  3000 m 10 30.000 30.000
11.05.15 Packing strings 100 m 4 400 400
10.05.15 100 kg Sacks  100 pc 14 1.400 1.400
11.05.15 KTM‐Salleri Transportation by mini truck  40.000 40.000
13.05.15 Tikaram flight Ticket Phaplu‐KTM 3.665 3.665
13.05.15 Tikaram Taxi fare 1.150 1.150
14.05.15 KTM‐Salleri Transportation by Truck  50.000 50.000
14.05.15 Local Transportation by Tractor (Pikeykhop) 25.000 25.000
15.05.15 40 Tarpaulin (100kg) by plane ( KTM‐Phaplu) 9.000 9.000
19.05.15 Local Transportation by Tractor (to Junbesi) 3.000 3.000
07.06.15 Himal FM Radio Program weekly in 6 months 100.000
09.06.15 1.5% tax on plastic 2.755 2.755

1.987.557 70.000 70.750 30.400 1.400 131.815 2.391.922

Date NRS
03.05.15 Ilana S Worsham USD 50.550
02.06.15 Shafiq Noorani USD 45.151
21.05.15 Himalayan Project Denmark DKR 2.229.000

2.324.701

30.04.15 Laust Eriksen, Kirkegade 25, Jebjerg, 7870 Roslev NRS
07.05.15 Niels Bækby, Ydunsvej 97, 7800 Skive To be transferred from HP: ‐67.221
11.05.15 Niels Østergaard, Neder Hjerkvej 23, 7870 Roslev At rate 15,0 NRS/DKR it will be DKR:  4.481,40
11.05.15 Bodil og Leif Kristensen, Dalvænget 6, 7900 Nykøbing M
11.05.15 Liesa Petersheim, Freilighrathstraße 17, D‐40479 Düssseldorf
12.05.15 Hermann Franzen, Königsalee 42, D‐40212 Düsseldorf
13.05.15 Frida Mundbjerg Nielsen, Kobberupvej 217, 75000 Holstebro
13.05.15 Human Practice Foundation
18.05.15 Stefan Hammer, Kibshavevej 19, Kulepile, 5900 Rudkøbing
18.05.15 Jacob Snestrup Hansen, Havnevej 45,1, 7800 Skive
20.05.15 Sandra Koetting, Ernst‐Abbe‐Weg 18, D‐40589 Düsseldorf
21.05.15 Human Practice Foundation
27.05.15 Maria Richter, Kennedydamm 5, D‐40476 Düsseldorf

Total collected specifically for Survical Sacks:

60.000,00
800,00

Date

Total Income 

07.06.15
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150.000

TOTAL 

Following donors have specifically mentioned Survival Sack for their donation
5.000,00

To be added from HP Earthquake Relief Fund:

500,00
5.000,00

TOTAL INCOME of HIPRON

154.481,40Expected cost of Earthquake Relief Aid to Solukhumbu:

501,28
50.000,00

15.797,67

138.683,73
947,65

1.000,00

800,00
7.429,80
3.705,00
3.000,00
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