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Vind ons op Facebook               Bezoek onze website 

 

Eerst en vooral onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! 

Wij willen langs deze weg al onze sponsors van harte danken voor hun warme bijdrage in 2015. 

Ook dit jaar zal Medora zich onverminderd blijven inzetten voor de Nepalese schoolkinderen. 

  

VERSLAG VAN DE TWEE DENTAL CAMPS IN NOVEMBER 

Met een team van 2 tandartsen, 1 kinesiste en 7 vrijwilligers vertrokken we in november 

voor een 8ste Belgisch dental camp naar Nepal. Daarnaast gingen ook Sofie Meelberghs en 

Simon Schuurman mee om een documentaire film over de kinderen in Nepal te maken. 

 

https://www.facebook.com/Medora-Belgium-957134704310892/
http://www.medora.be/


 
 

 

PROBLEMEN IN NEPAL 

Het was dit jaar op alle gebied een heel zware reis en dit omwille van verschillende redenen. 

Er is nog niet veel te merken van wederopbouw na de zware aardbeving. De meeste 

gebouwen en scholen liggen nog allemaal in puin. De bevolking heeft zo goed als geen steun 

gekregen van de regering. Er zijn ook nog regelmatig zware aardschokken. Tijdens ons 

verblijf in Nepal waren er zo drie. Sofie en Simon maakten een vrij zware naschok mee in 

Gorkha, de mensen liepen allemaal in paniek naar buiten. 

Toeristen blijven massaal weg terwijl toerisme nu net de belangrijkste bron van inkomen is 

voor Nepal. De hotels, winkeltjes en restaurants blijven bijna allemaal leeg. Gidsen en 

dragers hebben nog amper werk.  

Het grootste probleem is de politieke onstabiliteit van het land. Sinds de nieuwe grondwet 

die in september werd goedgekeurd zijn er veel rellen. Vooral in het zuiden van het land aan 

de grenzen met Indië. Daarbij zijn al heel wat doden gevallen en worden de grenzen met 

Indië geblokkeerd, zowel aan Nepalese zijde als aan de Indische kant. Er komen daardoor 

nog maar amper benzine, gas, voedsel en geneesmiddelen binnen. Het vervoer is erg duur 

geworden. Er rijden veel minder bussen waardoor de bussen die wel rijden overvol zitten en 

er veel mensen op het dak zitten. Dit zijn heel gevaarlijke situaties. Sommige scholen zijn al 

maanden gesloten omdat de kinderen niet op school geraken. In het midden van Kathmandu 

zagen we de mensen gewoon buiten op de grond op houten vuren koken omdat ze geen gas 

meer kunnen krijgen of ze moeten onmenselijk lang aanschuiven. Veel mensen wonen nog 

altijd in voorlopige kampen in tenten of onder een zinken dak. Het is nu winter en erg koud. 

Er zijn al veel mensen ziek of zelfs gestorven van de koude.  

We hebben deze reis veel Nepalezen met tranen in de ogen gezien, omdat ze de toekomst 

van hun land heel somber inzien. Dit hebben we de vorige reizen nooit eerder meegemaakt. 

We zijn dus nog meer dan tevoren gemotiveerd om ons hard in te zetten voor Nepal! 

DENTAL CAMP IN MAKAISINGH 

Na onze aankomst in Kathmandu zijn we naar 

Makaisingh vertrokken. Dit is een bergdorpje op 

een 4 uur rijden van Gorkha. Het was een 

avontuurlijke tocht om daar te geraken. 



 
 

Bij onze aankomst stond er al een hele rij patiënten te wachten. 

We hebben er gewerkt in het plaatselijke Government Health 

Center. Dit troffen we in een erbarmelijke toestand aan. Het was 

er erg vuil, medicatie en poetsproducten ontbraken. Alvorens te 

kunnen werken hebben we de lokalen moeten leegmaken en 

poetsen. We konden ons niet voorstellen dat de lokale dokter in 

deze omstandigheden wilde werken. Het was heel hard werken, 

van ’s morgens tot ‘s avonds om al deze mensen te kunnen 

helpen.  

 

Gezien de aardbeving in april hadden we ons programma dit jaar aangepast en ook de 

volwassenen de kans gegeven hun tanden te laten verzorgen.  

Het was totaal ander werk dan dat wat we in 

Chitwan gewoon waren. Hier in Makaisingh is 

de mondgezondheid erg bedroevend. Ons 

werk bestond dus voor het grootste gedeelte 

uit extracties, vooral bij oudere mensen. Deze 

hadden soms meer dan 5 uur moeten 

wandelen om bij ons te geraken om van hun 

pijn verlost te kunnen worden. Daarnaast 

hebben we veel tandsteen verwijderd en 

enkele eenvoudige vullingen gedaan vermits 

we daar geen echte tandheelkundige 

installatie voorhanden hadden.  

Al het materiaal werd grondig gereinigd en daarna gesteriliseerd in een zelf meegebrachte 

sterilisator.  

 

 

 

 

 

 

 

De kinesiste heeft samen met de dokter een fysiotherapie camp georganiseerd. De klachten 

van al deze mensen waren bijna allemaal te wijten aan het zware werk op het veld en het 

dragen van veel te zware lasten op hun rug. Het was voor de kinesiste frustrerend dat ze 

maar enkele dagen kon werken. Omdat op die tijd niet veel meer kon gedaan worden dan 



 
 

medicatie geven en voorlichting over een juiste werkhouding en oefeningen om deze 

klachten wat te verlichten. 

Ondertussen bezocht een deel van de vrijwilligers twee scholen in de buurt. Ze waren 

volledig vernield door de aardbeving. De kinderen kregen er les onder geïmproviseerde 

klassen onder golfplaten. Het was er erg heet en benauwd. 

De vrijwilligers gaven deze leerlingen poetsinstructies en benadrukten het belang van het 

handenwassen na elk toiletbezoek en voor het eten. 

 

Onze planning is om volgend jaar terug naar Makaisingh te gaan en de kinderen van deze 

school ook in het Brush at School programma van Medora op te nemen. Dit houdt in dat elk 

kind een mondonderzoek en de nodige behandeling krijgt door een tandarts, een eigen 

tandenborstel krijgt en dat ze vanaf dan samen elke dag in de klas hun tanden poetsen. Dit 

wordt de eerste maal door de vrijwilligers van Medora op een correcte manier getoond en 

daarna samen geoefend. Daarnaast wassen ze samen ook grondig hun handen. De school 

krijgt voldoende zeep en reinigingsmiddelen voor de toiletten.  

 

DENTAL CAMP IN CHITWAN 



 
 

 

Na een warme ontvangst in het Health Center bezochten we de Gaway Secondary school in 

Kumroj. De ontvangst was overweldigend. Blijkbaar deden ze extra hun best omdat we een 

cameraploeg hadden meegebracht. 
 

 

 

In deze school deden we mondonderzoek van al de kinderen. 

 

En ook hier werden instructies gegeven voor tandenpoetsen en handenwassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede dag werkten we in het Health Centrum. Zowel schoolkinderen als volwassenen 

met pijn kregen een behandeling.  

Patiënten konden ook terecht voor een behandeling bij de kinesiste. 

 

Een deel van de vrijwilligers maakte samen met de 

vrouwengroep van Chitwan armbandjes met Rudrakshas 

die we hier in België verkopen. 

      

 

 

 

 



 
 

 

MUSIC FOR LIFE   
Dit jaar was Medora ook één van de goede doelen voor Music For 

Life. Ons doel was een bedrag bij elkaar krijgen zo hoog als de 

Everest is: 8848 Euro 

Er werden verschillende acties op touw gezet: 

- Banden Erik, de warmste bandencentrale, verkocht gadgets for life 

- Erik en Linda organiseerden voor Medora een stand op de Kerstmarkt van Zonhoven 

- Saskia organiseerde een stand ten voordele van Medora op de International Christmas 

Party in Rotterdam 

- Kristine verkocht cookies for life in en rond Lummen 

- Marian verkocht koekjes in en rond Tienen 

- Vera deed een warme oproep in haar persoonlijke vriendenkring 

- de oud-leiding van de Scoutsgroep Pater Damiaan van Hasselt deed een warme oproep bij 

al haar leden 

- de Koninklijke Limburgse Tandartsenvereniging stak een tandje bij en vroeg aan al haar  

leden om in de warmste week de opbrengst van 1 behandeling voor Medora te storten 

Alles samen komen we tot nu toe aan een bedrag iets boven de 7000 euro. 

Dit bedrag wordt nog aangevuld met de opbrengst van de Warmathon en de plaatjes die 

aangevraagd werden. We komen dan bijna aan de top van de Everest! 

Een warme dank je wel aan al degenen die een actie opgezet hebben en aan al degenen die 

deze acties steunden! Volgend jaar doen we zeker weer mee. 

 

PLANNING VOOR 2016 

1.  van 3 scholen in de Gorkha regio: 

We gaan dit jaar voor de heropbouw van 3 scholen in de Gorkha regio, waar het epicentrum 

van de aardbeving was. 

Elke school ontvangt van Medora 14.000 euro en hiervoor zal met de hulp van lokale steun 

(Nepalese regering, Community Help Center Chitwan,…) in elke school een 

benedenverdieping gebouwd kunnen worden. 

Op dit ogenblik zijn Frank en Jonaske, twee Nederlandse medewerkers van Medora ter 

plaatse die al deze werken helpen voorbereiden. Zij vergelijken de offertes van de 

verschillende aannemers en zien erop toe dat de bouw degelijk verloopt. Er wordt zoveel 

mogelijk bouwmateriaal gerecupereerd van de ingestorte scholen om de kosten zoveel 

mogelijk te drukken. 

2. Warme kledij voor de kinderen in het aardbevingsgebied: 



 
 

Ook in Nepal is het nu volop winter en in het gebied rond Makaisingh hebben de 

schoolkinderen amper warme kleren en schoenen. Medora zal voor 1200 kinderen warme 

truien, mutsen, sokken, broeken en schoenen kopen voor de prijs van ongeveer 10 euro per 

kind. 

3. Opening van een tweede centrum in de Gorkha regio: 

Verder overwegen we een tweede centrum te openen van waaruit Medora kan werken in de 

Gorkha regio. We overwegen of we ook een draagbare tandheelkundige unit gaan aankopen 

waarmee we dan ook in de verder afgelegen bergdorpen kunnen werken.  

4. Vertoning van de documentaire en het Nepal Festival: 

Sofie Meelberghs en Simon Schuurman hebben prachtig beeldmateriaal meegebracht uit 

Nepal en zijn volop bezig met het monteren van de documentaire. 

 

De première van deze documentaire zal doorgaan op zondag 19 juni in Lummen tijdens een 

groot Nepal Festival. Verdere info hierover volgt nog. 

5. Volgende reis naar Nepal met Medora 

In het najaar van 2016 of het voorjaar van 2017 gaat een volgend team van Medora Belgium 

naar Nepal. 

 

KONING BOUDEWIJNSTICHTING 

Medora heeft ondertussen een projectrekening kunnen openen bij de Koning 

Boudewijnstichting voor de heropbouw van de scholen in Nepal. Het geld dat hierdoor 

verzameld wordt gaat naar de heropbouw van de scholen in de Gorkha regio.  



 
 

Voor giften vanaf 40 euro kan nu ook een fiscaal attest afgeleverd worden. Stortingen 

moeten dan op het volgend rekeningnummer geburen: 

Koning Boudewijnstichting 
Brederodestraat 21 
1000 Brussel 

IBAN: BE10 0000 0000 0404 
BIC: BPOTBEB1 

Gestructureerde mededeling: 128/2845/00018  

Het is belangrijk dat je dit referentienummer vermeldt, anders komt je bijdrage niet op de rekening 

van Medora! 

  

Medora Belgium - Dr. Vanderhoeydonckstraat 2, 3560 Lummen         www.medora.be 


