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NOOR BACKERS IN NEPAL

In de hoofdstad Kathmandu staat op elk moment van de

dag het verkeer muurvast en wordt er driftig naar elkaar

getoeterd en geschreeuwd. Dit tafereel klopt helemaal

niet met het beeld dat ik heb van de Nepalezen. Op mij

komen ze juist ontzettend vriendelijk en gemoedelijk

over. Bij aankomst bij de projecten in de steden

Kathmandu en Pokhara, word ik met open armen ontvan-

gen door de coördinatoren. Zij vertellen trots over de acti-

viteiten die zij uitvoeren en nemen mij direct mee langs

alle activiteiten. 

Nog eerst een korte schets van de situatie in Nepal. Van

de ongeveer 26 miljoen inwoners heeft ruim zeven mil-

joen gebrek aan voldoende en goed voedsel, basisge-

zondheidszorg en onderwijs. De overheid besteedt heel

weinig geld aan gezondheidszorg (en bijna niets aan

oogzorg) en het land staat op de derde plaats als het gaat

om kindersterfte. Niet iets om trots op te zijn. Nepal is

extreem afhankelijk van buitenlandse hulp. Zo’n 25% van

het totale budget van de overheid wordt hiermee gefi-

nancierd. Van het totale ontwikkelingsbudget van de

overheid wordt tweederde door buitenlandse hulp gefi-

nancierd. De afgelopen jaren heeft de instabiele politie-

ke situatie en de bijbehorende onlusten ervoor gezorgd

dat niet alle overheidsprogramma’s uitgevoerd konden

worden. Daar hebben de partners van Dark & Light ook

enige hinder van ondervonden.  

HET GAT VAN DE OVERHEID OPVULLEN

NNJS is een nationaal programma voor de oogzorg en

ontvangt van Dark & Light fondsen voor haar nationale

low-visionprogramma. Coördinator Bimal Poudyal vertelt

dat de overheid bijna geen ondersteuning voor de oog-

zorg biedt. Alleen enkele belastingen worden NNJS kwijt-

gescholden. Ook Shashi Kala Singh bevestigt het ontbre-

ken van overheidssteun voor het door haar opgerichte

vaktrainingscentrum voor visueel en fysiek gehandicap-

ten vlakbij Kathmandu (TSDCBD): “We zijn afhankelijk van

(buitenlandse) donaties. Gelukkig ontvangen wij meer-

dere fondsen uit diverse landen, waardoor we niet zo

kwetsbaar zijn.“ Een dag eerder vertelt Poudyal dit ook.

Poudyal kijkt uit naar de verkiezingen en hoopt dat een

nieuwe stabiele regering zorgt voor snelle verbeteringen

in de oogzorg. “Mijn wens is nog betere resultaten te

behalen in het komende jaar.” 

NIET DOM OF BLIND, MAAR SLECHTZIEND

Veel kinderen in Nepal worden bestempeld als blind, ter-

wijl ze met eenvoudige en goedkope operaties weer vol-

ledig kunnen zien, of door gebruik van de juiste hulpmid-

delen weer volop kunnen meedraaien. Soms in het spe-

ciaal onderwijs, regelmatig ook in het reguliere. Anita

Mal is daarvan een goed voorbeeld. Op twaalfjarige leef-

tijd bleek zij heel slecht mee te komen op school. Zij

Nepal, een land met een prachtige natuur en cultuur, maar ook een van de armste landen in de wereld. De

gezondheidszorg is van een heel ander niveau dan in Nederland en op het gebied van de oogzorg laat de over-

heid het afweten. Dark & Light Blind Care (Dark & Light) steunt twee niet-gouvernementele organisaties in Nepal.

Oculus laat u zien hoe deze organisaties blinden en slechtzienden in Nepal vooruit helpen en hen een betere toe-

komst bieden.

Door: Noor Backers
Fotografie: Noor Backers en Dark & Light Blind Care

BLINDEN EN SLECHTZIENDEN IN NEPAL
BETER ZIEN EN EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF

Oculus MEI 01A (01-33).qxd  23-04-2008  10:01  Pagina 24



MEI 2008 25

REPORTAGE

den, de kinderen achtervolgen en is voorlichting uiterma-

te belangrijk”, vertelt Narayan Baral van het HEH. “Toch

kunnen wij met behulp van eenvoudige middelen vele

kinderen helpen. In de regio Pokhara komen gemiddeld

55 kinderen per week naar het low-visionprgramma dat

uitgevoerd wordt door oogheelkundig verpleegkundigen

en optometristen, onder toezicht van een oogarts.

Doordat het low-visionprogramma onderdeel is van een

ziekenhuis kunnen wij ook kinderen helpen die bijvoor-

beeld een cataractoperatie nodig hebben. Zij betalen wat

zij kunnen (voor een consult wordt altijd een bijdrage

gevraagd) en samen met de steun van andere donoren

runnen wij het ziekenhuis voor kinderen en volwassen:

zo’n 70.000 in totaal per jaar alleen al in dit ziekenhuis.

Door de regionale functie zijn wij zeven dagen per week,

24 uur per dag open en kunnen de mensen zonder

afspraak binnenlopen. Als je weet dat vele patiënten

meerdere dagen reizen, te voet en per bus, is dat meer

dan redelijk. Bovendien gaan wij regelmatig met een

team van oogartsen en oogheelkundig verpleegkundigen

naar afgelegen gebieden om de oogzorg laagdrempeli-

ger te maken en de broodnodige controle van de patiën-

ten te realiseren.” 

Tijdens mijn bezoek was het rustig op de low-visionsec-

tie door de schoolexamens die aan de gang waren. Maar

met mijn lichte teleurstelling wist mijn gastheer wel

raad, ik mocht een cataractoperatie live meemaken.

Daarvoor trok ik natuurlijk zonder problemen de niet al te

elegante maar steriele operatiekameroutfit aan. Cataract

is het meest voorkomende oogprobleem in Nepal,

gevolgd door glaucoom.

kwam met haar vader naar een low-visioncentrum, enke-

le dagen lopen vanaf haar huis. Na diverse metingen

werd duidelijk dat zij met een bril en een loep weer beter

zou kunnen zien. Ook kreeg zij een brief mee met daarin

het advies om voor in de klas te zitten op een plek met

voldoende licht. Na een half jaar kwam zij terug en liet

trots zien dat zij helemaal niet de domste van de klas is,

maar nu in de top tien van beste leerlingen terecht is

gekomen. Zij kon veel sneller lezen, ook kleine letters en

ook het schrijven gaat nu heel vlot. Bovendien kan zij nu

thuis blijven wonen.   

BLINDHEID EN SLECHTZIENDHEID IS GEEN STRAF VAN DE

GODEN

Low-vision heeft pas sinds 2000 de aandacht. In dat jaar

is het Himalaya Eye Hospital (HEH) in Pokhara begonnen

met de allereerste pilot voor low-vision, met volledige

steun van Dark & Light. Eenmalig heeft zij in het eerste

jaar oogoperaties voor kinderen vergoed. Na drie succes-

volle jaren werd het low-visionprogramma zelfs een nati-

onaal programma en groeide het aantal oogziekenhuizen

en oogzorgcentra in het hele land. NNJS werd in het leven

geroepen, voor een groot deel gesteund door Dark &

Light, en volgt sindsdien de speerpunten van Vision

2020: The Right to Sight. Steeds meer kinderen kunnen

door dit programma overstappen van braille naar print.

Zij kunnen daardoor vaak weer bij hun ouders wonen,

naar een reguliere school gaan en beter meekomen in de

maatschappij. “Toch blijft de diepgewortelde overtuiging,

dat blindheid en slechtziendheid een straf is van de

goden en godinnen door verkeerde daden in het verle- >>

CATARACTOPERATIE
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geholpen. Wanneer een kind (daadwerkelijk) blind is,

kan een vaktrainingscentrum belangrijk zijn. Helaas is het

Technical & Skill Development Centre for Blind & Disabled

(TSDCBD) het enige centrum (in deze vorm) in heel Nepal

en hebben zij meer aanmeldingen dan zij plaatsen heb-

ben. Het centrum richt zich vooral op blinden, maar ook

op mensen met andere handicaps. Oprichtster Shashi

Kala Singh wil dat iedereen een kans krijgt in de maat-

schappij en biedt visueel en fysiek gehandicapte jonge-

ren de mogelijkheid een beroep te leren en hun eigen-

waarde te vergroten. “Het centrum biedt diverse cursus-

sen aan, zoals computertrainingen (ook voor blinden) en

ambachtelijke vaardigheden zoals het maken van kaar-

sen, keramiek en beeldhouwen, weven, breien en schil-

deren”, vertelt directeur Sushil Man Singh Pradhan trots.

Muziek maken is een favoriet van de leerlingen en zodra

ik het muzieklokaal binnenkom, spelen zij een populair

Nepalees nummer dat erg mooi klinkt. Ze zijn duidelijk

goed voorbereid. Wellicht doordat een Nederlandse film-

ploeg van de EO die dag aan het filmen is voor het tele-

visieprogramma ‘Nederland helpt’. Dit is uitgezonden op

woensdag 10 april en op www.uitzendinggemist.nl te

bekijken. 

Momenteel verblijven 85 van de 121 leerlingen intern in

het centrum omdat ze uit afgelegen gebieden komen.

Iedereen blijft zes maanden en in die periode kunnen ze

dagelijks drie curcussen volgen, naar eigen keuze en

afhankelijk van de mogelijkheden die de student nog

heeft. Naast de eerder genoemde computercursussen en

ambachtelijke beroepen hebben leerlingen ook de keuze

uit Engels leren, muziek en office management. Sinds de

SUCCESVERHALEN EN HARDE REALITEIT

Die dag bezoek ik ook nog een low-visionprogramma op

een blindenschool, ondersteund door Dark & Light. Om

daar te komen was er slechts één optie: achterop de

motor over de zeer slechte en hectische Nepalese

wegen. U kunt zich voostellen dat ik blij was dat ik heel-

huids aankwam. De kinderen waren net klaar met hun

examen en een beetje uitgelaten. Speciaal opgeleide

docenten waren druk bezig het braille te vertalen naar

het geschreven woord zodat deze examens ook centraal

nagekeken kunnen worden. De kinderen waren klaar

met hun schooljaar en bijna op weg naar huis. De mees-

ten verblijven namelijk intern op deze school. Gelukkig

waren er nog enkele kinderen die hun verhaal wilden

vertellen. Met elk verhaal wordt mij steeds duidelijker

dat de leerlingen en de leraren ontzettend blij zijn met

elk kind dat van braille overstapt naar het geschreven

woord, elke stap is een overwinning. Zoals de oudste

leerling, die binnenkort naar het hoger onderwijs gaat in

de richting van wiskunde en scheikunde. En dan te

bedenken dat hij als blind bestempeld was. Baral: “Low-

visionleerlingen kunnen later, afhankelijk van hun zicht,

omgeving en motivatie, een plek in de maatschappij ver-

overen.” 

Helaas is de realiteit vaak anders en lukt het niet alle

blinde en slechtziende leerlingen werk te vinden en een

onafhankelijk leven te leiden. Daarom zijn organisaties

zoals het vaktrainingscentrum TSDCBD zo belangrijk. 

EEN BEROEP LEREN VOOR ZELFSTANDIGHEID EN RESPECT

Veel kinderen worden door NNJS aan een diagnose, ope-

ratie dan wel hulpmiddelen en low-visiononderwijs

FILMEN VOOR ‘NEDERLAND HELPT’

>>

HIMALAYA EYE HOSPITAL
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oprichting heeft het vaktrainingscentrum 3200 cursussen

verzorgd, maar de jongeren ook voorzien van de juiste

hulpmiddelen, operaties, fysiotherapie en mentale

ondersteuning, indien nodig. Op het moment van schrij-

ven wordt een weefgetouw afgeleverd op zeven uur rij-

den van Kathmandu. Meerdere oud-studenten gebruiken

dit soort leningen om zelfstandigheid en een inkomen te

realiseren. Steeds meer slagen daarin. Zeventien jaar

geleden begon Kala Singh met het opleiden van drie stu-

denten, in heel 2007 waren dat er al 215.  

WAT KUNT U DOEN OM DE BLINDEN EN SLECHTZIENDEN IN NEPAL TE HELPEN? 

Bij Oculus krijgen we regelmatig vragen over het beschikbaar stellen van oude/nieuwe brillen  aan goede

doelen. Poudyal en Kala Singh geven aan dat zij het heel erg op prijs stellen dat Nederland zo ontzettend

betrokken is bij de oogzorg in Nepal. Helaas is het in de praktijk voor hen niet voordeliger om brillen, gla-

zen en apparatuur vanuit Nederland te ontvangen. Nepalese organisaties betalen daarover veel invoer-

belastingen die helaas niet worden kwijtgescholden. Ook is het een heel tijdrovend en moeizaam proces

om de spullen door de douane te krijgen en zijn ze in Nepal voordeliger uit wanneer zij nieuwe brillen,

glazen en apparatuur in bijvoorbeeld India en Hong Kong kopen, waarover zij van de overheid dan weer

geen belasting hoeven te betalen. Ook de trainingen die Dark & Light verzorgt kunt u  het beste financi-

eel steunen en daarvoor zijn de collectebusjes van Dark & Light voor op de toonbank een uitkomst. Sinds

kort is het ook mogelijk om Ambassador te worden van Dark & Light. Meer informatie hierover vindt u op

www.geefzicht.nl.

Dark & Light maakt kennis- en vaardigheidstrainingen

voor de medewerkers en managers mogelijk, zodat de

leerlingen nog beter begeleid worden en de groei van

het centrum in goede banen geleid wordt. Andere dono-

ren zorgen bijvoorbeeld weer voor huisvesting en salaris-

sen van de medewerkers. De kaarsen, tafelkleden, beel-

den et cetera, die de studenten maken, worden in de

showroom verkocht en zorgen samen met de verhuur

van enkele ruimtes in het centrum voor extra inkomsten.

NOOR BACKERS MET LINKS VAN HAAR TSDCBD-OPRICHTSTER SHASHI KALA SINGH (MET LINKS
HAAR ECHTGENOOT) EN RECHTS DIRECTEUR SUSHIL MAN SINGH PRADHAN
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