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ONTSTAAN VAN NEPALIMED 

 

Het ontstaan van Stichting Nepalimed gaat terug tot 1997. Ammy en Jan van Gooswilligen 

bezochten in het najaar van 1997 Nepal. Trekkend door de Koningsvallei in Nepal, maakte de 

reisgids hen attent op het nieuwe ziekenhuis in Dhulikhel. Het kon geen toeval zijn dat zij 's 

avonds tijdens het eten Sheila ontmoetten, een in Californië woonachtige Indiase vrouw, die 

als vrijwilligster in het ziekenhuis werkte. Zij introduceerde hen de volgende dag 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 heeft genoten.  

Ook waren zij onder de indruk van het leed en de armoede bij de Nepalese bevolking. Zij 

zochten naar een mogelijkheid structureel iets te doen. Nu zij een goed ziekenhuis hadden 

gevonden was het duidelijk dat zij, als artsenechtpaar, een wezenlijke bijdrage konden 

leveren aan de gezondheidszorg. Het feit dat Dhulikhel Hospital goed georganiseerd is, een 

betrouwbaar financieel beheer heeft, was daarbij doorslaggevend om Nepalimed Holland op 

te richten.  

Sinds die tijd is er veel in gang gezet. Activiteiten werden georganiseerd waarbij de 

opbrengsten ten goede kwamen aan de verschillende projecten en de bouw van diverse 

onderdelen van het ziekenhuis. Dit alles werd gestart en voor een groot deel gerealiseerd door 

Ammy en Jan van Gooswilligen, die beiden met tomeloze energie zich ingezet hebben voor 

Nepalimed. Helaas overleed Jan, op 73-jarige leeftijd, in 2008. De werkzaamheden worden 

nu behartigd door zijn vrouw Ammy. 

Het bestuur van Nepalimed Holland bestaat uit drie leden, Ammy van Gooswilligen, Niels 

Boertje en Max van der Meer. Voorts is het comité van aanbeveling zeer betrokken bij het 

realiseren van de projecten. Nepalimed Holland was na Oostenrijk de tweede Nepalimed-

organisatie die zich inzette voor het Dhulikhel Hospital (DHOS). Hierna volgden Nepalimed 

Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen. In Duitsland is ook de 

Namasté Stiftung voor het ziekenhuis in Nepal actief.  

 

DOELSTELLING  

 

De voornaamste doelstelling van de stichting Nepalimed Holland is het ondersteunen, 

opzetten en uitvoeren van medische hulpprojecten in Nepal. In het bijzonder is gekozen voor 

het Dhulikhel Hospital en zijn buitenposten. Het ziekenhuis ligt in de plaats Dhulikhel, 30 

kilometer ten oosten van Kathmandu. In 2010 is met steun van Wilde Ganzen gestart met de 

bouw van een Birthing Centre, voor moeder- en kind zorg. Inmiddels is dit 5 verdiepingen 

tellend gebouw afgerond en zal begin 2021 geopend worden. Een multidisciplinair team zal 

hier de meest optimale en uitgebreide gezondheidszorg gaan bieden. 

 

 

 

 



 

Het ziekenhuis is volledig selfsupporting en wordt geleid door Nepalezen zelf. De voertaal              

is Engels. Desondanks blijft bij uitbreiding van de faciliteiten of locaties en in de opbouw 

steun nodig. Doordat het ziekenhuis betaalbare zorg biedt en niemand uitsluit (dus ook 

kwaliteitszorg beschikbaar maakt voor de allerarmsten), kunnen de opstartkosten niet worden 

terugverdiend. Daarna redt het ziekenhuis zichzelf en kunnen de operationele kosten zelf 

worden gedekt. 

Het bestuur van Nepalimed heeft na jarenlang gericht geweest te zijn op het Dhulikhel 

Hospital nu zijn focus meer gericht op de buitenposten, waarvan er zo’n 20 in getal zijn.  

Deze buitenposten liggen verspreid over gebieden die door een slecht wegennet moeilijk 

bereikbaar zijn. Deze buitenposten zijn van belang om de gezondheidszorg dichterbij de 

mens te brengen en ze te leren wat gezondheid inhoudt en wat je er zelf aan kunt doen.                          

Er wordt uitgebreide gezondheidszorg geboden in de vorm van consulten en behandelingen, 

in enkele gespecialiseerde buitenposten vinden zelfs kleine operaties plaats. 

In dit kader past de ondersteuning van het nieuw gebouwde Gaurishankar 

ziekenhuis in de buitengebieden van het Dhulikhel ziekenhuis. 

Dit is de reden dat wij ons wenden tot uw bestuur met een aanvraag voor uw 

financiële steun voor medische apparatuur voor dit ziekenhuis. 

Dit nieuw gebouwde ziekenhuis zal, ver verwijderd van het goed functionerende Dhulikhel 

Hospital, een belangrijke rol gaan spelen in de veraf gelegen buitengebieden. Het krijgt zeer 

nauwe banden met het hoofdziekenhuis, personeel uit dit ziekenhuis zal hier gestationeerd 

worden, zoals opgeleide huisartsen volgens het Nepalese curriculum. 

Het ziekenhuis neemt de volle verantwoordelijkheid op zich om de gezondheidszorg in dit    

zo door aardbeving getroffen gebied in Dolakha en Rameche te versterken, en wel op het 

kwalitatief hoogst mogelijke gezondheidsniveau. 

 

PROJECTBESCHRIJVING 

 

Na de aardbeving in 2015 nam het Dhulikhel Hospital het Gaurishankar General Hospital in 

Dolakha over. Dit ziekenhuis functioneerde de laatste 30 jaar in nauwe samenhang met de 

Nepal Epilepsy Association Dolakha. Dit ziekenhuis had 25 bedden en leverde 24 uurs zorg,  

na de aardbeving stortte het hele gebouw in. De mensen moesten 5 tot 6 uur rijden om voor 

gezondheidszorg in Dhulikhel in aanmerking te komen.  

In 2015 besloot het Dhulikhel Hospital hier een heel nieuw gebouw neer te zetten (zie foto’s 

op de laatste bladzijde). De gelden voor de bouw werden geleverd door Nepalimed 

Luxemburg en het Ministerie van Luxemburg. Apparatuur voor de operatiekamers en het 

Laboratorium zal gevraagd worden aan de overige Nepalimedbesturen zoals Denemarken, 

Noorwegen, Zwitserland en Duitsland. Apparatuur voor Moeder- en Kindzorg wordt 

gevraagd aan Nepalimed Holland. Op deze manier bundelen wij elkaars krachten als kleine 

stichtingen. 

 

 



 

Dit ziekenhuis zal een opleidingsziekenhuis zijn voor General Practitioners, (huisartsen)                       

in opleiding. Een full time GP zal hier gaan werken en andere specialismen uit het 

moederziekenhuis gaan hier roterend aan het werk. Bij veel vraag zullen bepaalde 

specialismen hier fulltime vertegenwoordigd zijn in samenwerking met het Dhulikhel 

Hospital. Tevens worden hier aan de “healthworkers” uit de nabije districten trainingen 

gegeven, zogenaamde “Basic Health Support” in de basale gezondheidszorg. 

Het doel is preventieve en curatieve gezondheidszorg te bieden aan 25 dorpen in het Dolakha 

district. Dit district omvat ongeveer 100.000 mensen. 

Het Gaurishankar Hospital is nu klaar en er is ook al een start gemaakt met de preventieve              

en curatieve zorg voor de patiënten in dit gebied. Het ziekenhuis verbetert en verhoogt de 

medische zorg op het platteland met een professionele medische staf, apparatuur en 

voorzieningen. Dit door poliklinieken, emergencydiensten gedurende 24 uur, moeder en 

kindzorg, radiologie, ECG, laboratorium, pharmacie etc. aan te bieden. De verwachting is  

dat er 100 tot 120 patiënten per dag een behandeling kunnen krijgen.   

Om deze patiënten optimaal te kunnen behandelen, is er meer uitgebreide apparatuur 

nodig.  

De keuze is gemaakt om de zorg in eerste instantie te richten op de moeder- en kindzorg.  

Dus gericht op goede zorg rondom de bevalling, hiervoor zijn o.a. verlosbedden nodig. Ook 

moet de zorg voor de pasgeborene optimaal zijn en is beademingsapparatuur voor de 

pasgeborene dus noodzakelijk. Deze apparatuur is niet in Nepal te verkrijgen en zal uit India 

moeten worden geïmporteerd. Voor alle benodigdheden verwijzen wij u naar de begroting. 

Dit betekent een bedrag van ongeveer 125.000 euro. Hiervoor vragen wij uw financiële steun. 

                                                                                              

 

Dolakha district 

 



  

Gaurishankar Hospital voor de aardbeving Patiënten die op hun beurt wachten 

  

Röntgen opname 

  

laboratorium polikliniek 



  

 Zalen Zusterpost 

  

operatieruimte   Functiekamer, ECG etc 

  

          Tandartsenhulp 



  

        Ingestorte huizen na de aardbeving     Polikliniek in een tent  

 

    Afbreken van het beschadigde Gaurishankar Hospital  

 

 

Het nieuwe Gaurishankar Hospital 

 

 

 


