
Update Noodfonds SkS/HT Mei 2017 
  

In onze Noodfonds-update van februari 2017 hebt u kunnen lezen hoe 
het ervoor stond met de projecten die na de aardbeving in Nepal door uw 
giften konden worden geïnitieerd. Momenteel wordt op vier locaties druk 
gebouwd en het ziet ernaar uit dat deze vier projecten voor de moesson 
gereed zullen zijn. In maart gingen twee bestuursleden van Sathiko Sath 
langs drie van deze projecten om een en ander met eigen ogen te 
aanschouwen. 
Wij beloofden u in februari ook dat we u de komende tijd - nu de projecten daadwerkelijk worden 
gerealiseerd - met grotere regelmaat op de hoogte zouden houden van de vorderingen. Vandaar 
deze nieuwe update. 
 
In elk dorp zijn een RCC (Rotary Community Committee) en een PIC (Project Implementation 
Committee) geformeerd, die zorg dragen voor respectievelijk het draagvlak/eigenaarschap van 
het project en de uitvoering van de bouw. 
 
Geselecteerde projecten 

ranking 
number project name district village status 

latest expected 
end amount 
(LE), 
rounded off (€) 

0-1 first relief; emergency 
kits  various   ready 4.160 

0-2 needs assessment 
study     ready 2.472 

            
1 health facility Dhading VDC Khalte starting 31.800 

2 drinking water supply Sindhuli VDC 
Kusheswore   ON HOLD 40.900 

3 community house Kavre VDC Sisakhani in 
execution   28.500 

4 hydro-electric peltric set Kavre VDC Bhimkhori in execution 15.600 
5 school building Okhaldhunga   VDC Shreechaur in execution 28.700 
6 school building Dolakha VDC Barbare in execution 29.000 
        
0-3 cost of accountant   2.000 
0-4 cost in Holland   1.500 
  total   184.632 
  total donations   170.000 
  difference   -14.632 
* LE = latest estimate 

Er is een tekort ontstaan door de veel hogere begrote kosten dan in de oorspronkelijke raming 
van project 2 was voorzien. Daarom is dat project on hold gezet. Hopelijk vinden we een 
oplossing via de toezegging van Mondiale Woonhulp, die oorspronkelijk was bedoeld voor de 
Health Facility in Dhading. Dit wordt eind mei besproken. 
Het project Health Facility is recentelijk goedgekeurd. Zie hierna, onder Voortgang per project; 1. 
 
 

 



Kaart met projectlocaties (nummers: zie projectenschema) 
 

 
Voortgang per project 

0 First relief/emergency kits (noodhulp) 
Dit project is afgerond in 2015. 
 

1 Health Facility, VDC Khalte (Dhading) 
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat het Ministry of Health een grotere faciliteit wilde bouwen 
dan eerder gepland. Kort daarna is het plan gewijzigd: het Ministry of Health heeft samen met de 
dorpsraad besloten toch de voorkeur te geven aan een kleinere Health Facility. Hierbij speelt mee 
dat met overheidsgeld voor acute noodhulp inmiddels een gebouwtje met twee kamers in 
aanbouw is bij wijze van kraamcentrum. De nu geplande Health Facility (oranje op de 
plattegrond) komt op het nieuwe terrein, naast de kraamkamers (gearceerd op plattegrond) en 
bijbehorende toiletruimten. De Health Facility zal het enige medische centrum zijn in een regio 
met ongeveer 10,000 mensen.  
Inmiddels is een site survey gedaan en is er een gedetailleerd ontwerp van de Health Facility 
gemaakt, inclusief nieuwe begroting. Het benodigde budget wordt geraamd op 31.800 euro, 
inclusief de kosten van engineering en bouwtoezicht. Dit herziene project is begin mei 
goedgekeurd voor uitvoering. De plattegrond van het gebouw is hieronder weer gegeven. 

 



Ons gebouw biedt plaats aan een ontvangstruimte, een onderzoekkamer, een family planning 
room, een voedingsadvieskamer, een laboratorium en een opslagkamer voor medicijnen. Het 
project omvat ook het oppompen van water ten behoeve van de Health Facility. 
Op korte termijn vindt overleg plaats met Mondiale Woonhulp, dat als hulpsponsor wilde optreden 
voor het eerdere plan, waarvan de begroting veel hoger uitviel dan eerder gepland. Door het 
gewijzigde plan is dit nu in mindere mate nodig (maar geld voor project no. 2 ontbreekt nog). De 
bouw zal naar verwachting starten in mei met het verzamelen van materialen en het grondwerk. 
Het lokale bouwteam is al geformeerd. 

 Het RCC- en het PIC-team. 

  
Kraamkamers en toiletgebouw in aanbouw. 

2 Drinking water improvement, VDC Kusheswore (Sindhuli) 
Dit project staat zoals gezegd on hold. Onderzoek loopt of de kosten kunnen worden 
gereduceerd tot acceptabele proporties, maar dit is nog weinig hoopgevend. Daarnaast zoeken 
we naar additionele fondsen. Hopelijk komt er snel duidelijkheid. 
 

3 Community house, VDC Sishakhani (Kavre) 
Op 11 maart hebben we dit project bezocht met een delegatie van SKS-NL en Rotary Club 
Jawalakhel. De tocht ernaartoe vereiste een fourwheeldrive en verliep langs steile hellingen, die 
door regenval flink glad waren. Het dorp ligt boven op een heuvelrug en heeft een magnifiek 
uitzicht. Er wonen zo’n 5000 mensen. Een van de dorpsbewoners heeft voor de bouw van het 
dorpshuis een stuk grond ter beschikking gesteld. Alle dorpelingen mogen het dorpshuis 



gebruiken, tegen een kleine vergoeding. 
Sinds het vorige verslag was forse vooruitgang geboekt: er waren funderingen gestort en stalen 
kolommen geplaatst. De afgelopen twee weken is er waterschaarste geweest waardoor de bouw 
stillag, maar dat is weer inmiddels opgelost. Het dorpshuis zal bestaan uit een grote 
vergaderruimte, een keuken en een wc. Het zal voor de start van het regenseizoen gereed zijn. 
De voorzitter van het lokale bouwteam sprak namens het dorp een welgemeend dankwoord uit 
gericht aan alle donateurs die het project mogelijk hebben gemaakt. Zie foto’s. 
 

   Toespraak van de RCC-voorzitter.      
 

   De man die een stuk grond afstond. 
 

  Uitzicht vanuit het dorp.   
 



     
Het dorpshuis in aanbouw. Achteraan keuken en wc. 
 

 
4 Hydro-electric peltric set, VDC Bhimkhori (Kavre) 
Dit project bezochten we eveneens op 11 maart. Ook dit dorp is alleen per fourwheeldrive of te 
voet bereikbaar. Het ligt hoog in de heuvels, zeker een uur rijden van de hoofdweg. De 
toegangsweg loopt gedeeltelijk door een rivierbedding, die bepaald niet droogstond! Eenmaal 
aangekomen werden we heel hartelijk ontvangen door de RCC- en PIC-teams die de 
bouwwerkzaamheden lokaal organiseren. 
Onze peltric set (een kleine waterkrachtcentrale van 1,5 kW) voorziet 25 huizen (met zo'n 250 
personen) boven op de heuvel van elektriciteit, van 17.00 uur ’s avonds tot 07.00 uur ’s morgens. 
Elk huis betaalt 200 NRP per maand voor de elektriciteit, als bijdrage voor onderhoud en andere 
kosten. 
Het gebouwtje blijkt multifunctioneel: de peltric set en een keuken aan de ene kant, en een 
ontmoetingsruimte en wc aan de andere kant. Ten tijde van ons bezoek waren de muren geheel 
opgetrokken en inmiddels is ook het dak geplaatst. Zie de foto’s. 

 
 

    
Alle aanwezigen voor het dorpshuis in aanbouw, 
waarin ook de peltric set komt.  

 
 



   
Dankwoord van de voorzitter van de RCC. 
 

   
Het gebouw in Bhimkhori, inmiddels met dak. 
  
5 School Building, VDC ShreeChaure (Okhaldhunga) 
De bouw van het schoolgebouw is in volle gang. De fundering is gestort tot boven het 
grondniveau. Het streven is om het gebouw vóór de moesson gereed te hebben. 
 

   
Planken worden geplaatst om beton tussen te storten. 



  
6 School Building, VDC Barbare (Dolakha) 
Dit is het derde project dat we in maart hebben bezocht. Vanuit Dhulikel is het bijna zeven uur 
rijden met een jeep om er te komen en de terugreis naar Kathmandu vergde bijna tien uur. Het 
aanvoeren van bouwmaterialen lukt alleen per tractor met aanhanger; voor vrachtauto’s is het 
laatste stuk weg niet te doen. 
Bij ons bezoek op 12 maart waren de funderingssleuven vrijwel geheel uitgegraven. Een enorm 
werk omdat de fundering van het schoolgebouw (feitelijk twee ruimtes direct naast elkaar met elk 
twee klassen; dat is een aardbevingsbestendiger constructie) in de schuine helling wordt 
gegraven. De volwassen mannen en vrouwen graven en voeren het uitgegraven materiaal af, 
oudere vrouwen en jonge meisjes hakken stenen klein zodat ze geschikt zijn voor inmenging in 
het beton. 
Inmiddels staan de wanden met de deurposten (zie foto’s) en ook hier is de verwachting dat het 
hele gebouw vóór de moesson klaar zal zijn. Zie foto’s hierna. 
 

  
Het graven van de funderingssleuven.  

Hilde overnacht in een vertrouwde HT-
tent. 

 

 

 

 

 

 



   
Het hakken van fijne steentjes voor het beton. 
 
Ook hier kregen we een zeer gedreven toespraak van de (bouw)teamleider, met veel dank aan 
de gevers en een oproep om na te denken over de volgende fasen (computerruimte en 
bibliotheek). 
 

 
Gedreven toespraak van de RCC-voorzitter.   
 

  De muren staan! 
 
Planning 
Het ziet ernaar uit dat de vier actieve projecten de komende vier tot acht weken gereed zullen 
komen, dus voor het regenseizoen begint. De dorpen doen er alles aan om dit te laten lukken, 
omdat het uitvoeren van (bouw)werkzaamheden en de aanvoer van materialen tijdens de 



moesson vrijwel onmogelijk zijn. Alleen voor graafwerk kan de moesson gunstig zijn. 
De Health Facility zal naar verwachting voor het eind van het jaar gereed zijn. 
Zolang het laatste geselecteerde project, het drinkwaterproject, nog niet is goedgekeurd, valt over 
de planning daarvan nog niets te zeggen. Vanzelfsprekend zullen we ons best doen aanvullende 
fondsen te vinden voor dit belangrijke project. 
 
Bouwteams 
Het enthousiasme van de lokale bouwteams (RCC en PIC) heeft grote indruk op ons gemaakt. 
Ze voelen zich volledig projecteigenaar en dat geeft ook goede hoop voor het toekomstige 
beheer en onderhoud van de bouwwerken. 
 

OPROEP 

Wilt u de komende updates persoonlijk in uw mailbox ontvangen en hebt u uw e-mailadres 
nog niet aan ons doorgegeven, mail dan naar: sathikosath@gmail.com. De Noodfonds-
updates zullen ook te vinden zijn op de websites van Sathiko Sath en HT 
Wandelreizen: www.sathikosath.nl / www.htwandelreizen.nl 
  

 

http://www.sathikosath.nl/
http://www.htwandelreizen.nl/

