Update Noodfonds SkS/HT Maart 2017
U bent als abonnee van onze nieuwsbrieven gewend regelmatig berichten van ons te ontvangen
over de voortgang van de Noodfonds-activiteiten. Van veel mensen die in 2015 het Noodfonds
financieel hebben ondersteund, hadden we echter geen e-mailadres. We vinden het zeer belangrijk
dat alle gevers op de hoogte zijn van wat er met hun geld wordt gerealiseerd voor de zwaar
getroffen Nepalese gemeenschap. Daarom hebben we begin deze week een papieren nieuwsbrief
verstuurd aan iedereen die na de aardbevingen in Nepal spontaan doneerde. We hopen dat u dit
kunt waarderen.
Hieronder vindt u de update die deze week als brief op de post ging.

Update Noodfonds SkS-HT n.a.v. aardbevingen Nepal
Geachte schenkers aan het Noodfonds,
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Met deze nieuwsbrief willen wij u de laatste stand van zaken presenteren m.b.t. de vorderingen
van de projecten die door uw giften aan het SkS-HT-Noodfonds konden worden geïnitieerd.
Tot nu toe is de voortgang gerapporteerd via de websites en nieuwsbrieven van Sathiko Sath en
HT Wandelreizen. Omdat we betwijfelen of we het merendeel van de 1200 (!) gulle gevers
daarmee wel hebben bereikt, krijgt u deze eenmalige update per brief. De bedoeling is dat alle
geïnteresseerden voortaan updates per mail krijgen. Vandaar onze oproep aan u aan het eind
van deze brief.

Wat vooraf ging …
Voor diegenen die eerdere nieuwsbrieven niet lazen, een korte samenvatting van het
voorafgaande:
• Direct na de verschrikkelijke aardbevingen in april en mei 2015 namen HT Wandelreizen en
SKS het initiatief voor het Noodfonds. Er werd boven verwachting gedoneerd, waardoor
meerdere projecten konden worden geïnitieerd.
• Besloten werd om het geld niet te steken in hulp aan individuen maar in de bouw van
gemeenschapsprojecten, zoals een watervoorziening, een schoolgebouw en een medische
post. Ook is gestreefd naar spreiding van de donaties over verschillende
regio’s/bevolkingsgroepen.
• Voor de uitvoering en monitoring van de projecten is samenwerking gezocht met Rotary
Club Jawalakhel (RCJ) uit Kathmandu.
• Mogelijke projecten zijn geïnventariseerd en vervolgens zijn daaruit enkele projecten
geselecteerd. Het plan en het kostenplaatje van deze projecten zijn nader uitgewerkt, met
inbreng van de lokale bevolking. In de bewuste dorpen zijn Project Implementation
Committees (PICs) opgericht die de projecten zullen helpen uitvoeren.

•

•

De voortgang werd sterk belemmerd door:
o extra eisen van de Nepalese overheid t.a.v. aardbevingsbestendig (her)bouwen, met
uitsluitend de centrale overheid in Kathmandu als verlener van bouwvergunningen;
o een langdurige Indiase boycot op de export van bouwmaterialen, brandstof en
dergelijke naar Nepal.
Sinds 1 mei 2016 heeft het Noodfonds een eigen projectmanager: Himal Ghimire. Hij regelt
o.a. de samenstelling van lokale uitvoeringsteams, het verkrijgen van benodigde
(bouw)vergunningen, de aankoop en het transport van bouwmaterialen, de periodieke
opvolging van de bouwvoortgang.

Huidige status van de projecten
Hierna volgt een overzicht van de laatste status (15-2-2017) van onze projecten.
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De in het schema genoemde projecten worden hieronder nader toegelicht. Dankzij de
toezegging van Mondiale Woonhulp past bovenstaand plan nog net binnen het gedoneerde
totaalbedrag (170.000 euro).

Kaart met projectlocaties

Voortgang per project
0
First relief/emergency kits (noodhulp)
Al snel na de start van het Noodfonds is besloten een bedrag van 12.000 euro vrij te maken
voor directe noodhulp. HT-gids Jan Midde, die op dat moment in Nepal was, heeft de
behoeften en uitgaven ter plaatse gecoördineerd. Uiteindelijk is veel minder dan dit budget
uitgegeven omdat andere organisaties al veel noodhulpmaterialen (zoals tenten en voedsel)
hadden uitgedeeld.
1
Health facility, VDC Khalte (Dhading)
Ons originele plan om de getroffen health post te herbouwen werd door de Nepalese overheid
geblokkeerd. Die wenste voor de nieuwbouw een drie keer zo grote faciliteit, zodat een groter
gebied kan worden geholpen. Daarmee paste dit project niet meer in ons geraamde budget,
maar ook niet meer op de huidige plek. Vertraging dus. Uiteindelijk heeft een dorpsbewoner
een geschikt terrein aangeboden, en hebben wij in Nederland een extra donateur weten te
vinden: Mondiale Woonhulp. Deze NGO heeft 20.000 euro aangeboden op voorwaarde dat het
plan voldoet aan hun criteria. Het nieuwe bouwplan is begin februari goedgekeurd door de
Nepalese overheid (NRA). Nu is het wachten op de definitieve bouwdocumenten en begroting.
Pas als die voor alle partijen akkoord zijn, is er een finale GO. Als het lukt zou dit een
fantastische besteding zijn, waar veel Nepalezen profijt van kunnen hebben!
2
Drinking water improvement, VDC Kusheswore (Sindhuli)
Project survey en ontwerp zijn gereed. Het budget dat nu is aangevraagd, is echter aanzienlijk
hoger dan het originele budget (zie overzicht). Op dit moment kunnen we dat niet betalen, en is
er dus nog geen goedkeuring voor uitvoering.

3
Community house, VDC Sishakhani (Kavre)
De projectuitvoering is gestart. Het dorp is bezig lokale materialen zoals stenen, zand en grind
te verzamelen. De fundering is uitgegraven door de lokale PIC en bouwmaterialen zijn vanuit
Kathmandu afgeleverd (zie foto’s).

4
Hydro-electric peltic set, VDC Bhimkhori (Kavre)
De constructie van het waterkrachtstation is gestart. Materialen zijn al enige tijd geleden
afgeleverd en de onderbouw is gereed. Nu wordt gewerkt aan de bovenbouw. Zie de foto’s
hierna. De peltic set-sluis is in voorbereiding, maar de wateraanvoerpijp is nog niet geleverd.
Het zal nog wel een behoorlijk aantal weken duren voor het project operationeel is.

5
School Building, VDC ShreeChaure (Okhaldhunga)
We zijn bezig in Kathmandu offertes te verzamelen en te analyseren. Daarna kan besteld
worden. De gemeenschap is bezig lokale constructiematerialen te verzamelen. Verwacht wordt
dat op korte termijn kan worden gestart met bouwen.
6
School Building, VDC Barbare (Dolakha)
De gemeenschap is bezig lokale bouwmaterialen te verzamelen zoals stenen, zand en grind.
Vanaf deze week worden ook de externe constructiematerialen afgeleverd. Himal en de
engineer hebben in week 7 (ten tijde van het opstellen van deze update) ter plaatse de
bouwactiviteiten opgestart. Hieronder twee foto’s van de noodschool.

Tot slot
Nu bijna alle geselecteerde projecten actief zijn, is ons streven u per mail periodieke updates te
sturen, globaal eens per twee maanden. In maart zullen SkS-bestuursleden Hilde Noë en
Charles van Voorst Vader een aantal projecten in het veld bezoeken, samen met projectmanager Himal en Basu Dev Neupane, onze coördinator/adviseur vanuit de Rotary Club. Er zal
dus veel nieuws te melden zijn, zeker omdat nu bijna alle bouwactiviteiten zijn gestart.
OPROEP: Uit kostenoverwegingen zullen we hierna geen updates meer per post versturen.
Dus: wilt u de komende updates persoonlijk ontvangen, mail dan uw naam, adres en
mailadres naar: sathikosath@gmail.com. De nieuwsbrieven zullen ook te vinden zijn op
www.sathikosath.nl en op www.htwandelreizen.nl.

