Update Noodfonds SkS/HT Februari 2018
Onze vorige update over de projecten die door uw giften aan het Noodfonds
van SKS-HT konden worden geïnitieerd, dateert alweer van mei 2017.
Hieronder leest u meer over de vorderingen die sindsdien zijn gemaakt tot eind
januari 2018.
Vier van de zes geselecteerde projecten zijn gereed en in gebruik! De bouw van
de laatste twee projecten is zojuist gestart. Verwacht wordt dat ook die voor de moesson gereed
zullen zijn.
In eerdere updates is al uitgebreid stilgestaan bij hoe de projecten zijn gekozen en hoe de uitvoering is
georganiseerd. In deze update nemen we de huidige stand van zaken met u door en geven we een
bijgewerkt overzicht van de financiële situatie.
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In de vorige update signaleerden we een budgettekort als gevolg van de veel hogere werkelijke
kosten van project 2 dan initieel gepland. Dit tekort is weggewerkt doordat we een extra bijdrage van
€ 15.000 ontvingen van Mondiale Woonhulp en een nagekomen persoonlijke gift. Dit geld zal op hun
verzoek worden besteed aan de bouw van de Health Facility in Khalte, waardoor wij het vrijkomende
geld kunnen besteden aan de drinkwatervoorziening in Sindhuli.
LE-bedragen (zie het schema) zijn deels gewijzigd door gewijzigde wisselkoersen, deels door
ontvangen claims. Ook de langere projectduur heeft geleid tot een hogere LE voor kosten (extra
Nepal-bezoek, verlenging contract projectmanager e.d.).

Kaart met projectlocaties (nummers: zie projectenlijst)

Voortgang per project
1

Facility, VDC Khalte (Dhading)

Deze Health Facility is het enige medisch centrum in een regio met ongeveer 10.000 mensen. Het
oorspronkelijke gebouw is door de aardbeving van 2015 volledig verwoest. Medische zorg werd
sindsdien geleverd vanuit twee Unicef-noodtenten, waarvan er één inmiddels door hagel is verwoest.
Het grote góede nieuws is dat we onlangs eindelijk met de bouw van de nieuwe Health Facility zijn
gestart!
Teleurstellend was dat het verkrijgen van de bouwvergunning maanden duurde. Waar we eerder
dachten in mei/Juni 2017 te kunnen gaan bouwen, vooral na de toezegging door Mondiale
Woonhulp van een extra bijdrage van € 15.000 voor dit project, is de werkelijkheid weerbarstiger
gebleken. Het Ministry of Health (MOH) heeft meerdere keren aanvullende vragen gesteld over het
ontwerp, dat ze eerder al in principe hadden goedgekeurd. Uiteindelijk kwam hun definitieve
goedkeuring begin november. Toen bleek dat ook nog de NRA (Nepalese Rebuilding Authority) haar
fiat moest geven. Eind november was dat rond, maar toen kwam het dorp zelf met eisen over
aanzienlijk hogere lonen voor lokaal geleverde arbeid, waardoor het beschikbare budget opnieuw
ontoereikend zou zijn. Dit is uiteindelijk opgelost door het project goeddeels uit te besteden aan een
externe bouwfirma, die gelieerd is aan het engineeringbureau dat de begroting had gemaakt.
Hierover is uitgebreid overleg gevoerd met de dorpsdelegatie, die aan deze constructie haar
goedkeuring heeft verleend. Zij zullen wekelijks worden betrokken bij de voortgang van de bouw,
waarbij de goedgekeurde tekeningen (zie onze update van mei 2017) bindend zullen zijn voor alle
partijen.
Hilde Noë en Charles van Voorst Vader bezochten Khalte begin november en spraken met alle
betrokkenen. Dat was wel nodig na alle vertragingen, die tot de nodige cynische uitspraken hadden
geleid (‘het zal wel niet doorgaan’ enz.). We hadden net de goedkeuring van het MOH op zak en
konden bevestigen dat het écht zou doorgaan. De Health Facility huisde op dat moment nog steeds
in een van de twee door Unicef geleverde tenten. Zie foto’s.

De twee Unicef-tenten (1 total loss).

Noodfondsbezoek Khalte, nov. 2017.
Op 17 januari 2018 is de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw, waarbij alle partijen
vertegenwoordigd waren (zie foto’s). De planning is nu dat de bouw uiterlijk in mei gereed zal zijn.
Ons gebouw biedt plaats aan de volgende ruimtes: ontvangstruimte, onderzoekskamer, family
planning room, voedingsadvieskamer, laboratorium en medicijnenopslag. Het project omvat ook het
oppompen van water ten behoeve van de Health Facility.

Eerstesteenlegging in Khalte. Let op
de bananen die mee worden
ingegraven!

Ceremonies en gezelligheid bij deze
festiviteit. Op de achtergrond de
twee kraamkamers, aangeboden
door Unicef.

2

Drinking water supply, VDC Kusheswore (Sindhuli)

Ook hier is de projectuitvoering nu dan toch gestart, door vele oorzaken aanzienlijk later dan
gehoopt. Afgelopen weken zijn de eerste materialen aangekocht. Er gaat op meerdere locaties
gebouwd worden omdat het water van ver weg uit de heuvels moet komen. De waterbron is een
riviertje hoog in de heuvels (zie cirkel op foto), waar het water in een pijpleiding wordt geleid. Dan
stroomt het via een 920 meter lange pijpbrug 310 meter naar beneden, naar een nieuw te bouwen
wateropslagtank in het dorp. De pijpleiding hangt aan een kabelbrug van het type waarmee op veel
plaatsen in Nepal kloven worden overbrugd. De lengte is hier echter fors, waarmee het project
technisch nogal uitdagend te noemen is.

Het dorp en de ver weg gelegen waterbron.

De weg wordt verbreed voor de
aanvoer van bouwmaterialen.

Ook in Sindhuli wordt de eerste steen
gelegd.

Samen op de foto tijdens de
bouwceremonie op de bouwlocatie,
met leden van RCC, PIC en RCJ en
projectleider Himal.
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Community house, VDC Sishakhani (Kavre)

Het gemeenschapshuis in Sishakhani is sinds deze zomer gereed, op enige afwerking na, en is al in
gebruik. Het bestaat uit een grote vergaderruimte, een keuken en een wc.
De formele oplevering (hand-over) is uitgesteld omdat de voorzitter van het PIC (Project
Implementation Committee) een ernstig motorongeluk heeft gehad en nog niet genoeg was hersteld.
Nu hij weer terug is in het dorp, streven we naar een hand-over op korte termijn. Zie foto’s.

Het community house in Shisakhani.

4

Hydro-electric peltric set and community house, VDC Bhimkhori (Kavre)

Onze peltric set (een kleine waterkrachtcentrale van 1,5 kW) voorziet 25 huizen (met naar schatting
250 bewoners) boven op de heuvel van elektriciteit tussen 17.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s
morgens. Elk huis betaalt 200 NRP per maand voor de elektriciteit, als bijdrage in het onderhoud en
andere onkosten. Het dorpshuis is multifunctioneel: de generator – aangedreven door de Peltonturbine – met daarnaast een keukentje aan de ene kant, en een dorpsvergaderruimte en wcgebouwtje aan de andere kant. Het gebouw is al in gebruik genomen maar de hand-over heeft nog
niet plaatsgevonden omdat er onenigheid is ontstaan over de waterleiding die de peltric set voedt.
Daarom is de peltric set nog niet in het gebouw geplaatst (ca. 10 m van de huidige plek). Een nieuwe
leiding valt niet binnen het afgesproken budget, maar het dorp wenst toch dat wij een nieuwe
watervoedingspijp betalen. We hebben een compromisvoorstel gedaan maar er is nog geen
duidelijkheid. Ons streven is zo snel mogelijk ook dit project op te leveren.

Bhimkori Community house en wc; status op 3 juni 2016.
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School Building, VDC ShreeChaure (Okhaldhunga)

Dit schoolgebouw met drie klaslokalen is in september in gebruik genomen. Tijdens ons bezoek aan
Nepal hebben we zelf de formele oplevering mogen meemaken. Het was een hele reis om er te
komen, ongeveer een dag naar Okhaldhunga, dan een uur of vijf over een moeilijk begaanbare weg
naar het basisdorp rijden met een fourwheeldrive, en tot slot nog zo’n twee uur omhoog lopen. Maar
wat een feest was het om de volgende dag de openingsceremonie te mogen meemaken! Muziek,
zang, dans en eindeloos veel en lange speeches van alle officials en van onszelf. We zijn letterlijk
bedolven onder de bloemenkransen. Het leek of elke moeder met kindjes op deze school kransen
had gemaakt!

Hand-overceremonie van de lagere school in ShreeChaur.

Het schoolgebouw in zijn natuurlijke omgeving.

Hand-overcertificaat, ontvangen tijdens de ceremonie.
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School Building, VDC Barbare (Dolakha)

Ook dit schoolgebouw is in september 2016 in gebruik genomen. Alle vier de lokalen waren bij ons
bezoek volop in gebruik. De school bestaat feitelijk uit twee gebouwen van elk twee klaslokalen, die
vlak naast elkaar staan. Deze constructie is minder aardbevingsgevoelig an een lang gebouw.
Het is een lange rit van Kathmandu naar Barbare en vooral de weg van Dulikhel naar Charikot was in
zeer slechte staat, met om de haverklap wegwerkzaamheden. De hand-over was minder feestelijk
dan in ShreeChaure, omdat er nog niet goedgekeurde meerwerkclaims waren ingediend vanuit het
PIC. Het betrof een extra gebouwde betonnen wand om de afgegraven bergwand te stabiliseren, en
extra loonkosten vanwege het verwijderen van de vele rotsen in de fundering. Op zichzelf vonden wij
dit terechte claims, maar we hebben besloten hierover pas te beslissen als de totale uitgaven voor dit
project (en de overige drie gerealiseerde projecten) volledig duidelijk zijn (zijn er bijvoorbeeld ook
‘minderkosten’?). Die duidelijkheid is er nu nog niet, maar volgens het Steering Committee van de
Rotary en projectleider Himal is dit het enige project met een serieuze budgetoverschrijding. Nog
even afwachten dus tot het finale auditrapport er is.
We hebben afgesproken wel alvast een ceremoniële hand-over te doen en de formele hand-over pas
later, zodra alles duidelijk is. Ook hier werden vele toespraken gehouden, we zijn weer versierd met
bloemenkransen en er was prachtige dans en zang. Zie de foto’s.

Hand-overceremonie Barbare.

Schoolkinderen met de plaquette
(blijvend) en een tijdelijke RCJbanner.

Het nieuwe schoolgebouw, met blauw
dak, en daarnaast het noodgebouw, dat
nog moet worden afgebroken.

In het kort
•
•
•

Vier van de zes geplande projecten zijn globaal sinds september 2017 in gebruik.
Bij de twee overige projecten (Health Facility VDC Khalte/Dhading en Drinking Water Supply VDC
Kusheswore/Sindhuli) is recentelijk gestart met de uitvoering. De verwachting is dat ze rond
april/mei gereed zullen zijn voor ingebruikname.
We streven ernaar om de komende maanden met grotere regelmaat op de SkS-website te
berichten over individuele projecten van het Noodfonds. Ook zijn we begonnen foto’s van
Noodfonds-gerelateerde gebeurtenissen op onze Facebookpagina te publiceren. Na afronding
van alle zes projecten zullen we nog een laatste volledige update geven in een afsluitende
nieuwsbrief.

OPROEP
Wilt u de komende updates persoonlijk in uw mailbox ontvangen, en hebt u uw mailadres
nog niet aan ons doorgegeven, doe dat dan via: sathikosath@gmail.com. De Noodfondsupdates zijn ook te vinden op de websites van Sathiko Sath (www.sathikosath.nl) en van
HT Wandelreizen (www.htwandelreizen.nl).

