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Update Noodfonds SkS/HT Oktober 2018

Na de laatste uitvoerige nieuwsbrief over het Noodfonds van februari 2018 hebben we
alleen korte losse berichten en foto's op Facebook geplaatst. Hierbij een samenvattende
update.

Inmiddels zijn vijf van de zes projecten overhandigd aan de communities. En het 6e

project is bijna klaar, te weten het Drinking water supply project voor Sindhuli.

Opgeleverde projecten sinds februari 2018
Het laatste bezoek aan Nepal dateert van maart dit jaar. Hilde Noë en Charles van Voorst
Vader bezochten samen met vertegenwoordigers van Rotaryclub Jawalakhel en onze
lokale projectleider Himal Ghimire vier dorpen met projecten die gereed waren of in
uitvoering.

Allereerst deden ze de hand-overs in Bhimkori en Sisakhani, beide in Kavre District. In
Bhimkori het community house waarin ook de peltic (hydro power) set is ondergebracht. In
Sisakhani ook een community house met keuken en twee WC’s (dames en heren). Op
beide plekken waren er veel, lange speeches van de diverse officials van dorp en district,
die de gelegenheid ook voor hun politieke doeleinden benutten. Gezellige boel, zie de
foto’s hierna.

Hand-over bijeenkomst en gevelplaat Bhimkori
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Heel subtiel: Sisakhani, drie linten doorknippen (District, Noodfonds, Rotary) en ceremonie met speeches

De volgende dag bezochten ze het dorp Kusheswore/Sindhuli District, waar de uitvoering
van het project Drinking water supply net één maand bezig was. In de volgende paragraaf
meer over dit spectaculaire project.

Aan het eind van hun verblijf maakten ze de lange dagtrip naar Khalte/Dhading, om de
voortgang van het project Health facility te inspecteren. Het betonnen skelet was gereed,

waarbij het dak zo zwaar gebouwd is dat het een 2e etage kan dragen in de toekomst.
Omdat de bevolking onmogelijke salariseisen stelde toen de bouw moest starten, die
Sathiko Sath niet kon en wilde betalen, is de bouw uiteindelijk voor het begrote bedrag
gebouwd door een aannemer uit Kathmandu, na akkoord van de
dorpsvertegenwoordigers. In april is het gebouw volgens plan overhandigd aan de
community. Zie foto’s.

   
Khalte Health facility (centraal op berg) gedurende het bezoek in maart en bij de hand-over in april

Tot slot is overeenkomst bereikt over de nog openstaande financiële claim vanuit het
project School building van Babare/Dolakha. Na een lange ochtend onderhandelen in
Kathmandu hebben zij de claim tot wederzijdse tevredenheid kunnen settelen. En na een
goede lunch is iedereen weer als vrienden uit elkaar gegaan.

Project Drinking water supply in Kusheswore/Sindhuli
Door de aardbevingen zijn de lokale drinkwaterbronnen verstoord en opgedroogd. De
dichtstbijzijnde betrouwbare waterbron is gevonden op 2,5 km afstand op een berg aan de
overkant van het dal. Het project behelst het bouwen van een waterleidingbrug van 2,5 km



lang om het water van de berg naar het dorp te brengen, waar de leiding eindigt in een
groot buffervat (ca 8.000 liter), dat boven de huizen ligt, zodat het fungeert als een
watertoren.

Om het budget haalbaar te maken heeft de bevolking aangeboden dat elke familie één
persoon levert om gratis te werken aan dit project. Wat een commitment! De projectleider
Mukthan Dawa toonde een grote dankbaarheid dat het Noodfonds dit project wilde
ondersteunen, nadat diverse andere hulporganisaties het project als te riskant hadden
afgewezen. De lokale werkers werken 8 uur per dag, naast het 2,5 uur lopen naar de
overzijde en 2,5 uur terug! Dus teruglopen in het donker? Ja, Mukthan kocht hoofdlampjes
voor alle werkers, zodat ze veilig konden teruglopen. Wat een toewijding!

Tijdens het bezoek in maart was het gat voor het reservoir gegraven, waarvoor ook de
weg verlengd moest worden. Naar de bron lopen kostte teveel tijd. Net voor het begin van
de moesson was de pijpleidingbrug met zijn diverse steunpilaren gereed. Tijdens de
moesson is zo goed en kwaad als het ging gebouwd aan het waterreservoir, dat nu op
een paar kleine afwerkpuntjes gereed is. Zie de foto’s. Tijdens het komende bezoek begin
november zal de hand-over van dit laatste Noodfonds project gaan plaatsvinden, als alles
volgens plan verloopt.

    
Sindhuli: bouw van water reservoir; aanvoeren pijpmaterialen; opspannen kabel en pijp
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