Eriksstraat 27
1755 NA Petten
0226-381209
KvK nr. 37134171

Rabobank nr. 1047.75.610
IBAN nr. NL25 RABO 0104775610
BIC code: RABO NL 2.U

www.stichtingrenuka.nl
renuka_nepal@yahoo.com

augustus 2012, jg. 6. nummer 24,
Beste supporters van Stichting Renuka Nepal,
In december heeft u vanuit Nepal een nieuwsbrief ontvangen, daarna na thuiskomst wat korte informatie
omtrent de verschillende onderdelen van het project. Hoog tijd voor een Nieuwsbrief.
Verschillende acties
Voor en na mijn vertrek naar Nepal is er nog geld ingezameld, ook tijdens mijn verblijf. Fijn dat er altijd weer mensen
zijn die meedenken.
Mevrouw Poland heeft in oktober 2011 aangegeven geen cadeautjes te willen voor haar verjaardag, maar geld voor
het project. Dat heeft het prachtige bedrag opgeleverd van € 855,00. Fantastisch!!! U moet wel een grote familie
hebben!!
Roger Moonen van De Spar Petten verkocht Nepalese vesten en van ieder vest was € 10,00 voor SRN. Er kon
€ 60,00 worden bijgeschreven in het financieel overzicht. Enig initiatief Roger!!
Op initiatief van kunstenares Nora Muller van Wel is in haar atelier een lezing gegeven door Anna Diamingo. De
entree (€ 163,90) ging in de pot voor SRN.
Bovenstaande opbrengsten hebben we mede gebruikt om het gedane voorschot door een particulier een beetje af te
lossen.
Tennisclub Petten viert haar 50-jarig bestaan en heeft Stichting Renuka Nepal gekozen als Goede Doel. De giften die worden
ontvangen tijdens het feestjaar zijn bestemd voor SRN. In oktober a.s. weten we meer. Dank aan de stemmers!!
Lezing 29 september 2012
Over het verloop van het project vertel ik en laat ik u zien op zaterdag 29 september tijdens een lezing in het
Cultureel Centrum (Kerkje van Petten, Plein 1945). Met de dia’s erbij zal het meer spreken. Wij nodigen u van harte
uit om de fraaie beelden van dit bijzondere project te komen zien. De
aanvangstijd laten wij u nog weten.
U kunt weer kiezen uit de opgestelde kraam met nieuwe Nepalese en
Tibetsaanse spullen. Opbrengst is voor de projecten.
Korte informatie
Doordat de twee vorige ingenieurs zich
terugtrokken, in verband met drukte, moesten wij op
zoek naar een nieuwe technische man in Nepal.
Gevonden, maar deze man vraagt salaris. Dat heeft
hij dubbel en dwars terug verdiend. Hij heeft
namelijk een economische korte weg berekend voor
de pijpleiding. Dat vereenvoudigde de installatie
enigszins, dus is er geld bespaard.
gegalvaniseerde pijpen

Bishnu, technische man in innametank

Ook voor de grote reservoirtank moest een specialist aangetrokken worden. Als er 1700m³ in gaat, moet er uiteraard
een degelijke tank komen te staan. Ook deze specialist vraagt salaris, in de begroting hadden we hier geen rekening
mee gehouden, maar achteraf bezien komen we verantwoord uit.

De lokale mensen hebben hun steen meer dan bijgedragen. Er is met regelmaat
goed meegewerkt. Toen echter begin januari de hemelsluizen een dag open
gingen, kwam de klad in het regelmatige verschijnen van de lokale mensen.

Technische man voor reservoirtank

Ja dan worden ze nerveus, gaan ploegen en zaaien. Dit zou problemen gaan
geven voor de tijdsduur. Het project moest klaar zijn als ik weer naar
Nederland zou gaan. We hebben toen besloten ook hiervoor betaalde arbeiders
aan te trekken om niet in de problemen te komen.
De lokale mensen hebben nadien nog weken gewerkt aan de geulen voor de
pijpen vanaf de grote reservoirtank. Er lopen 4 grote pijpen naar diverse
buurtschappen. Van hieruit lopen de vertakkingen naar de huizen van de lokale

mensen, die uiteindelijk uitmondt in een kraan. Iedereen kan van hieruit water tappen en het land bevloeien.
Sommigen hebben gekozen om de kraan op het land te plaatsen. Bij elke persoonlijke aansluiting is een meter
geplaatst. Ook al is het bedrag laag wat zij moeten betalen, zij leren op
deze manier zuinig om te gaan met het water.
Het aangestelde lokale watercomitee is nu verantwoordelijk voor de gang
van zaken. Ik heb het project officieel voor mijn vertrek uit Yanchok
overgedragen aan de lokalemensemn (watercomitee). Maandelijks gaat
een van hen langs om de meterstand af te lezen. Daarna wordt er door een
van de andere leden een factuur uitgeschreven, die vervolgens iedere
maand voldaan moet worden door de mensen. Wie niet betaalt wordt
tijdelijk afgesloten. Dit, om te voorkomen dat het te betalen bedrag te
hoog oploopt. De pijpleiding zal eveneens maandelijks worden
gecontroleerd.

Watercomitee

Hulp aan derden
Onze doelstelling om zoveel mogelijk mensen in dit gebied te voorzien van water, is geslaagd. Zoals hierboven
aangegeven zag het er naar uit dat we geld zouden overhouden. Er schurken een paar dorpjes tegen Yanchok aan. Zij
verblijven meer in de buurt van de bron van ons waterproject. De mensen van deze dorpen hebben wat problemen met
het aanleggen van het Yanchok project. Zij zijn bang dat er voor hen geen water overblijft, zeker niet in de droge
periode.
Uiteindelijk zijn wij na meerdere bijeenkomsten met hen, toch gestart met de aanleg van de pijpleiding. Stilzwijgend
zijn de mensen van deze dorpjes toch akkoord gegaan en hebben wij hen ook geholpen om het water wat gemakkelijker
naar de stukken land te laten vloeien.
Bhangari + Jharagau
5 zakken cement, voor een kleine damwand, een rubberen pijp en wat klein materiaal. Dit materiaal was al in ons
bezit. De pijp is gebruikt om het water bij de intake om te leiden. Door ons is een mystrie geleverd om het werk te
leiden. De mensen rondom de waterval waren erg bezorgd en dreigden het Yanchok waterproject dwars te zitten.
De mensen kunnen nu hun land met onze hulp gemakkelijker bevloeien. Totaal is hier euro 634,-- besteed. (tot op
de helft klaar)
Baradi (Giranchaur)
In Baradi is door het Rode Kruis ongeveer 10 jaar geleden geld beschikbaar gesteld om een watersysteem aan te
leggen. Het is voor een deel droevig gesteld met deze rubberen pijpleiding. Jammer genoeg heeft het Rode Kruis
indertijd geen aandacht geschonken om de mensen te trainen hoe zij in de toekomst om moeten en kunnen gaan met
deze nieuwe ontwikkeling en hoe te onderhouden. Wij hebben de mensen hier geholpen om een aantal delen te
vernieuwen en een damwand aan te leggen om het water te verzamelen voor de nieuwe innametank. Onze
technische man heeft hier de leiding genomen. Totaal is hier besteed euro 1.880,00. De toekomst van de mensen is
hiermee voor vele jaren verzekerd met betrekking tot het water. Start: eind mei 2012.
Ranagau
3 zakken cement, een rubberen pijp. Dit is voor een crossing, zodat ook zij hun stukken land beter kunnen bevoeien.
Nu moeten ze per jaar vier of vijf keer een nieuwe bamboo buis maken waar het water doorloopt. Weinig kosten en
de mensen zijn gelukkig. Ook deze stukken land grenzen aan ons project. Totaal is hier besteed euro 105,70. (nog
niet klaar)
Adhimul
Een lange pijp voor drinkwater zorgt ervoor dat de mensen per dag niet meer 5 of 6 zes keer water moeten halen
voor het dagelijks gebruik. Deze lijn is vanaf het Tar-gebied (onderdeel van het drinkwaterproject) gelegd. Deze pijp
is inclusief het bestelde supply-pijpmateriaal.
Eind maart is begonnen met het graven van geulen voor de supply pijpen, hierbij graven de lokale mensen.
Aangezien mijn verblijf in Nepal nog maar kort is, kunnen de mensen het werk niet op tijd klaar krijgen. We laten
daarom de rechte stukken, ook hier, door een shovel doen. Half april is dit werk klaar en kunnen de geulen weer
dichtgegooid.
Schooltjes

Door het waterproject heb ik veel minder aandacht kunnen besteden aan de schooltjes. Volgend voorjaar gaat de
aandacht voor 100% hier weer naar toe. Het lesgeven met Montessorimateriaal begint te wennen voor de leidsters.
De muur om het schooltje van Satrasaya is klaar en de keuken wordt nog een beetje aangepast.
Ook om het schoolgebouw van Yanchok is een muur
geplaatst. Nu kunnen er planten en heesters worden geplant.
Tot nu toe werd alles opgegeten door geiten en de ploegdieren. De mensen lopen elke dag met de dieren om ze te laten
foerageren.
Land CDC
Ook het land, waarvan de opbrengst bestemd is voor de
schooltjes, is nu afgezet met prikkeldraad. Liever had ik dit niet
gedaan, maar geiten zijn alles-vreters. De mensen letten niet altijd
goed op tijdens het meelopen met de geiten en zo kan het
gebeuren, dat een deel van de oogst verdwijnt in de magen van de
geiten.

Steun
Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen. Ook al gaat het in de Westerse wereld wat minder met de economie, we
hebben het altijd nog (veel) beter dan de mensen in Nepal. De schooltjes zijn nog niet zelfstandig, daar werken wij
langzaam naar toe. Het Nepalese comitee wordt getraind hoe te organiseren en geld te verdienen. Maar uw hulp blijft
hierbij nog hard nodig.
Het financieel overzicht van 2011 staat over een paar weken op de site. Inmiddels is er naar de particulier die
€ 13.000,00 heeft geleend aan SRN voor het project, € 4.000,00 afgelost. Mogelijk kunnen we binnenkort weer
€ 2.000,-- aflossen. Blijft er toch nog een bedrag openstaan van € 7.000,00.
Maar met uw hulp gaat ons dat ook weer lukken Net zoals het gelukt is om al die mensen in Yanchok, Banghari,
Jaragau, Baradi, Ranagau en Adhimul van helder water te voorzien.
Hopelijk tot 29 september a.s.
Rineke (Renuka)

