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Verrassende thuiskomst
Een dag na mijn thuiskomst krijg ik een telefoontje van de familie
van Rijn uit Petten of zij langs kunnen komen
om `iets` af te geven. Na een paar dagen komen zij met twee blijde
snuiten op de fiets met een donatiebox in de
handen. Op 16 juni waren Martien en Margaret van Rijn 25 jaar
getrouwd en hadden aangegeven geen cadeaus
te willen, maar geld voor Stichting Renuka Nepal. In totaal
overhandigden zij ons € 775,00. Wat een fraai bedrag.
Heel hartelijk dank aan de familie van Rijn en de schenkers. Het
geld krijgt een agrarische bestemming. Hieronder
leest u daar meer over.
Diverse Tibetaanse vloerkleden
In Nepal zijn diverse Tibetaanse kampen. Deze zijn ontstaan nadat de Tibetanen tijdens de annexatie van Tibet
door de Chinezen in 1959 zijn gevlucht. De kampen zien er goed uit en de Tibetanen voorzien in hun
levensonderhoud door van alles te maken en te fabriceren. Zo ook geweven vloerkleden in allerlei soorten en
maten en

stoelzittingen. Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met mij en kunnen we kijken naar de maat die
eventueel gewenst is. Er zijn standaard maten, afwijkende maten worden niet gemaakt, daar is het weefgetouw
niet op afgesteld. Ik kan ze een stuk voordeliger leveren dan de winkels in Nederland.
Markten
In de rugzak is weer van alles meegenomen. Er zitten altijd weer nieuwe spullen bij. Ik probeer steeds origineel
te blijven. U kunt altijd langskomen in de Eriksstraat 27. Een telefoontje van tevoren, 0226381209, om zeker te weten dat
ik thuis ben. De opbrengst is voor Stichting Renuka Nepal. De opbrengst van de kleden is voor een farmproject.
Van de zomer kunt u ook gezellig naar Callantsoog komen. Op de woensdagen 10, 17 en 31 juli en 21 en
28 augustus sta ik weer op deze Zomermarkt.

Waterproject
Tijdens mijn verblijf heb ik u op de hoogte gehouden van de gang van zaken in Nepal. Wij hebben nog eenmaal,
na heftige regenval problemen gehad met de watertoevoer. In de waterval wordt dan van alles meegenomen in
de stroom en dat verstopt het filter. Zoals ik vanaf het begin heb aangegeven, de filter bij de damwand is het
zwakste punt in ons systeem. We hebben inmiddels een vierkant gaasnet om de filter gemaakt, dit is echter
niet afdoende. Er zijn nieuwe ideeen, die gaan we in september weer proberen aan te pakken, zij denken er nu
over na. De mensen laten nu zien dat ze erg blij mee zijn. Vooral de vrouwen die niet meer met water hoeven
te sjouwen. Langzaam begint het tot hen door te dringen dat ze bevoorrecht zijn. Voor de omgeving zijn we een
pilot-project, vooral door de degelijkheid van het project. Diverse mensen zijn geïnteresseerd.
Comitee schooltjes
Het nieuwe comitee is gevormd, enkele oud-bestuursleden hebben weer zitting genomen. In de laatste vergadering
voor mijn vertrek heb ik getracht alle ins-en outs door te nemen. In september pakken we het weer op. Zoals ik al heb
aangegeven in mijn bericht vanuit Nepal, gaat het op de schooltjes goed. Er zal wel een verandering komen ten
aanzien van de leidsters. Geen van de leidsters is gediplomeerd. Dit kan in de toekomst problemen geven
vanuit de overheid. Eind september gaan we hier mee aan de slag, zodat in het nieuwe jaar de situatie verantwoord is.
Land CCC
Het aangekochte land voldoet na oogst, qua opbrengst, niet aan de eisen. Er zal een groter volume geproduceerd
moeten worden om het interessant te maken. Door de lokale mensen erbij te betrekken en te vragen of zij allemaal
een stukje land willen benutten voor geelwortel (tumeric). Dit product ligt goed in de markt. Echter alleen de poeder
wordt afgenomen. Ook dit onderwerp zal nader bekeken moeten worden. Dit is als het ware de toekomst van de
schooltjes. De opbrengst hiervan is bestemd voor de salarissen voor de leidsters en voor de aanschaf van de jaarlijkse
spullen over een jaar of drie/vier.
Agrarische training
Het eerste tomatenzaad en het door mij meegenomen paprikazaad, ligt in de nurserie. Er is een proef-nurserie en er komt eerst
een proef greenhouse te staan. Hier komen alle vrouwen naar toe als er weer een vervolg op het programma is. De agrarische
trainer is een fijn mens die met veel geduld de vrouwen tekst en uitleg geeft. Vanaf het begin heb ik aangegeven alleen biologisch
te willen werken. In Nepal wordt al te veel met middelen gewerkt waar niemand ook maar enige controle op uitoefent. Er zijn 14
verschillende plantensoorten door de vrouwen aangedragen, alles in verhouding, gesneden en samengevoegd in een jutezak.
Daarna is er mest van de koe in gegaan, waarna er pies van de koe overheen is gegoten. Nu ligt de zaak 15 dagen in een grote
tank “gaar” te worden voor gebruik, in de pies van de koe. Daarna wordt het vocht over de tomatenzaadjes gegoten, om insekten
niet de kans te geven de oogst op te vreten.
In het volgende zaaitraject, na drie maanden, worden de negen overige nurseries en greenhouses geplaatst. Dat zal eind
september er gebeuren, dan ga ik weer naar Nepal.
De bedoeling is dat er nog een aantal greenhouses komen. We hebben daarvoor het fijne bedrag van de familie van Rijn bestemd
voor dit doel.
Het agrarische trainingsprogramma is mogelijk dankzij het drinkwater- en irrigatieproject.

Nu komt ook Agro Sensi weer in beeld (kortere groeitijd, betere zaadontkieming, verbeterde smaak, hogere mineralen inhoud en
suikers etc.. Kees de Vries heeft dit een paar geleden gepromoot tijdens een lezing. Het heeft alleen maar voordelen voor de groei
van de plant. In Nepal heb ik het toen gebruikt, maar doordat er geen structuur in het werk zat, is het geen succes geworden. Nu
ligt dat heel anders. Nu zit er een goede structuur in het zaaien en oogsten.
Met warme groet en namaste
Rineke

