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Agrarische training
In de mededelingen vanuit Nepal heeft u kunnen lezen dat de kleine miertjes de tomatenzaden in Patuga (mijn
Nepalees thuis) hebben opgegeten. De eerste nurserie is dus mislukt. Daarna is het nog een keer geprobeerd,
maar ook deze zaadjes kwamen niet tot groei.
De afgelopen weken hebben wij al wel met alle vrouwen broccoli en kool gezaaid. In totaal kunnen er over de
3000 plantjes overgezet worden vanuit het zaaibed. Als ze de plantjes op tijd verpoten, krijgen ze een goede
kwaliteit groenten. Een deel kunnen zij verkopen voor de markt, toch extra inkomen voor de vrouwen.
Zelf hebben wij ook gezaaid en de plantjes zijn inmiddels overgeplant. Ongeveer 4000 plantjes staan in rechte
rijen (Hollandse manier) te pronken. Als ik weer terug kom in Nepal kan ik broccoli, kool en bloemkool eten,
mede dankzij het waterproject.
De jonge plantjes op Patuga staan er krachtig bij, dankzij Agro Sensie. Als de trainer start in Yanchok, zal ook
hij gebruik maken van Agro Sensi. Hij kijkt uit naar het resultaat.
Deze maand komt de
trainer maandelijks in
Yanchok om de vrouwen
te trainen, welke groenten
buiten de regentijd
gezaaid kunnen worden.
Hij zal hen ook uitgebreid
vertellen hoe te handelen
en om te gaan met de
tunnel. Wij hebben alle
vrouwen (38) die lid zijn van de agrarische cooperatie, een stevig plastic doek geschonken voor de tunnel. Deze
doeken kosten per stuk € 65,00, een fantastische kwaliteit. De lokale overheid neemt de helft voor haar
rekening! Tevens betaalt elke vrouw € 10,00 als bijdrage, dit om onze verdeelsleutel enigszins te handhaven.
In de tunnels zullen vooral tomaten worden gekweekt. De eerste tunnels hebben wij gezet. Nu ik in Nederland
ben gaat het neerzetten van de tunnels gewoon door. De vrouwen moeten als voorwerk de gaten graven voor de
boomstammen, ze moeten het hout kappen en bamboe gereed maken voor de bogen van de tunnel.
We willen hen een goede start geven, daarom hebben we aan ieder lid 5 kg.
organische mest beschikbaar gesteld, met onder andere borax, een natuurlijk
mineraal en urea, dit is organisch en zorgt voor stikstof verbinding.
De vrouwen betalen maandelijks 50 Nepali roepies aan de cooperatie. Dit
wordt op de rekening gezet en is een soort spaarpot voor de komende jaren,
om bijvoorbeeld zaad aan te schaffen.
Schooltjes
Zoals eerder gemeld in de mail vanuit Nepal, in Satrasaya loopt het goed.
De hoofdleidster Saraswati heeft leuke ideetjes. Ik heb haar een boek
gegeven de vorige keer met allerlei knutselvoorbeelden. Ze maakt er

dankbaar gebruik van en krijgt ook nieuwe inspiratie, hierdoor. Ze is een paar maal ook zelf op andere scholen
gaan kijken. Deze leidster is uit het goede hout gesneden.
In Yanchok gaat in april volgend jaar een leidster weg. Het kinderaantal loopt hier terug. Maar hier zal mogelijk
nog een andere leidster voor in de plaats moeten komen. De overheid verlangt dat de leidster SLC (School
Leaving Certificate) certificaat hebben. Dat heeft geen van de leidsters. We zijn in overleg voor een oplossing.
Basanta Aryal
In de vorige Nieuwsbrief heeft u gelezen dat Basanta volgend voorjaar naar Nederland komt. Zoals bekend
heeft hij mij bij de bouw van de schooltjes en het irrigatie-en waterproject altijd intensief bijgestaan. Ook bij het
agrarische project is hij weer een onmisbare kracht. Hij was en is mijn rechterhand. Hij reist met mij mee als ik
weer terug ga naar Nederland. Veel documenten zijn nodig om een Nepalees naar Nederland c.q.
Europa te halen. Als hij geacclimatiseerd is, volgt hij een training op twee boerderijen, in Sint Maarten en in De
Weere. Hij wil de technieken in Nederland leren kennen, zo kan hij een combinatie maken met die van
Nepal.
Basanta is ook een goede zanger en bespeelt Nepalese instrumenten. Tijdens een te organiseren concert (datum
wordt later bekend gemaakt) kunt u genieten van zijn talenten. Het concert krijgt als motto “Spelen voor een
koe”.
Nora Muller, Artmaker uit ’t Zand, stelt een van haar fantastische “koe”schilderijen ter beschikking, hierop kan
worden geboden. In januari gaan we hier wat meer over vertellen.
Op de site www.artmaker.nl kunt u onder de button “schilderijen” haar werk bewonderen. Aan het einde van de
diaserie treft u de “koe”schilderijen aan.
Heeft u boeken die in de weg staan en nog verkoopbaar zijn. U kunt ze bij mij afgeven aan de Eriksstraat
27 in Petten. Ik verkoop de boeken voor de cowfarm van
Basanta.
Cadeau’s
De rugzak puilde weer uit door de spullen die zijn meegekomen
vanuit Nepal. Leuke giften voor verjaardagen of de Kerst.
Lederen tasjes van yakleer.
De yak kan alleen leven boven 4000 meter, het dier wordt dikwijls
gebruikt om goederen te vervoeren.
Fraaie pashmina en Kashmir shawls, als een tweede huid.
Warme shawls van Yakwol en schapenwol.
Bekijk onderstaande foto’s. U kunt ze bestellen, door het nummer
door te geven wat correspondeert met de shawl. De opbrengst van deze shawls is voor de cowfarm van
Basanta.

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B-1, B2, B11, Kashmir (incl.porto) € 35,00
B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. B9, B12.
Pashmina (incl. porto) € 27,50
Yakshawls B13, B14, B15 (incl.porto) € 25,00
Schaap shawls B16, B17 (incl.porto) € 35,00
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Heel veel dank voor de trouwe steun in het afgelopen jaar. We zijn er nog niet, het afrondingswerk van de schooltjes
en de agrarische training vragen de komende 2/3 jaar nog aandacht. De nazorg is belangrijker dan het opzetten!!!
Wij hopen wederom op uw hulp. Een fijne decembermaand.
Namaste Renuka

