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Waar een schaakbord en een koe al niet toe leiden
In Huize ten Velden, Eriksstraat te Petten maakt schaken een belangrijk onderdeel uit
van het leven van Erik. Hij veegt op de schaakclub regelmatig de mensen van het
bord, met een vrolijk en lachend gezicht. In 2011 is er door SRN een
schaaksimultaan georganiseerd, waarbij Anish Giri alle partijen heeft gewonnen. De
mensen die meededen kregen het zelfgemaakte Nepalese schaakbord door Basanta
Aryal, mee naar huis, met een handtekening van Anish Giri erop. Daaraan nam Erik
ook deel.
Rini de vrouw van Erik zorgt voor het grootste deel voor inrichting in huis en had het
bord een ereplaats in huis gegeven en enige tijd geleden een koe voor het schaakbord
gezet, de zwart/witte kleuren kwamen mooi overeen.
De broer van Erik komt op bezoek en natuurlijk wordt er gesproken over schaken. Het Nepalese bord komt in beeld
en Erik begint heel enthousiast te vertellen over Stichting Renuka Nepal. Hij haalt zelfs het fotoboek van het
waterproject van Yanchok even bij ons op. De koe voor het schaakbord komt ook ter sprake middels het “cowfarmwerkgelegenheidspoject. Jelle, de broer van Erik, wordt erg enthousiast. Hij maakt onderdeel uit van de Stichting
Steunfonds Maatschappelijke dienstverlening en Gezondsheidszorg 2011. Zij ondersteunen projecten in binnen-en
buitenland. Hij geeft Erik aan dat wij een verzoek kunnen indienen bij de stichting.
Dat hebben wij inmiddels gedaan. Dit verzoek is gehonoreerd door SSMG 2011. Fantastisch, land kan aangekocht,
stal gebouwd. Het antwoord kwam op een uitgelezen moment: Een dag voor vertrek van Basanta naar Nepal. We
hebben het samen ingetogen uitbundig gevierd.
Met het enthousiasme van Erik en Rini, voor het werk wat wij doen, hebben zij Jelle besmet.
De diverse inspanningen om geld in te zamelen voor de SRN-projecten was ook mede bepalend voor SSMG 2011
de donatie te gunnen, aldus Jelle.
Natuurlijk zijn we er nog uit. Een melkcooler en een aggregaat is nodig. De stroom valt regelmatig uit in Nepal en
dan kan het aggregaat ingezet worden.
Cowfunding Amerongen
Op 6 juni hielden Chiel en Mirjam Gronert een cowfundingavond in
Amerongen. Een groep enthousiaste mensen luisterden en keek naar de
presentatie van het verblijf van Mirjam en Chiel in Nepal. Basanta gaf
daarna uitleg over zijn toekomst. Deed dat voor de eerste keer en
public. Ook al was zijn gesproken Engels niet helemaal duidelijk voor
iedereen, hij deed het met veel verve. Twee koeien zijn erbij gezet.
Dank aan alle Amerongse cowfunders, het was een verrassende avond,
perfect georganiseerd door Chiel en Mirjam.

Website
De resultaten van concerten en cowfunding in Eenigenburg, kunt u terugvinden op onze website (zie boven).
De presentatie moest afgezegd door ziekenhuisopname. Binnen twee maanden hoop ik alsnog tekst en uitleg te
geven over de toekomst van Basanta.
Baradi
Waarschijnlijk kunt u zich herinneren dat in Baradi, ongeveer 5
kilometer voorbij Satrasaya, een waterinstallatie door ons is hersteld in
2012. De lokale bevolking is erg in haar nopjes. Er is weer genoeg
water nu er geen lekken in de pijpen zitten. Baradi heeft een actieve
bevolkingsgroep. Dat komt vooral door het sociaal bewogen
“dorpshoofd” Prem Gurung. Hij neemt in alles het voortouw. De
bestaande lagere school loopt goed, maar er ontbreekt
kinderopvang en een kleuterschoolklasje. Voor moeders is het vooral
handig als zij de kleine kinderen niet ver naar school hoeven te
brengen.
Tijdens mijn voorgaande twee verblijven in Nepal hebben we
hier komen de twee klasjes
vergaderd over dit onderwerp. In februari a.s. kunnen zij deze twee
klasjes gaan bouwen. Wij leveren het materiaal en maken het ontwerp
van de klasjes. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Regelmatig zal ik gaan kijken hoe de bouw verloopt.
Ons doel, Satrasaya en omgeving te ontwikkelen op een eenvoudige manier is bijna bereikt. Over ongeveer twee jaar
kunnen zij het allemaal zelf. Spannend om dan te zien hoe het verder gaat.
Agrarische cooperatieve vrouwengroep
De vrouwengroep vond het de hoogste tijd om te Basanta en ondergetekende te bedanken voor het werk wat was
verzet voor hen, om tot een agrarische cooperatie te komen. Chiel en Mir werden eveneens bedankt. Beiden
verzetten in Nederland regelmatig werk voor SRN en stonden symbool voor alle donateurs in Nederland.
Er zijn berichten binnengekomen van een
goede tomatenoogst voor sommige van hen.
Nu de hagel weer verleden tijd is, zijn de
tunnels weer gebouwd en is er weer gezaaid,
zodat de zware regenval de groenten niet
vernietigd.
De cooperatie moet nog verder
geprofessionaliseerd, zodat het inkomen nog
wat verhoogd kan worden.

Schooltjes
Van de week met een van de leidsters gebeld in Nepal. Het is bloedheet in Satrasaya op het ogenblik. De laatste tien
dagen is er in Satrasaya geen regen gevallen. De helft van de kinderen van de schooltjes is ziek, door de warmte. In
Yanchok zijn we dit schooljaar begonnen met een leidster. Er komen daar te weinig kinderen voor twee leidsters.
Volgens de informatie loopt het tot nu toe goed. Moeders helpen bij het klaar maken van de maaltijd tussen de
middag.
Zodra ik genoeg hersteld ben van mijn buikoperatie, wordt bekeken wanneer ik weer naar Nepal zal gaan.
Dank voor alle grote en kleine giften voor het cowfarm-werkgelegenheidsproject. Steeds staan we weer versteld van
de hartverwarmende support van alle donateurs. Heel veel dank. Wat zouden we zijn zonder supporters.
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