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Biogasinstallatie
In Nieuwsbrief 46 vertelde ik u dat de biogasinstallatie spoedig klaar zou zijn. Helaas dat was en is
niet het geval. Middels nieuws heeft u kunnen zien dat de omstandigheden in het zuiden van Nepal
dramatisch waren en nog zijn. Zoveel regen gedurende de moesson tijd is in 17 jaar niet voorgekomen.
Veel mensen zijn omgekomen, huizen zijn meegesleurd met de verwoestende water/modderstromen.
Wegen en bruggen zijn weggespoeld. Dit laatste houdt in dat transport van veel goederen stagneert.
Het hield echter ook in dat de werkers aan de biogasinstallatie naar huis terugkeerden omdat ook hun
families in de problemen waren door wateroverlast.
Waarschijnlijk komt een van hen volgende week om het laatste gedeelte af te maken. De biogasmotor is
besteld. Nadat deze is gearriveerd en geïnstalleerd kan de installatie eindelijk op volle toeren gaan
draaien.
Koeien beetje in de problemen
Door stagnatie van aanvoer is er voor heel veel mensen tekort aan verschillende benodigdheden.
De overlast in Hajaarphant bestaat vooral uit het niet kunnen
aanvoeren van nieuw krachtvoer voor de
koeien. In de vorige brief heeft u gelezen dat er een opslag
lag voor twee maanden. Dit voer vermalen
zij zelf met de nieuw aangeschafte combimachine.
Opnieuw moest er worden overgegaan op krachtvoer van de
fabriek. Dat hield dan ook weer in,
dat een aantal koeien weer aan de diarree raakte.
Tegelijkertijd was het heel erg warm…40 tot 45 graden.
Er was heel veel stroomuitval…..alles moet dan met de hand
worden gedaan.
Soms kwam er ’s nachts stroom dan waren de mannen ’s nachts aan het werk om het voer
(wat toen nog voorradig was) ’s nachts te vermalen.
De melkproduktie liep terug, dat is een slechte bijkomstigheid. Want melk is tot nu toe de enige bron
van inkomsten. Na alle improvisatie van de mannen is de hoeveelheid melk nu weer beter. Maar mogelijk
door afname van weerstand is een van de beste melk-leverende koe van de stal in deze periode overleden.
Een spontane reactie, door iemand die begaan was met het overlijden van deze koe, geld stortte
op de Renuka rekening, om een nieuwe koe aan te schaffen.
In juni is er ook geld overgemaakt voor een koe. Cadeaus voor de verjaardag waren niet welkom, maar wel
geld voor een koe in Nepal Hajaarphant.
Wat een fijne spontane en lieve reacties. Hiermee kan de hoeveel melk weer groeien.

Tomatentunnels
Melk is tot nu toe de enige bron van inkomsten. Dat is niet genoeg. Ons plan is vanaf het begin om tunnels
te zetten om tomaten te kweken. Een maand voordat ik vertrok uit
Nepal hebben we de onderdelen voor twee tunnels klaargemaakt
en vier bedjes met tomaten gezaaid om een begin te maken.
Helaas konden de twee tunnels niet worden gezet door de
vele regen. Het doel is om er13 neer te zetten. Maar daarvoor is
op dit moment nog niet genoeg op de bank in Nepal. Tomaten zijn
dagelijks nodig in Nepal. Ze worden gebruikt in de groenten
maar ook voor hete saus te maken. Met de opbrengst van de
verkoop kunnen werkers van de stal worden betaald.
Weg voor melktransport
De weg die twee jaar geleden is aangelegd om de melk te transporteren is door de laatste moesson bijna
onbegaanbaar. Elke ochtend en avond gaan twee van de drie mannen van de boerderij, lopend, met ieder
een melkbus op de rug, tot aan de brug. Dat is ongeveer anderhalve kilometer. Daarna kunnen ze op
de motor stappen, want de weg die volgt, ligt er beter bij. Er moet hoognodig grof grind ingebracht
worden.
Maar ook dat kost geld. De lokale mensen vinden dat wij alleen die weg gebruiken dus willen ze
niet echt bijdragen om de weg te verbeteren.
Wij hopen dat zij tot inkeer komen en ook een steentje bij willen dragen. Want ook zij zullen ervaren
in de toekomst dat de weg ook voor hen een uitkomst is. Maar doordat zij van dag tot dag leven kunnen ze
niet echt inschatten, wat veranderingen in de toekomst voor hen kunnen betekenen.
Oogst
Regen is wel welkom voor de oogst. De rijst, waarvoor ze eerst zaadbedjes maken om later uit te
zetten met heel veel helpers, is begin juli geplant, kan volgende maand worden geoogst. Het stro kan
gebruikt worden voor de koeien. Naast gras is dit heel goed voor de spijsvertering.

Het is fijn te ervaren dat zoveel mensen zich zorgen maken over de huidige situatie in Nepal en
natuurlijk over de projecten. Met deze brief bent u een beetje bijgepraat.
Met warme namaste
Renuka

