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Dag allemaal,
Enigszins zorgelijk
Mei j.l. ben ik weer teruggekeerd uit Nepal. Bij aankomst in Nepal zag de situatie wat zorgelijk omdat,
zoals ik heb vermeld in brief 50, door “oude”inseminaties, er weinig koeien drachtig waren. De
melkproductie was dramatisch achteruit gegaan. Wat betreft inkomsten moeten zij het tot nu toe alleen
van de melk hebben. Je weet pas na drie maanden of de koe bevrucht is of niet en doordat je het dan
nog eens probeert, gaan de maanden zomaar voorbij.
In de tussentijd had Basanta een stier op de kop kunnen tikken. Deze
heeft inmiddels zijn best gedaan om de koeien te dekken. Het ziet er naar
uit dat het over een paar maanden goed druk wordt met geboortes. De
melkproductie gaat dan uiteraard ook weer omhoog.
Maar de tussenliggende maanden gaven niet genoeg inkomen om de
boerderij draaiende te houden.
Benevolente
Ook dit jaar mochten we van Stichting
Benevolente het fantastische bedrag van
€ 5000,--ontvangen.
We hebben dit bedrag besteed aan vier
nieuwe melkkoeien. De dieren zijn
gekocht in Chitwan in Ratnapur omgeving. Zij kunnen
de periode van “weinig melk” overbruggen. Dat was een zeer welkome oplossing voor
Basanta en zijn vrouw. Gemiddeld geven de nieuwe koeien per dag ongeveer 12 liter.
De zorgen zijn nu daardoor iets minder.
Melk koeler
Tijdens mijn verblijf in Nepal kregen we een fantastisch enthousiast aanbod van Bemie Beheer BV uit
Zeewolde; een melk koeler (1000 liter). De melk kan hier 3 of 4 dagen in bewaard worden (afhankelijk
van de hoeveelheid melk). De amperes bij de boerderij moeten hiervoor verhoogd worden. De aanvraag
is gedaan. De bureaucratie in Nepal is enorm, dus we zullen nog even geduld moeten hebben.
Dankzij de koeler blijft de melk in het warme Nepal, vers. Bovendien hoeft Basanta niet elke ochtend
en avond op de motor naar Satrasaya om de melkbussen weg te brengen naar het melkcentrum. Dat
bespaart veel tijd en motorkosten. De motor stamt nog uit de tijd van het waterproject in 2011 en
vertoont regelmatig kuren. Door ouderdom en de stoffige en hobbelige wegen moet de motor
regelmatig in reparatie.
Het aanbod van de melk koeler komt op een prachtig moment. Want een nieuwe motor aanschaffen
daarvoor is nog geen geld genoeg.

Hogedruk spuit
Er was in Nepal ook een melk koeler beschikbaar met automatische reiniging. De directeur van dit
fabriekje heeft de kunst afgekeken in Denemarken en gaf eerlijk toe wat technische kennis “gestolen” te
hebben. Voor deze automatisering vroeg hij echter ook een Europese prijs: € 1000,00. Wij zeiden tegen
elkaar dat we dan wel een hogedrukspuit aan zouden schaffen, daar krijg je de koeler ook goed schoon
mee en is veel goedkoper..
Slurrieput
De uitloop van de biogas liep naar een gegraven kuil. Echter mest in een
onbedekte kuil is zeker niet milieuvriendelijk. Er sijpelen schadelijke
stoffen door naar het grondwater en ook naar andere akkers.
Vandaar dat is besloten om een mestput te maken. De wanden en bodem
zijn opgetrokken en gelegd van stenen uit de rivier, waarna deze zijn
gepleisterd. De waterige slurrie wordt gebruikt om de stukken land te
bevloeien. Hiervoor is een pomp aangeschaft die ook eventueel stukjes stro
of gras kan vermalen zodat de motor niet vastloopt en verbrandt. Het gras
wordt voedselrijker, wat voor de koeien uiteraard een fijne ontwikkeling is.
Ook daarmee gaat de melkproductie weer wat omhoog.
Het enige en laatste waar we voor
willen investeren op de boerderij is
een vacuum pijpleiding systeem voor de melk. Dit loopt dan
direct naar de melk koeler. Met dit systeem kunnen 4 koeien
tegelijk gemolken worden. De huidige kleine melkmachine kan
twee koeien tegelijk melken. Het huidige motortje vertoont ook
af en toe kuren maar werkt steeds weer na reparatie. Dit laatste
kan Basanta dikwijls zelf verhelpen. Hij is van vele markten
thuis!

Markt Callantsoog
Bent u op woensdag tussen 15 en 21 uur in de omgeving van Callantsoog de
komende 7 weken. Op de Nepalese kraam, vlakbij de strandopgang op het
Plein, zijn weer prachtige shawls te koop en niet duur. Natuurlijk liggen er ook
andere gezellige dingen om van eigenaar te wisselen. De marktopbrengsten
gaan weer naar ons werk in Nepal.
Dank weer aan de trouwe donateurs voor de steun! Ben altijd blij en verrast
met jullie support.
Met lieve groet en namaste
Rineke

