
Bezoek aan Nepal van 26 februari tot 26 maart 2011 
 
De Shree Sarasvati Primary School 
Om Baral onze projectleider aan de Shree Sarasvati School in Sarangkot is  de afgelopen maanden 
wekelijks een dag of 3 in de SSS geweest. Hij heeft in deze maanden gekeken hoe de school in alle 
opzichten functioneert. Om heeft o.a. opgemerkt dat de leerkrachten veelvuldig verzuimen en de kinderen 
vaak doelloos in school rondlopen. De kinderen komen met vuile kleren, ongekamde haren, vieze nagels 
en snottebellen op hun gezicht naar school. Behalve deze observatie is hij begonnen met de bijscholing 
van de leerkrachten. Hiervoor heeft hij zowel zelf les gegeven als ook deskundigen ingehuurd. Er zijn met 
name lessen gegeven in kinderpsychologie en pedagogiek. De docenten hebben een  certificaat  
gekregen als ze deze lessen hebben gevolgd.  
 
Om heeft het gevoel dat hij zo veel vertrouwen heeft dat nu het punt gekomen is dat hij kan beginnen met 
de implementatie van het nieuwe plan om op de SSS beter onderwijs te geven. 
Het nieuwe seizoen gaat beginnen met een ontmoeting van leraren en ouders. Zij zullen gestimuleerd 
worden hun verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken. Van beide kanten is er tot nu toe weinig 
vertrouwen in elkaar geweest. Het is de bedoeling dat ouders actiever worden naar de school toe, dat ze 
er op bezoek komen, dat zij hun opmerkingen er neer leggen, hun onvrede, hun wensen. Ouders zullen 
bewust gemaakt worden van de verwachtingen die vanuit de school aan hen worden gesteld. Zij zullen 
cursus krijgen in hygiëne, (need en clean), het belang van goede voeding, de noodzaak hun kinderen 
regelmatig de lessen te laten  volgen, de psychologie van het kind, de omgang met hun kinderen en het 
belang van het stimuleren van hun kinderen. Om zal huisbezoeken af leggen als de situatie er om vraagt. 
 
Het roer gaat nu om. Er worden nieuwe regels ingesteld en nieuwe lesmethodes geїntroduceerd. Het 
schoolwerkplan wordt gepresenteerd voor alle vakken. Om maakt  een schoolkalender  waarop alle 
activiteiten die binnen school gepland zijn, worden opgetekend. Zo is het transparant wat er op school 
gebeurd en is iedere leerkracht, kind en ouder op de hoogte. Er zal nieuw lesmateriaal aangeschaft 
worden. De suggestie deze boeken op school te houden zodat ze ook een volgend jaar weer gebruikt kan 
worden, zal door Om worden nagevolgd. Hiervoor zijn boekenkasten nodig om ze op te bergen. Extra 
leesboeken zijn nodig om kinderen die tijd over hebben te stimuleren om te gaan lezen. Werkboeken gaan 
wel met de kinderen naar huis. Het geven van huiswerk aan jonge leerlingen wordt ter discussie gesteld. 
Bij  leerlingen uit de hoogste klassen is dit wel zinvol omdat zij gewend moeten raken aan het maken van 
huiswerk. 
 
De leerkrachten kunnen gebruik maken van boeken waaraan ze  hun didactische vaardigheden verder 
kunnen ontwikkelen. 
 
Op dit moment zijn er 45 kinderen en 6 leerkrachten. `Quality of live`,  zou geen leerkracht meer 
sponsoren. De nursery klas zit vol met enthousiaste kinderen die heel graag willen leren. In groep 3 zitten 
3 kinderen die eenzaam boven aan de trap op een bankje zitten. We hebben gesproken over het 
samenvoegen van 2 klassen. Dit is nu ook bij de Principal bespreekbaar. Bij het huidige leerlingental is 
zeker dat men deze 6 leerkrachten niet zal kunnen houden. De leerkrachten krijgen onderricht hoe les te 
geven in een combinatieklas. 
 
Bolram en Manihari zijn aan hun laatste ronde begonnen. Over 2 jaar zullen zij hun pensioen gaan innen. 
Tijdens mijn aanwezigheid bij de Engelse conversatieles valt op dat de meisjes aanmerkelijk meer moeite 
hebben om vragen te formuleren dan de jongens. Ze behoeven duidelijk meer support om te durven 
praten. 
 
Tijdens de pauze lopen kinderen veel met koekjes en snoep rond. Het winkeltje van Shashi vaart er wel bij 
maar de tanden van de kinderen lijden er onder. Ik kom jonge kinderen tegen met slechte gebitten. Veel 
kinderen krijgen dagelijks een paar roepie mee naar school om koekjes en chips te kopen. Sommige eten 
koekjes in plaats van ontbijt. 
 
Het school gebouw 
Het stuk onder het schoolbord wat vorige jaar vol cement was is nog steeds niet echt schoon. Om zal er 



op toezien dat dit echt schoon gemaakt wordt. Verf en cement bladderen af, hout gaat kieren. Op het 
schoolterrein ligt veel afgewerkt bouwmateriaal. Op de rooftop staan heel veel oude bankjes en het lijkt 
het op een schroothoop. De NGO zegt deze bankjes nog te kunnen gebruiken als zitjes op verschillende 
punten in het dorp. Beneden bij de trap ligt eveneens veel rommel. De ijzeren pinnen die uit het dak 
komen zijn levensgevaarlijk voor spelende kinderen. Men heeft toegezegd deze te zullen bedekken en het 
terrein op te zullen ruimen. Een voorstel voor onderhoud is bij de Stichting Sarangkot ingediend 
 
De toiletten ruiken vanwege het feit dat er te weinig water is. 
Bovengenoemde punten zullen ook van  Om aandacht krijgen.  
  
Het Toiletten project 
Er is materiaal voor 13 toiletten uitgegeven. Op 2 toiletten na wordt alleen het materiaal (ongeveer 120.00 
Nepali roepies is 120 euro), aangeleverd. De mensen maken de toiletten zelf.  Om het project af te 
maken moeten ze zelf ook nog materiaal kopen. Zo komen de kosten voor de helft ten koste van de 
bewoners zelf. De NGO helpt in  de overige 2 situaties vanwege bijzondere omstandigheden. 
Arbeidskosten komen in dit geval op het bordje van NGO. Overal in het dorp was men druk bezig met het 
bouwen van de toiletten. 
 
Het garbage project 
Naast de bibliotheek is nu een afvalhuisje gebouwd. Prachtig wit geverfd met en blauw tinnen dak. Het 
staat daar volledig in harmonie met de daarnaast gebouwde bibliotheek. Er zijn 2 kamers aangebracht die 
ieder met een deur toegankelijk zijn. Het afval kan zo gescheiden worden bewaard en opgehaald. Apart 
glas en apart plastic. 
 
De NGO geeft aan dat er ook “beneden”een soortgelijke opslagplaats moet komen. Batuli kan nu het vuil 
nergens veilig neerleggen. De wind komt er onder en haar werk is voor niets geweest. Er is nu besloten 
een tijdelijke vergaarplaats te maken. De NGO zal een muur stapelen waarover oude tinnen platen gelegd 
gaan worden. 
 
Nu het “vuilnis huisje” klaar is zal de NGO beginnen met het starten van het vuilniszakken project. De 
vuilniszakken worden bedrukt met het Sarangkotlogo erop en kunnen gekocht worden door de 
hoteleigenaars waarna Batuli deze zakken ophaalt en naar de stortplaats brengt. 
Bij de prijsbepaling van de zakken zal rekening gehouden worden met de kosten van de plasticzakken, de 
prijs van het vervoer naar Pokhara en het salaris van Batuli. 
 
Gesproken over hoe het Carbageproject in de toekomst zelfstandig kan draaien. 
De NGO vindt dat de oude carbage plaats moeten worden leeggehaald. Hiervoor is in het verleden al geld 
overgemaakt. 
 
Water en Watertanks  
 
Alle watertanks zijn nagelopen en zien er met uitzondering van Khahare, goed uit. Bij de tank in Khahara 
zijn leidingen  afgebroken en de plastictank is opgeschoven. Dit zou de reden kunnen zijn dat de 
leidingen zijn afgebroken. Het is de vraag of de tank lek is. Als dit het geval is dan zullen de kosten voor 
reparatie hoog zijn omdat de hele tank moet worden vervangen. Zo niet dan kan men met een kleine 
reparatie volstaan. Pas na de moesson zal duidelijk worden hoe dit in elkaar steekt. De NGO zal dit 
communiceren naar de Sarangkot Stichting. Ook hier moet duidelijk zijn dat er een goed lopend 
watercomité aanwezig is voor dat de reparatie gaat gebeuren. 
Pandelli watertank 
 
Men is met de bouw van de watertank begonnen. Het bedrag door de gemeente Zutphen geschonken is 
hiervoor aangewend. Afgesproken is dat de vrouwen die stenen, grind etc. dragen een salarisverhoging 
krijgen tot 300 roepie per dag. 
Watertank in Dobate (Phurse Khola) 
 
Deze is af en  ingewijd. Ze ziet er erg mooi uit en  ligt in haar witte pracht in het groene heuvelachtige  



landschap. De bewoners zijn er erg blij mee. Het financiële rapport is ingeleverd en  door Sir Bir Bujel 
goedgekeurd.  
 
Het waterprobleem 
 
Door in de droge tijd in Sarangkot rond te lopen wordt weer pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is om een 
goede water voorziening te hebben. Op enkele plaatsen zoals Sisne en Gothadi is er genoeg water om de 
bevolking te voorzien. In Toorepani, Saune pani of Padma pani en Inar is de kraan alleen in de morgen en 
avond open en mogen mensen hun 35 liter pot vullen. In Ward 1 en 3 moeten de mensen ver lopen om 
nog ergens drinkwater te kunnen krijgen en hun was te kunnen doen en staan ze uren in de rij om te 
wachten op hun beurt. Veel watertanks door met name de regering betaald,  hebben daar helemaal geen 
water meer. 
 
Het gesprek in de NGO gaat dan ook voornamelijk over hoe een goed lopend watersysteem te krijgen. 
Grondboringen lijkt een nieuwe mogelijkheid maar is beslist gaan goedkope optie.  
Hiervoor is een projectvoorstel ingediend bij de Stichting Sarangkot. 
 
Nieuwe projectvoorstellen vanuit Phurse Khola 
 
Er zijn 3 aanvragen gedaan bij de NGO Pragatasil Chispani Samaj. De eerste komt vanuit de sloppenwijk 
gelegen bij Choorepatan, de grens van Pokhara. Hier wonen mensen van overal vandaan in kartonnen 
huizen, golfplaathuizen, huizen gemaakt van plastic zakken. Het is er vies en er lopen kinderen rond die 
er erg vuil uit zien. We hebben er rondgekeken en deze zaken opgemerkt. De NGO zal verder onderzoek 
doen naar de noodzakelijkheid om hier water te gaan brengen, de legaliteit van de woonplaats  en de 
mogelijkheden van de mensen om bij te dragen in de kosten Er is geen natuurlijke bron in de buurt. De 
rivier lijkt de enige waterbron in de buurt. Iets verderop wordt water opgepompt vanuit 100 meter diep. Dit 
zou 14.000 euro kosten. 
 
De andere 2 aanvragen zijn vanuit omringende dorpen. Ook hier zal de NGO kritisch kijken naar het hoe 
en wat van de noodzaak om een watertank of andere watervoorziening te maken. Ter zijner tijd zal er 
gerapporteerd worden naar ons. 
 
Bibliotheek 
 
De bibliotheek zou jaarlijks gebruikt worden door 350 mensen en er worden zo rond de 800 boeken per 
jaar uitgeleend. Bij het nakijken van de  boeken die uitgeleend zijn is het opvallend dat er erg veel 
studentenboeken voor hoger onderwijs zijn aangeschaft die maar 1 keer zijn uitgeleend. Dit met de NGO 
besproken en de afspraak gemaakt dat er geen leerboeken worden aangeschaft behalve woordenboeken 
en een paar heel erg vaak gebruikte boeken. We gaan er van uit dat  hogeschool en universiteit zelf een 
bibliotheek hebben. Er zullen o.a. kinderboeken, boeken over de Nepalese cultuur, educatieve boeken en 
romans aangeschaft worden. De vrouwen NGO levert een lijst aan van boeken die zij graag willen lezen. 
 
Om nog meer kinderen te trekken naar de bieb wil de NGO een tafeltennistafel plaatsen. Hiervoor wordt 
een voorstel per mail aangeleverd. 
 
De bibliotheek van de Pandelli Secondary school is bijna af. 
 
Tijdens het gesprek met de rector is aangegeven dat de Stichting Sarangkot een projectvoorstel bij de 
gemeente Zutphen heeft ingediend voor meubilair en boeken. Men hoopt intens dat dit zal worden 
toegekend zodat de bibliotheek kan worden ingericht. 
 
De vrouwen NGO in Sarangkot. 
 
Inmiddels zijn er 25 Improoved Cooking Stooves gemaakt door de vrouwen. Ze denken er nog 10 te gaan 
maken. In de keukens van de vrouwen ziet het er schoon en overzichtelijk uit. Kleine reparaties aan 
schoorstenen worden nu door de eigenaars zelf gedaan.  



De secretaris van Fecofun en overkoepelend orgaan van de 475 “forestcommitees” in het Kaskidistrict 
zoekt contact met de vrouwen NGO betreft het bouwen van meer nog 400 ICS. Ze zijn op zoek naar 
sponsoring van dit project. Maya als voorzitter zal dit gesprek gaan voeren. Misschien zijn er 
mogelijkheden tot samenwerking. 
 
De vrouwen zijn op zoek naar andere projecten. Mogelijkheden als organic farming, goatkeeping en 
beefarming werden besproken. De mogelijkheid om met een groepje vrouwen te kijken of biologisch 
voedsel verbouwen tot de mogelijkheden behoord zal onderzocht worden door gewoon maar te gaan 
starten. Er zou genoeg land zijn om dit uit te proberen. Het kopen van zaden, plantjes, mest en hoe het 
werk te verdelen, is aan de orde geweest maar heeft nog geen vaste vorm gekregen. Men zal er later over 
door vergaderen. 
 
Met behulp van een micro-krediet zou het houden van geiten als mogelijkheid van generatie van inkomen 
een mogelijkheid kunnen zijn. Echter de kwetsbare vegetatie van de Sarangkot zou hier onder kunnen 
lijden. Er zijn nog al wat contra indicaties om dit project op te starten. De vrouwen vonden de mogelijkheid 
te starten met het uitgeven van bijenkasten aantrekkelijker. Besloten is een 4 tal bijenkasten met volk in te 
kopen en door te verkopen aan de bewoners van Sarangkot voor de helft van de prijs. De ander helft 
moet de bewoner het daaropvolgende jaar terug betalen in natura door een paar kilo honing aan de 
vrouwen NGO te geven. Deze zullen de honing op de markt weer verkopen. Met het verdiende geld kan 
een nieuwe bijenkast gekocht worden. 
 
Het is erg leuk te zien hoe de vrouwen er op uit zijn om samen iets te gaan doen. Het kaste verschil wat in 
eerste instantie een grote rol speelde lijkt steeds minder belangrijk te worden.  
Het aanvragen en het management van een kleine watertank in de buurt van de bibliotheek 
De vrouwen hebben een goed onderbouwd projectvoorstel voor deze tank ingediend bij de Stichting 
Sarangkot. Deze tank zal € 2000 gaan kosten. Men denkt in staat te zijn dit project te kunnen hanteren. 
 
Solar Cooking 
 
Door het volgen van een workshop in het maken van een kleine Solar gemaakt van karton beplakt met 
zilverfolie, bij de Stichting Solar Cooking Nederland, was ik in staat de kunst van het maken van zo’n Solar 
over te dragen aan de mensen in Nepal. 
 
Het inkopen van het materiaal liep niet bepaald van een leiendakje. Waar vind je zilver papier, goede 
grote stukken karton, schoolbordverf etc. Uiteindelijk alle benodigde materialen gevonden maar dan blijkt 
hoe slecht dat materiaal is. Met name het karton het hoofd bestanddeel van de Solar was uitzonderlijk 
slecht en een Solar zal hierdoor geen lang leven beschoren zijn.  
In Phurse Khola zijn met behulp van een paar vrouwen en mannen, 5 solars gemaakt die nu het 
aankomende jaar als pilot uitgezet worden. De vrouwen gebruiken de solar met name om er water en rijst 
mee te koken. In Sarangkot hebben we geëxperimenteerd met het koken van rijst, aardappelen en 
groente,  in  Panoma Vieuw onze verblijfplaats in Sarangkot. Van alle kanten werd met enthousiasme 
gereageerd op de werking van dit eenvoudige materiaal. Jammer genoeg was de tijd te kort om de 
implementatie verder doorgang te doen vinden.  
 
Voor nu moeten we volstaan met de bewoners  kennis te laten  nemen van deze Solar Cooker en het 
maken van een aantal meer,  met gebruikmaking van beter materiaal. Als er geen beter materiaal 
beschikbaar is in Nepal volgt een probleem. Om Baral zal in Kathmandu op zoek gaan naar beter karton 
en folie wat verkrijgbaar moet zijn op een rol. Middels email zal contact met hem worden gehouden 
omtrent zijn ervaring. Zijn vrouw Bagavati zal  daarna de ervaringen van de mensen in Phurse Khola 
volgen en begeleiden. Als het materiaal van voldoende kwaliteit verkrijgbaar is kunnen mensen uit 
Sarangkot die belangstelling hebben om te experimenteren,  via Om ook in het bezit van een solar 
komen. Als het project blijvende belangstelling krijgt is het de bedoeling om te kijken of daar een inkomen 
genererend project mee te starten is. 
 
Een 2e onderdeel van deze Cookit is een hooimand. Deze hooimand dient om het voedsel te laten garen 
en warm te houden. Als de rijst aan de kook is kan deze in de hooimand verder garen en kan er weer 



opnieuw begonnen worden met het volgende gerecht.  
 
Het 3e onderdeel is de Improved Cooking Stove de door de vrouwen gebouwde rookvrije kacheltjes die 
gebruikt moet worden als er geen zon is. Ook dan kan de hooimand hout besparen door direct nadat de 
rijst begonnen is te koken,  deze  over te zetten in de hooimand.  
 
In Sarangkot is nu een mand gemaakt die voldoet aan de criteria van een hooimand. Manden maken is 
mannenwerk. Zij zijn bedreven in het maken van de zo genaamde Doko waarin alle lasten van  met name 
de dorpse bevolking wordt gedragen. De bekleding van de mand met isolatiemateriaal en katoen wordt 
door de vrouwen gedaan. Ook het Hooimand project  vraagt verder vervolg om het te kunnen innoveren. 
 
Het Campusfund 
 
Puja Pariyar een ouderloos meisje van 17 heeft middels een brief te kennen gegeven dat zij graag door 
het Campusfund ondersteund wil worden om na haar middelbare school examen, waarvoor ze zeker 
denkt te slagen, een commerciële opleiding te gaan doen.  
 
Verder zijn de vorderingen van de door ons gesponsorde studenten goed te noemen. 
Omdat het aangaan van verplichtingen betreft het sponsoren van studenten om limieten vraagt is het niet 
vanzelfsprekend dat wij ieder aanvraag kunnen honoreren. 
 
 Bezoek Nepal oktober/november 2010 
 
5 November 2010 
 
Een derde berichtje uit Nepal van mij. 
 
Hier gaat alles goed. het is Diwali dus erg gezellig op straat.  Eergisteren Robbie and Jay gesproken. Ze 
zijn in KTM en daar blijven ze. Ze hebben andere dingen te doen.  Ze komen niet naar Sarangkot. Robbie 
vindt dat Sarangkot en Familie Akol bij ons in goede handen is. Hij komt nog wel een keer, maar dit jaar 
niet. 
 
Shree Saraswati School 
 
De afgelopen dagen druk gehad met Om Baral. Zeer vruchtbaar. De vergadering met het School 
Management Committee leidde, na wat weerstand, tot een volledig commitment aan onze plan om de 
kwaliteit van de school naar een hoger plan te tillen. Gisteravond zijn we met Sabine en Ram Chandra  
(Quality of life) gaan eten en ook zij ondersteunen ons initiatief. Ook het contract is rondgekomen met de 
hulp van Sur Bir Bhusel, onze accountant. 
 
De afgelopen dagen ben ik verel met Om Baral opgetrokken. Ik ben persoonlijk erg te spreken over de 
toewijding van Om Baral. Hij is de juiste man op het juiste moment. Hij bezit over voldoende kennis, 
overtuigingskracht en bewaart de rust. Vanaf december gaat hij van start. 
 
Voor alle financiele zaken zoals salaris, onkosten en school materialen wordt zijn bankrekeningnummer 
gebruikt. Wij worden iedere drie maanden voorzien van een resultatenrapport, kostenoverzicht en een 
programma voor de drie maanden daaropvolgend. 
En waar nodig meer. 
 
Pandelli Watertank 
 
Ook bij Pandelli een vergadering gehad. Ze hadden ondertussen al een potje geld gemaakt en uit de 
reacties merkte ik dat ze het hoe en waarom van de eigen bijdrage begrepen. Deze vergadering werd 
overigens ook aangegrepen om ons een bijdrage te vragen voor bouw van de bibliotheek van de 
secondary School te vragen. 
 



Akol- Familie  
 
Goed nieuws: het proces over het land is voorbij en zij hebben gewonnen! 
Ik heb met Prem en Birendra serieuze gesprekken gehad over de toekomst. Prem geeft aan dat zij over 
drie jaar zonder onze support kunnen leven. Ik heb met hun beiden nog een gesprek om dit met elkaar 
nog concreter af te spreken; een man een man, een woord een woord. 
 
Met Akol heb ik het weer eens gehad over zijn drankverslaving en besproken dat hij voor het welzijn van 
zijn kinderen en hem nooit meer een druppel kan aanraken. Hij heeft mij beterschap beloofd. Wellicht 
helpt het gewonnen proces hierbij. 
 
Mannen-NGO 
 
Met de mannen-NGO zijn we een heel eind gekomen. Ik merk wel dat de mensen ook in Sarangkot het 
steeds drukker krijgen. Hewt is ook steeds moeilijker om goede vaklui te krijgen voor het bouwen van 
bepaalde zaken. De economie is booming op dit moment.  
 
Het is met name Loknath die in de NGO het voortouw neemt. Ik ben hem zeer gaan waarderen. Hij is een 
terechte voorzitter, maar hij heeft afentoe het gevoel dat het allemaal op hem alleen neer komt.  Hij 
verdient derhalve onze volledige support. Onderstaand email geeft een overzicht van de gemaakte 
afspraken. 
 
Vrouwen-NGO 
 
Maandag een rondje chulo's en dinsdag laatste vergadering. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Subject: Agreements Stichting Sarangkot and Pararbarthanshil Sarangkot Samaj 
Date: Fri, 5 Nov 2010 12:07:32 +0100 
 
Dear Laxman and Prem, 
 
In the last two meetings we discussed a lot. So this is a summary of our conclusions and agreements. 
 
Watertank repairment 
 
Some repairments still has to be done. This is about the watertank: 
Saunepaani 
Kahare 
Gothadi 
 
The money for the repairment is already on your bankaccount. 
 
Watertank Pandelli 
 
Work starts after the rice harvest 
Budget (EUR 3.700,-) will be sent. 
 
Library 
 
Salary librarian untill Feb 2010 (Rs 18.000): money already on your bankaccount. 
 
Garbage 
 
Salary garbagewoman untill Feb 2010 (Rs 30.000): money already on your bankaccount.  



Making new garbagehouse and closing old garbageplace (EUR 2.000,-): money already on your 
bankaccount 
 
Printed Garbagebags for selling (EUR 250,-): money will be sent 
New garbagebins (EUR 200,-):  money will be sent 
Raising work (1 day) and salary (Rs 1500 a month) of garbagewoman: money is paid by the selling of 
garbagebags 
 
Toilets 
 
Benifetor will be provided the material only and, if necessary, some special work(er) 
20 applications. 
Budget (EUR 2500,-): money already on your bankaccount 
if budget not enough we will receive an email with a request for more 
 
Points for next meeting 
 
Sponsoring youth clubs 
Sarangkot research report 
New watertankproposal 
Booklist library 
Sponsoring Library Pandelli School 
 
Happy Diwali and see you in next meeting. 
 
Joost Poell 
 
22 OKTOBER 2010 
 
Opnieuw een update uit Sarangkot. Ben zowel in Phurse Khola als in Sarangkot geweest. Morgen ga ik 
acht dagen op trekking. Waarna toe hangt af of ik kan terugvliegen uit Jomoson. 
 
Shree Saraswati School 
 
Ben eruit met Om Baral.  20.000 voor parttime, maar hij wil wel een onkostenvergoeding (reiskosten, 
logies...)van 10.000 Rs. Wat mij betreft is dit goed.  
Voorwaarde is wel dat deze 10.000 Rs aangetoond kunnen worden. Dus als het lager uitvalt, dat dit 
bedrag ook lager wordt.  
 
Hij heeft ook mij overtuigd van zijn talent en mogelijkheden. Overigens het gevraagde overzicht 
(activiteiten, materiaal en kosten) had hij verzonden; of wij hebben het niet ontvangen of over het hoofd 
gezien. Het overzicht zag er goed en professioneel uit. Ook dit misverstand is uit de wereld.  
 
Hij heeft hiervoor een contract nodig, om op zijn huidige school aan te tonen, dat hij in dienst is. Anders 
krijgt hij niet de mogelijkheid voor een parttimejob. Het lijkt mij handig de onkosten vergoeding buiten dit 
contract te houden.  Het contract zal met drie partijen worden aangegaan: Stichting sarangkot, School 
Management Committee en Om zelf. Vergadering met Schoolmanagementcommittee vindt 3 november 
plaats. (Som, Sabine en Parabarthanshil zijn enthousiast). 
 
Bij de school zelf ben ik helaas niet geweest, maar dat doe ik na de trekking. 
 
Tweede Watertank Phurse Khola 
 
De tweede watertank in Phurse Khola vordert. Hij wordt beter en groter dan de eerste en naw ook binnen 
budget! Het watertankcommittee heeft al een potje geld onder de gebruikers verkregen voor toekomstige 
reparaties. 



 
Motor Prem en Birendra 
 
De jongens hebben spijt betoond en ze zijn bereid het terug te betalen. Ik vond dat een goede start. Van 
de 60.000 hebben 40 aan de motor besteed en 20 aan de school van Randjana. Ik heb voorgesteld dat 
om de 40.000 terug te betalen zij beiden 10 dagen voor de projecten van de stichting moeten werken 
(hard labour). ik maak hierover afspraken met loknath. Daarnaast nog ieder 10 dagen als trekkingguide 
voor de leden van de stichting moeten werken (soft labour). Met deze oplossing zijn de jongens akkoord 
gegaan en ik hoop jullie ook.  
 
Mannen-NGO    
 
Eerste prima vergadering gehad.   
 
Watertanks 
 
Er gaat een vergadering plaatsvinden op 2 november met de Phandelli watertankcommittee over de 
bijdrage van de gebruikers. Daarnaast zal er een uitgebreid project voorstel komen voor de grote 
regenwaterbassin in Sarangkot. 
 
Afval 
 
Er is een vergadering met de hotels geweest.  
Afgesproken is dat Parabanthanshil gemerkte afvalzakken gaat verkopen aan de hotels. deze zakken 
worden door Batulli opgehaald. Dit is een extra dag werk en de 1500 Rs per maand die dit moet opleveren 
wordt aan haar betaald. 
 
Daarnaast wordt het afval een keer per twee maanden opgehaald door een truck uit Pokhara. Afspraken 
hoeven slecht te worden bevestigd. 
 
De oude afvalplaats wordt volgestort en dicht gemaakt. 
 
Er wordt een nieuw "afvalhuisje" gebouwd met deur en slot om op deze manier plastic, glas en batterijen 
van elkaar te scheiden. Kosten 2000 euro.    
 
Toiletten 
 
Het toiletproject gaat ook van start. De mensne die graag willen wordt van materiaal voorzien, maarze 
moetenzoveel mogelijk zelf doen. Kosten 2500 euro. 
 
Vrouwen-NGO  
 
Leuke vergadering gehad en een beetje gebrainstormd: 
 
Ze gaan verder met de tweede dertig chulo's.  
 
Ze maken een voorstel voor een tweede watertank 
Ze gaan iets organiseren voor speciaal vrouwen/meisjes: gedacht wordt aan dansen, toneel, make-up, 
quiz 
 
16 OKTOBER 2010 
 
Even een update uit Sarangkot. Het weer was de eerste dagen prachtig, nu regent het even. Maar dat is 
eigenlijk wel lekker. Ik zit nu in dezelfde internetshoppen te werken als in de periode 2004-2006. De 
schermen zijn ondertussen plat en het internet heeft een goede snelheid. De prijs is nog steeds 100 Rs. 
En met het mobieltje van de "zaak", ben ik toch een stuk eigentijdser uitgerust dan daarvoor.  Als de 



pinautomaten nu ook nog zouden werken. Onze stichtingspas accepteert wordt in elk geval niet 
geaccepteerd, maar dat is op dit moment nog geen probleem. 
 
Onze mensen in Sarangkot maken het allemaal goed. Geen echte bijzonderheden. 
 
De mannen-NGO in Sarankot 
 
Het ziet er allemaal aardig uit. Er is gewerkt aan de watertanks. Padmani ziet er voor het eerst prachtig 
uit, met haar blauwe kleur. Ook aan de tempels is gewerkt. Onze shivatempel heeft een nieuw beeld, een 
trisuli en de tempel is weer mooi opgeschilderd. Eergisteren heeft er zelfs een huwelijk plaatsgevonden 
van 2 Nederlanders die getrouwd zijn volgens Nepalese traditie. 
Bij de school ben ik nog niet geweest en ik moet nog alle watertanks bezoeken. Donderdag a.s. hebben 
we onze vergadering. Dit is verlaat ivm Dashain. Bijna iedereen weer gesproken 
 
De vrouwen-NGO 
 
Maya heeft mij vertelt dat ze ondertussen dertig chulo's gemaakt hebben. Met veel enthousiasme en 
handgebaren beschrijft ze hoe snel ze deze nu kunnen maken! Ze hebben ook nog een paar nieuwe 
ideeen, maar die bewaarde ze voor de vergadering die net als bij de mannen op donderdag plaats zal 
vinden. 
 
Om Baral 
 
Om heb ik kort telefonisch gesproken. Maandag ga ik naar Phurse Khola om hem te ontmoeten. 
 
Tot slot heb ik uitgebreid met Prem en Birendra over hun motor en de hun gevraagd om met een 
oplossing te komen. Ik heb het zwaar aangezet en met name Birendra laat zien dat hij daar veel last van 
heeft. Akol en Batulli heb ik op het hart gedrukt dat het probleem is van Prem en Birendra en dat zij hier 
geen last van zullen hebben. 
 
Als tip heb ik ze meegegeven dat de oplossing van hunzelf en uit het hart moet komen. Ik ben benieuwd 
of ze woensdag al met iets zullen komen. 
 
  
 
  
 
Bezoek Nepal 15 februari tot 15  maart 2010 
 
De Shree Saravati school is op 11 maart 2010 geïnaugureerd door het onthullen van een plaquette die in 
het trappenhuis is aangebracht.  
 
Tijdens een 5 uur durende meeting werd er een wedstrijd, ‘wie kan het langst speechen’ gedaan. Leiders 
van politieke partijen, de supervisor van het Districts Educatie Office, de Research officer en tot slot was 
het mijn beurt. Samen met Om Baral had ik de zeer bescheiden speech voorbereid die ik vooral als een in 
memoriam voor Henk Feiken heb gedaan. Hij,  als initiatiefnemer van de nieuw te bouwen school heeft 
de grondsteen gelegd. Daarom heb ik gevraagd of de school een de nieuwe naam ‘de Shree Sarasvati 
Henk Feiken school ‘mag dragen in de toekomst. De nog aanwezige dorpelingen klapten luid ter 
instemming. 
 
Tijdens de plechtigheden werden er ook vele certificaten van honnour uitgereikt als dank voor de inzet 
voor deze school. Alle leden van het vorige NGO bestuur, de leerkrachten, de huidige NGO leden  
kregen een certificaat, al of niet ingelijst. Behalve deze handelingen werden de speeches zeer sporadisch 
onderbroken door een dansje van 6 meisjes gekleed in traditioneel Nepalse klederdracht. Een jonge 
zangeres zong a capella liedjes over Sarangkot. 
 



Vanaf het begin dat ik in Sarangkot was stond het leven in het teken van de opening van de school. Werd 
er anders al veel lesonderbreking geobserveerd, nu was er vaak maar 1 leerkracht te bekennen. Iedereen 
was druk. Men moest naar Pokhara voor dit en voor dat, uitnodigingen schrijven, certificaten kopen ect. 
Ook moest er een laatste hand gelegd worden aan het uiterlijk van de school nadat ik gesuggereerd had 
dat die toch wel heel vies was. De gangen en de klaslokalen werden geschilderd, er werden spreuken 
boven de deurposten aangebracht door een professionele kunstenaar en de nursery werd ingericht en 
zag er bij de opening heel vriendelijk uit met een carpet, lage tafeltjes en kussentjes. In de andere lokalen 
werden de banken vast gezet op een houten lat zodat ze niet meer konden verschuiven. Langs de 
wanden werden houten latten bevestigd waar de leerkrachten alle schoolplaten die wij als geschenk voor 
de opening hebben gegeven, hadden opgehangen. Het maakt de lokalen veel vriendelijker. De zwarte 
borden zijn op de een of andere manier op een vreemde manier met cement bevestigd en omringt door 
druipende cement. Dit zal na de inauguratie schoongemaakt worden. Terwijl de NGO leden heel hard 
gewerkt hebben om de school op tijd toonbaar te maken moet nog wel gezegd dat het onderhoud zorg 
behoeft. Vooral de cementen kozijnen hebben gaten en de school krijgt hierdoor iets pokdaligs. Er moet 
nog een plan opgezet worden om de school te onderhouden. Men zal ook zoeken naar andere sponsors. 
 
De 500 euro bestemd voor de inauguratie van de school is overhandigd aan de voorzitter van het 
Schoolmanagement team. Hiervoor zijn certificaten, sjaals, de marmeren plaquette en voeding gekocht 
voor alle aanwezigen. 
 
De toiletten zijn nog onder constructie. Door problemen met de doorgankelijkheid van de wegen is er 
vertraging opgetreden. Het cementen dak is aangebracht en verwacht wordt dat de rest snel zal volgen. 
 
De muur om de school. Deze ziet er sterk en degelijk uit met een stenen muur tot op borsthoogte en 
daarop een 3 rijen prikkeldraad om te voorkomen dat indringers het terrein betreden. 2 grote ijzeren 
hekken verlenen toegang tot het terrein. Het financiële rapport is klaar, gecontroleerd en ondertekend 
door Surbir Bujel die 150 euro’s betaald heeft gekregen voor zijn interventies tot nu toe. Bolram zou het 
rapport meegeven maar door het bezoek aan de het District education office is dat in zijn tas blijven zitten. 
Prem zal het scannen en opsturen 
 
Het schoolplein is leeg. Er zijn nog geen speeltoestellen. Als deze aangeschaft worden zal heel goed naar 
de veiligheid van deze speeltoestellen worden gedacht. De kinderen hebben wel een nieuwe volleybal 
van ons gehad. Op het plein spelen ze met badminton rackets en frisbee’s. 
 
Verbeterplan Shree Saraswati School. 
 
Om Baral heeft verscheidene dagen in Sarangkot doorgebracht en heeft gesprekken gehad met kinderen, 
ouders, leerkrachten , Joost en mij en leden van het schoolmanagement team. Zijn conclusies zijn in een 
‘brief report of the study van de Saraswati Primary school Sarangkot, Kaski, Nepal’, neergelegd. Hij ziet 
veel kansen om het educatie niveau van de school op te waarderen en zit vol plannen. Hij hoopt dat hij de 
kans krijgt om deze job te doen. Als we en sponsor kunnen vinden, hopelijk wil ICCO dit samen met ons 
doen, wil hij een Proposal maken voor de plannen die er toe moeten leiden dat de SSS een school wordt 
waar Engels als medium gebruikt wordt, waar kinderen niet alleen rekenen en taal krijgen maar waar ook 
kunstzinnige vakken gegeven worden. Waar ouders betrokken worden bij het onderwijs en waar 
leerkrachten plezier hebben in hun werk en bevlogen zijn. Hiervoor is een 3 jaar lange begeleiding nodig 
waarbij leerkrachten worden geïnspireerd en bijgeschoold. 
 
 De dag na de inauguratie ben ik op bezoek geweest bij de assistent Districts Education Officer , DEO. 
Uitgenodigd door de Supervisor van de school waar ik naast zat tijdens de inauguratie en waarmee ik 
tijdens de speeches die ik toch niet verstond en die hij denk ik saai vond,  de tijd kreeg om uit te wisselen 
togen de Principal, Bolram, Dilram, Lokhnath, Prem en ik naar het Districts kantoor waar de supervisor 
uitblonk door afwezigheid. Technische problemen met zijn huis. Ja,  dat kan. Gelukkig was er vervanging. 
Ik mocht het doel van mijn komst uit de doeken doen. Meer geld voor onderwijs om te voorkomen dat er 
een tweedeling in de Nepalese maatschappij blijft bestaan omdat kinderen van lage kaste geen goed 
onderwijs kunnen krijgen. De kinderen van lage kaste bevolken de regeringsscholen. De DEO 
onderkende het probleem. Er waren al meerdere scholen gesloten in de Pokhara valley. Maar niets aan te 



doen. Regels zijn regels. Meer kinderen, meer geld. De kip of het ei. En als we voldoende kinderen 
hebben dan is de governement zeker bereid om de leerkrachten te helpen. 
 
Dit was duidelijke taal. Dilram vroeg tot mijn verrassing in een vurig pleidooi de naam van de school te 
veranderen in de SS Henk Feiken school. Dit kon men niet honoreren omdat verandering van naam 
betekende de subsidiekraan dicht. Volgens Om Baral klopt dit niet en kan in geval van een grote 
sponsorbijdrage deze verandering wel doorgevoerd worden. Hij gaat dit beslist uitzoeken. 
 
 
De bibliotheek.  
 
Deze zag er aan de buitenkant goed geverfd uit. De achterkant is vrij van rotzooi gemaakt. Ook binnen 
ziet het er goed uit. De vergaderingskamer lijkt nooit gebruikt te worden. Misschien zoeken naar een 
andere bestemming. De Sarangkot Mafkees band zoekt ruimte evenals de Youthclub en ze willen wel 
graag ondersteuning van de Sarangkot Foundation. 
 
 
Door Shashi en door de vrouwen NGO zijn boekenlijsten opgesteld. Voor 500 euro kunnen weer nieuwe 
boeken gekocht worden en vooral de vraag naar studieboeken kan dan gehonoreerd worden. 
 
 
Het salaris voor de bibliothecaris is nog niet uitbetaald. Dit moet zoals gewoonlijk  per bank gedaan 
worden. Door nieuwe NGO leden wordt geopperd Shashi te vervangen door een vrouw van lage kaste. 
De vrouwen NGO attendeert ons er op dat in de Engelse folder staat dat er activiteiten voor kinderen 
gegeven worden. Dit is niet het geval. Rash Kumar heeft wel ideetjes om wat met kinderen te doen. Hij wil 
hierbij assistentie van Prem. Gevraagd om een plan hiervoor uit te werken. Geen woorden maar daden. 
 
 
Computer in de bieb. Hiervoor is een Proposal mee gegeven. Inmiddels is de prijs opgelopen tot 770 euro. 
Men denkt klaar te zijn om te instaleren. Hoe het met de plannen voor het onderhoud is, is mij niet 
duidelijk. De tijd was te kort om hier uitgebreid op in te gaan. 
 
 
Garbage project.  
 
Batuli was aanwezig in de eerste vergadering en vroeg om kleren, schoenen, plastic zakken en 
handschoenen. Blijkbaar wordt op het laatste bezuinigd. Ze heeft 2 kurtha suruwal gekregen om te 
voorkomen dat haar rokken steeds opwaaien op de trap, een warm jack en sportschoenen. Het salaris 
moet nog per bank overgemaakt worden. Er hebben nog geen gesprekken plaats gevonden met de 
hoteleigenaars. Dit lijkt allemaal te stagneren omdat de hoteleigenaars ook geld van de VDC wil hebben 
om de weg te maken. Hierdoor zijn ook de Engelse folders nog niet uitgedeeld. Ze liggen veilig in Prem’s 
kamer. Door het eerste is niet mogelijk dat Batuli meer gaat werken en dus meer verdient. Men draait het 
graag om. Het blijft nog steeds onduidelijk wat men van plan is te ondernemen om het probleem op te 
lossen. In elk geval moet er gepraat worden met de hoteleigenaars. Dit gesprek zal op korte termijn 
gearrangeerd worden. 
 
Tot ieders grote vreugde is er weer een Sarangkot Safaa dag georganiseerd. Er zijn 21 T shirts gekocht 
van goede kwaliteit met daar op een klein embleem Sarangkot Safaa 2010 er op geborduurd. Werd de 
eerste Safaa dag wantrouwend begroet, nu was alle scepsis weggenomen, werd het initiatief met gejuich 
begroet en hadden de leerkrachten samen met de kinderen vlaggetjes gemaakt met Sarangkot Safaa er 
op. Aan het eind kregen de kinderen bij Motti op het terras weer noodle soup en brood en werd de dag 
afgesloten met het uitdelen van een Kalam ra Kapie. Behalve het voorbeeld om Sarangkot Safaa te 
houden en de kleine manifestatie in het hart van Ward 3 waarin de leerkrachten en Dilram vurige 
speeches afstaken betreft het belang van Sarankot Safaa. lieten de grote blauwe zakken met inhoud  de 
zinvolheid van deze actie zien. 
 



 
De watertanks.  
 
Pandelli. De NGO wil zo snel mogelijk beginnen met het bouwen van de Pandelli watertank. De bewoners 
kunnen financieel niet bijdragen maar willen met het leveren van arbeid waarvoor ze niet betaald worden,  
hun bijdrage geven. Voordat de tank gebouwd wordt moet er een watermanagementteam geinstaleerd 
worden. Men moet weten dat er per maand 10 of 20 roepie gevraagd wordt om te sparen voor het 
onderhoud van de tank. De  NGO overhandigt de tank en daarna is de zorg voor de bewoners. Het 
instaleren van deze teams geeft voor een aantal watertanks problemen met name de tank van Sauni Pani 
of Padma Pani. Tijdens de vergadering werd gesproken om 1 NGO lid bijzonder verantwoordelijk te 
maken in een tijdelijk kader voor een watertankmanagement en hun te helpen deze op te richten en 
stand-by te zijn. Padma Pani ziet er treurig uit. Er is sprake van vandalisme. Kranen worden afgebroken 
met stenen. Men wil een laatste kans om de tank te repareren maar mijn voorstel is eerst een goed 
watermanagementteam te instaleren en daarna te repareren. Er is veel geïnvesteerd de laatste jaren.  
Anders gebeurt weer het zelfde. Rash Kumar gaat met de gebruikers die van verschillende buurtschappen 
zijn, praten. Afhankelijk daarvan wordt de tank al of niet gemaakt. 
 
Voor de Khahara Tank, de Inner Tank en de Sisne Watertank zijn Proposals  meegegeven om deze te 
repareren. Daarnaast is een nieuw waterproject besproken. Dien ten gevolge is er Proposal ingediend 
voor een watertank voor Ward  1 en 3 van 27000 euro’s. Ward 3 en 1 hadden tijdens mijn aanwezigheid 
een groot gebrek aan water. De vrouwen stonden uren in de rij om 35 liter water te bemachtigen. Dit 
zowel ’s morgens als ’s avonds. Dat het probleem nu extra groot is heeft te maken met het feit dat er en 
pijp gebroken is bij het maken van de weg. De nieuwe watertank moet 4 tot 5 honderdduizend liter regen 
kunnen bevatten. Terwijl Laxman en Prem dit voorsrel maaktenben ik met Posteraz gaan praten. Hij is 
goed op de hoogte van het watermangement  
 
Dit watersysteem voortkomend uit 2 goedlopende bronnen, zijn die ook buiten monsoon tijd voldoende 
water naar de huizen  zou brengen. Hij dacht dat het beter was geld in deelprojecten te investeren zodat 
het sneller opgelost zou zijn. Na gesprekken met de NGO leden die ik naar hem heb verwezen stond hij 
achter het plan om toch een extra tank te maken. Ik heb gezien de grootte van het project meegegeven 
dat dergelijke grote projecten voor ons niet snel haalbaar zijn. 
 
Toiletten project.  
 
Gezien de ingewikkeldheid van het toilettenproject en de huidige kennis van zaken van de vrouwen NGO 
heb ik hen gezegd dat we eerst het Inprooved cooking stove project tot een goed einde gaan brengen. 
Dat is al moeilijk genoeg. Daarna zien we wat betreft de toiletten. Somme heeft een Proposal ingediend 
van ongeveer 455 euro. Hij heeft echt een toilet nodig. De VDC geeft sinds kort een toiletpot en 1 zak 
cement aan mensen die een toilet willen bouwen. Wij zouden hier mooi op in kunnen spelen en het 
aanvullende geven. Voor arme mensen blijft er nog veel ongedekt.  
 
Naast de school woont een grote arme familie die een gat aan het graven zijn om een toilet te bouwen. Ze 
kunnen niet verder vanwege geldgebrek. Men verwacht dat deze toilet veel stankoverlast zal geven bij de 
school. Het voorstel is om de mensen daar materiaal te geven in ruil voor het feit dat zij hun toilet op een 
andere plaats in hun tuin gaan aanleggen. Ook hier geld dat we dan de wc pot niet hoeven te betalen. 
 
Nieuwe leden van de NGO. Met nieuw elan wordt er vergaderd. De nieuwe crew lijkt enthousiast en zorgt 
af en toe voor hoofdpijn bij de voorzitter. Ze lijken niet gehinderd door kennis en willen de “rules” 
veranderen en brengen af en toe de oude garde in discrediet. Voor de voorzitter is het vaak moeilijk de lijn 
vast te houden. De mensen van lage kaste willen een speciaal project voor de lage kaste. Gestimuleerd 
om dit met hun achterban op te pakken en met ideetjes te komen. Sano Kali functioneert niet. Ik heb hem 
3 keer bij officiële zaken dronken zien optreden. Hij zal als lid geroyeerd moeten worden vanwege de 
associatie van drinken en NGO. 
 
Het maken van Proposals eist nog wat bijscholing. De aanvulling van de verantwoording ect. zal nog per 
email opgestuurd worden. Prem en Laxman doen dit samen. 



 
Improoved cooking stove project.  
 
Tot heden hebben de vrouwen met z’n allen gewerkt aan het bouwen van een aantal  ICS. De vader van 
Posteraz is als docent van Care Nepal betrokken bij het project en geeft de vrouwen onderricht. Op dit 
moment is het zover dat de vrouwen in 2 groepen kunnen gaan werken en 4 ICS kunnen maken op 1 dag. 
Met z’n allen gaan ze dan de ita, de stenen maken. Op 1 dag kunnen ze voor 5 ICS stenen maken. Hierbij 
moeten de bewoners dan wel zelf de klei maken van leem, dieruitwerpselen, rijstcovers en geknipt gras. 
Volgens de vrouwen is het te moeilijk om de bewoners zelf de stenen te laten maken.  1 ICS komt zo op 
ongeveer 16 euro met inbegrip van 3 euro ijzer. Voorlopig zullen ze zo 30 ICS gaan maken. Hopelijk kan 
het later nog weer goedkoper gemaakt worden. Dit is een heet hangijzer. Sommige vrouwen willen minder 
ICS maken en denken dat het halen van 4 per dag niet mogelijk is. De meeste vrouwen denken dat het 
wel mogelijk is. In de NGO indringend gesproken over de ontwikkeling van het dorp, de rol van een NGO 
lid die er niet zit om er alleen zelf beter van te worden  Het geldt dat wij sturen is om ICS te maken. De 
werktijden worden aangepast van 10 to 18 uur. Wie te laat komt moet weten dat de uren in mindering 
gebracht worden op de dag. De beide groepen hebben een vrouw die bijhoudt wie gewerkt heeft en 
wanneer. Dit is de verantwoording van iedereen. Maya is supervisor en werkt met beide groepen mee. 
Sinds kort is bekend dat de secretaris haar ontslag heeft ingediend omdat ze geen tijd heeft. 
 
Er is wederom over scholing gesproken. Een aantal vrouwen willen Engels leren maar beheersen het 
Nepali niet in woord en geschrift. Eerst zelf zoeken naar mogelijkheden om scholing te krijgen in het dorp. 
De regering heeft hier programma’s voor. Hier lijkt men een grote weerstand tegen te hebben. Susma 
dochter Jagath kan deze schling geven. Dit ziet men niet zitten. Kaste probleem? Dus dit schiet niet op. 
Ze willen graag dat wij educatie gaan geven. 
Naast de 9 leden zijn er ook 2 adviseurs betrokken bij de NGO en wonen de vergadering bij. 
 
 
Het Dobate drinking watertank project 
 
De NGO Pragatasil Chisapani Samay heeft in samenwerking met de bewoners van Dobate een Proposal 
meegegeven voor het bouwen van een watertank onder de zelfde condities als die van Chisapani. In 
gesprek met de bewoners hebben we de noodzaak van zelf meewerken en het vormen van een 
watermanagement team benadrukt. Het collecteren van een 10 tal roepies per maand zou zo spoedig 
mogelijk kunnen beginnen. De NGO zal hier verder met de bewoners over praten. 
Ook wordt er gesproken over het maken van een bibliotheek. Op mijn suggestie gaat er gekeken worden 
of het dorpshuis dat weinig gebruikt wordt in een kamer een bieb kan huisvesting wat zou betekenen dat 
er alleen kasten en ander meubilair aangeschaft kunnen worden. De boeken komen daar nog bij. De 
Lionsclub van Urmilla zoekt nog een project. Haar hier op attent gemaakt. Ook Om Baral op het spoor 
gezet met haar contact op te nemen tzt. 
De watertank van Chisapani ziet er prachtig uit. 
 
 Verslag november/december 2009 
 
22 november Mannen-NGO 
 
Vergadering gehad met als enige punt de verkiezingen. Gekozen is voor een quick and dirty oplossing (de 
officiele verkiezingsweg zou minstens 45 dagen duren met de kans op 9 leden die geen engels spreken 
en geen computer kunnen bedienen): Ik wijs de oude leden opnieuw aan en tevens kunnen nieuwe bij mij 
solliciteren. Morgen vindt de selectie plaats. Van het oude team blijven zitten: Bolram sr., Loknath, Prem, 
Somme, Soci en naw Akol ook. In elk geval zal Motti worden toegevoegd. De andere twee of drie is 
afwachten.     
Vrouwen -NGO 
 
Er zijn wat spanningen tussen de vrouwen en de mannen-NGO. Het geld voor registratie dat jij naar 
Parabarthanshil hebt overgemaakt is nog niet ontvangen volgens de mannen-NGO (irritaties over en 
weer). Om het proces niet te vertragen heb ik vandaag  de dames het geld "uit eigen zak" gegeven.   



De cookingstoves zien er prima uit en worden gebruikt en gewaardeerd door jong en oud. Ze gaan er nog 
dertig bouwen!! 
  
Daarnaast is het een genot om met deze mooie dames te mogen samenwerken!! Goed werk, Janny. 
Het verzoek aan jou is, zodra ik de informatie over de bankrekening heb. Duizend euro over te maken aan 
de dames. Met de toiletten wachten we nog even. 
Probleem 
 
Overal in Pokhara zijn pinautomaten, maar de SNS-passen (Sarangkot als prive) werken nergens. 
$%#$%#!! Zou jij zsm van de Sarangkotbankrekening 1000 euro kunnen overmaken op mijn 
ING-rekening? 
 
23 november 
 
Mannen-NGO 
 
Durga is vertrokken naar het buitenland sinds vier maanden. Daarna lag het werk stil. Ruzie tussen Som 
en Bindu. Hoop gedoe.  
Pas na een gesprek of tien de waarheid boven tafel gekregen. Vandaag sollicitatiegesprekken gehad. 
Alleen bhramanen en een enkele dronken Pariyar. 
Iedereen vindt van iedereen dat hij een cheater is. De enige waar ik nu op afga is mijzelf.  
School is prachtig (toilet moet nog worden gebouwd). Prima werk! Helaas krijgt men boven de tien lakh 
ruzie met elkaar. Het schoolproject was boven hun macht. ke garne? 
 
Ik hoop met de nieuwe groep een nieuwe start te kunnen maken. Zonder Bindu en met pijn in mijn hart 
zonder Somme. 
 
24 november 
 
Mannen-NGO 
 
Ga dadelijk weer naar Sarangkot. Ik heb wat keuzes gemaakt. Om toch de lage kaste wat meer invloed te 
geven en de projecten niet te frustreren, overweeg de negen aan te vullen met nog twee leden. Voor de 
projecten niet noodzakelijk, maar voor het democratisch gehalte wel. 
Vrouwen-NGO 
 
Als het goed is hebben de dames vandaag of morgen een NGO en een bankrekening. Afspraak is dat zij 
voorlopig aan de gang gaan met de cooking stoves. Pas later met de toiletten. Budgetten zijn echt voor 
hun abacadabra. De stove kost soms 5000 soms 2000.  
Ik heb het belang van financiele verslaglegging proberen uit te leggen. Ik ben benieuwd. 
Ervaring  zal dit brengen. 
Algemeen 
 
Ik krijg steeds meer inzicht in het niveau van mensen en de angsten die men heeft bij de uitvoering en 
organisatie van deze projecten. Een combinatie van weinig zelfvertrouwen en weinig educatie. Een slok 
raksi erbovenop en er lukt helemaal niets meer. Zakelijke afspaken zijn daarom ook moeilijk door ons te 
maken. Men durft geen "nee" te zeggen.  
  
Een sterke rol van mededogend leiderschap is hier voor ons op zijn plaats. Niet alleen voor de lage, maar 
ook voor de hoge kaste mensen.  
Ons oordeel over goed of fout of wie nu wel of niet een cheater is doet niet ter zake. Onze rol zal de 
komende jaren niet alleen het bijwonen van vergaderingen zijn en daar afspraken maken, maar ook de 
individuele leden bezoeken en coachen. 
27 november 
 
Mannen-NGO 



 
Het bestuur is gevormd. Het heeft wat tijd gekost, maar dan heb je ook wat. 
Gisteren de eerste vergadering gehad. Er is nog een hoop werk blijven liggen. 
Alles is besproken en het is beter dat niet alles al nu gedaan wordt.  
Ik zit nu samen met Prem in een internetcafe en leer hem te werken met Excel. 
School: 
 
Algemeen 
 
De school is klaar, maar er zijn nog enkele zaken die moeten worden aangeschaft. Dit in plaats van de 
jaarlijkse boek en pen-actie: 
- Goede schoolborden: Rs. 10.000,- 
- Kleine reparatie aan meubilair Rs. 10.000,- 
- Ten behoeve van de nursery (ze komen al een lokaal tekort) kussen, tafeltjes en tapijt: Rs. 25.000,- 
- Lesmateriaal Rs.10.000,- 
Opgeteld Rs. 55.000,-    
  
Schoolmuur 
De muur ziet er in combinatie met de school prachtig uit, maar hij is nog niet klaar. 
Er is nog Rs. 100.000,- nodig om het af te maken. 
 
School toilet 
 
Met het schooltoilet is nog niet begonnen. Twee jaar geleden begroot op Rs. 550.000,-. Een aantal zaken 
zijn duurder geworden, dus het bedrag is verhoogd naar 
Rs. 600.000,-.   
  
Bij elkaar is dat Rs. 755.000,-. Men heeft nog Rs. 331.000,- in de pot. Dus er is nog een tekort van Rs. 
425.000,-. 
 
Ook is gesproken over het kwaliteitsproject. In Naudanda is een school die 1-ste in het Kaskidistrict is 
geworden! Deze school is opgezet door stichting Maya. Laat ik Rene Voss die deze school heeft opgezet 
goed kennen en in Pokhara tegen het lijf gelopen zijn. Hij wil mij graag helpen en hoopt iemand te kunnen 
vinden.  
 
Bibliotheek: 
 
De bibliotheek is mooi onderhouden (tuin en schilderwerk), heeft een trap en de boeken zijn aangeschaft. 
Aangezien de alles in Nepal veel duurder is geworden, wordt het salaris van de bibliothecaris naar Rs. 
3000,-  verhoogd. Tenzij je het er niet mee eens bent, natuurlijk. Dit betekent  van september tot en met 
februari 2010 Rs. 18.000,-. 
Voor jouw komst ligt er een nieuwe lijst klaar. 
 
Afvalproject: 
 
Het is veel drukker in Sarangkot: meer toeristen, dus ook meer afval. De volgende zaken zijn besproken: 
- Bijdrage van hotels en particulieren aan het afvalproject. Zij gaan dit bespreken. Dit geld kan gebruikt 
worden om Batulli  en Akol twee dagen extra te laten werken. 
- Het ophalen van afval kost veel geld en het afval moet gescheiden worden aangeleverd. 
- Er wordt een nieuwe begroting gemaakt voor de afvaldepots. Hierbij wordt rekening gehouden met het 
budget van 2000 euro. Ook nieuwe afvaldrums worden hierbij meegenomen. 
- het salaris van Batulli en Akol blijft voorlopig hetzelfde. Rs. 5000,- per maand. Rs. 30.000,- t/m februari 
2010. 
 
Watertanks: 
 



Onderhoud 
Enkele reparaties noodzakelijk. Alleen uit te voeren in het droge seizoen Maart/april). De kranen van 
Padmapaani zijn een blijvend probleem, maar in Enar en Tooripaani is het perfect geregeld. 
 
Phandelli 
 
De begroting wordt opnieuw tegen het licht gehouden en er wordt een bijdrage gevraagd van de mensen 
die van de watertank gebruik gaan maken. Zowel in geld als in werk. 
Dit moet de awareness vergroten. Hierover later meer.  
 
29 november 
 
Pumdi Bumdi 
 
De watertank in Pumdi Bumdi is prachtig en de ceremonie mocht er ook wezen. Ze gaan deze week naar 
de accountant en daarmee is het afgerond. Ik heb met Om ook al gesproken over de school is Sarangkot. 
Later meer hierover. Ook is gesproken over een nieuwe watertank. 
8 december 
 
Na drie weken in Nepal en een trekking van 7 dagen, zit ik er weer helemaal in. De riem weer een gaatje 
strakker, bruine gezonde kleur. Iedere dag twee keer Dalh Bhat. Dit is het leven, zoals het hier door mij 
het liefst door mij geleefd wordt. 
 
Natuurlijk ben ik jullie niet vergeten. Een goed moment om het thuisfront eens te informeren. 
Er is een hoop gebeurd.  
Mannen-NGO 
 
Als "interim-manager" van Parabarthanshil heb ik een nieuw bestuur aangesteld (10 man en 1 vrouw). Het 
oude bestuur had onderling te veel gedoe gekregen, zat er te lang en was naar mijn idee verzuurd.  
Nieuw bloed en nog een klein beetje oud bloed. De school overigens is prachtig geworden. De muur 
rondom de school is bijna klaar en aan de toiletten zijn ze, door al dat onderlinge gedoe, maar niet meer 
begonnen. 
Vrouwen-NGO 
 
De vrouwengroep is bijna een NGO. De administratieve zaken zijn bijna afgehandeld. Dit kost naar alle 
waarschijnlijkheid nog wel een week of twee/vier (de overheid controleert streng). Ze zijn enthousiast en 
de cookingstoves slaan aan, zelfs bij de oudere generatie. 
Pumdi Bumdi 
 
Ook in Pumdi Bumdi zijn ze klaar en ze willen nu op een andere plek een watertank bouwen. Goed idee. 
Ze zullen bij het opstellen van de begroting gebruik maken van een specialist. Het was een mooie 
openingsceremonie  met malla's, dekens en veel rode poeder.....    
Roddels 
 
En dan de roddels. Iedereen heeft over iedereen wat kwaads te melden. Hele lakhs zijn 
achterovergedrukt, zakken cement zijn ontvreemd en er zijn allerlei persoonlijke inkoopvoordelen gedaan. 
Geen bewijzen, natuurlijk!  
En onze projecten blijven aardig binnen budget, dus het lijkt mij geen reden voor drukte. Alleen Akal heb 
ik dit keer op een klein leugentje weten te betrappen. Na confrontatie, volgden de duizenden I am 
sorries.... gecombineerd met een hoop drank. Er wordt door de oude generatie nog steeds volop gezopen. 
Alleen degene die van de dokter te horen hebben gekregen dat ze, als ze zo doorgaan, nog enkele 
maanden te leven hebben, zijn gestopt. Zielig, onze hoop ligt bij de volgende generatie.  
Vooruitgang 
 
Veel vooruitgang hier: iedereen aan de mobiel, snel en goedkoop internet.  
Jammer, daar kom ik immers niet voor. 



12 december 
 
Bibliotheek 
 
 Werk is uitgevoerd.  Nieuwe boekenlijst wordt gemaakt. 
Afvalproject 
 
Vergadering Hotels eigen bijdrage (2500 rupee per maand). Hierdoor kan Batulli 2 dagen extra werken. 
Garbagedepot starten. 
Onderzoek  
 
Analyse onderzoek onder de bewoners van Sarangkot 1 en 3 (lijst Janny) 
  
Tempel (Shiva en Batrakali) 
  
500 euro voor herstelwerkzaamheden en plaatsen Trisuli. (lijst Janny) 
  
Administratiekosten 
  
500 euro voor o.a. aanpassingen nav verkiezingen, briefpapier, electriciteit etc...(lijst Janny) 
  
School 
  
Om Baral ingeschakeld voor analyse. Opening schoolceremony in februari/maart. 
Folder Parabarthanshil 
 
Folder in de maak 
  
Computer 
 
Projectvoorstel voor computer net internet verbinding in bibliotheek inclusief bijdrage gebruikers 
(NGO-leden vrijgesteld).  
 
Campus fund 
 
Suman (Arts en Humanities): class 11 gehaald tweede divisie, 7000 rupee voor vervolgcursus computer in 
de zomer. 
  
 
Birendra:class 11 gehaald tweede divisie 
  
 
Prem: class 11 gehaald. class 12 niet ivm overlijden Dil Maya. 
  
 
Monos: aanvraag gedaan voor Campus fund 
  
 
Prem Krishna:aanvraag gedaan computercursus basic 10.000 rupee 
  
 
Iberaj, zoon van Gorke en Dil Maya: ondersteuning school 10.000 rupee 
  
 
Sagar: op schema 
  



 
Ranjana ??? 
  
Watertanks 
  
Reparatie aan sisne, gothadi.(lijst Janny).  
Reparatie Padmapaani, na vergadering en instelling watertankcommittee (lijst Janny) 
Tooripani, Kore Khola en Enar in perfecte staat. 
 
Watertank Phandelli 
  
Organiseren vergadering eigen bijdrage gebruikers (in geld en arbeid) 
  
  
Verslag van het werkbezoek van Janny aan Sarangkot maart 2009 
 
  
Welgemoed en vol plannen gingen Annelies Huis in’t Veld en ik op weg naar Nepal. Net als het 
voorgaande jaar verbleven we daaraan voorgaand een aantal dagen in India om van daaruit met de trein 
naar Nepal verder te reizen. Helaas voor Annelies eindigde haar reis na een ernstig ongeluk in het 
ziekenhuis van Jaipur  en kon ze pas na en week naar Nederland gerepatrieerd worden.  
  
Ik reisde alleen verder naar Sarangkot.Na een paar dagen uitgerust te hebben in Pokhara en bij gekomen 
te zijn van de ervaringen in India reed ik met Bindu, (een van onze NGO leden) mee naar Sarangkot om 
de eerste vergadering van de NGO bij te wonen. Het laatste stuk de berg op moet nog steeds te voet 
gedaan worden om de weg ophoudt. 
Tijdens de eerste vergadering van de NGO  werd gelijk het volgende probleem ten berde gebracht:De 
pasgebouwde prachtige Shree Saraswati School heeft nog maar 39 leerlingen. 
 
De oorzaken die hieraan ten grondslag zouden kunnen liggen, is volgens de leden van de NGO het 
teruglopende aantal geboren kinderen en het feit dat de voertaal op school niet in het Engels is wat ten 
nadele is van de kinderen als ze naar het vervolg onderwijs gaan. De ouders zetten alles op alles om de 
kinderen naar een school te sturen waar Engels wel de voertaal is. Hierdoor zijn ze vaak niet in staat 
andere noodzakelijk uitgaven te doen. Tijdens mijn verblijf in Sarangkot kwam mij ook ter ore dat de 
ouders het niveau van het onderwijs te laag vinden en werd de betrokkenheid van de leerkrachten in 
twijfel getrokken. 
 
Om deze  problemen bespreekbaar te maken is een vergadering belegd met de NGO, het 
managementteam van de school en de ouderraad. Wij hebben in deze vergadering gebrainstormd betreft 
onze visie op het probleem.  
 
In Nederland terug gekomen is dit besproken met Edukans/Icco  één de sponsoren van de school. Het 
werd wel duidelijk dat we de concurrentie met andere scholen moeten aangaan om meer leerlingen naar 
onze school te krijgen. Ook kaste gelijkheid en gelijkheid tussen meisjes en jongens dienen benadrukt te 
worden. Hierbij zou ook intensief samengewerkt kunnen worden met Quality for Live waar Sabine een 
Belgische vrouw die in Nepal woont, voor werkt. Zij werkt o.a. in een voorschoolse opvang, een  nursery 
waar veel veel jonge kinderen uit Sarangkot worden opgevangen. Onze plannen strekken zich verder uit 
tot een opwaardering van het onderwijs op de Shree Sarasvatie school. 
 
Hiervoor zal een Nepalese begeleider aan getrokken moeten worden. We beseffen dat dit project goed 
gefundeerd,  geïmplementeerd zal moeten worden. Ieder stap heeft gevolgen. 
 
Zoals altijd bij onze bezoeken aan Sarangkot worden de bestaande projecten bekeken en nieuw uit te 
voeren projecten opgestart. 
 
De toiletten bij de school moesten herbouwd  worden.  



 
Er is € 2500 overgemaakt op de rekening van de NGO en de bouw kon worden opgestart. 
 
De muur rond de schoolplein:  
 
Hiervoor is ook € 2500 over gemaakt. De bouw hiervan werd eveneens gestart. Het schoolplein was 
keurig opgeruimd na de bouw van de school en van de oude school was geen spoor meer te bekennen.  
 
Bibliotheek:  
 
Deze zag er aan de binnenkant goed verzorgd uit. Er zal een nieuwe boekenlijst bij ons ingediend 
worden. Dit betreft een aanvulling op de kinderboeken en een nieuwe editie studieboeken omdat scholen 
over gegaan zijn op nieuwe lesmethoden. Voor het onderhoud van de bieb is €450 overgemaakt. Men 
heeft toegezegd voor de moezon de kozijnen te schilderen om te voorkomen dat ze verrotten. Het salaris 
van de bibliothecaris is weer voor een half jaar betaald. 
 
Het afvalproject: 
 
Het salaris van de medewerker  is overgemaakt. Daarnaast is €30 toegekend voor een nieuw 
ophaalsysteem. Hiermee wordt het gebruik van plasticzakken overbodig. Het vuilnisdepot was  leeg 
omdat men in plaats van het op te laten halen door de dienst in Pokhara, het vuur zijn werk heeft laten 
doen. Er zullen nog 2 nieuwe depots gebouwd moeten worden zodat het werk vergemakkelijkt wordt. 
 
Enkele leden van de NGO hebben 5 borden gemaakt die de toeristen en de bewoners van Sarangkot er 
op moeten attenderen dat Sarangkot schoon moet blijven.  
 
Watertanks:  
 
Bij het rondje langs de verschillende watertanks is zichtbaar dat de watertank in Sisne is gerepareerd. De 
tank in Gothadi zag er goed uit. Inar zag er zoals altijd perfect uit. De tank in Toorepani zou wat 
onderhoud behoeven op de vloer om te voorkomen dat het cement te diep uitslijt. Dit moeten de bewoners 
zelf doen. Hier is met hen door de voorzitter van de NGO,  Somme over gesproken. Hij voelt zich een 
roepende in de woestijn en blijft de bewoners hierover aanspreken. De muren boven Padma Pani 
watertank zagen er degelijk en mooi gebouwd uit. Deze muren zijn aangebracht om de tank te behoeden 
voor een eventuele volgende aardverschuiving. Recent was er wel een kraanreparatie uitgevoerd. Het 
beloofde schilderwerk was niet gebeurd en zal alsnog gedaan worden. Omdat het al een half jaar niet 
heeft geregend werd duidelijk hoe belangrijk de watertanks voor de gemeenschap van Sarangkot zijn. 
Sommige hebben nog voldoende water opgeslagen. De bewoners rondom andere watertanks kregen 
maar enkele liters water per dag. Na de uitgifte werd de kraan op slot gedaan. Met name Inar en Padma 
Pani hadden  weinig water.  
 
Watertank Phumdi Bhumdi:  
 
Pumdi Bumdhi ligt vanuit Sarangkot gezien aan de overkant van het Pewa meer, een uur lopen vanaf de 
laatste busstop in Pokhara. Ook hier is gebrek aan een goede opslagplaats van schoon water. De 
bewoners van Pumdi Bhumdi  hebben vorig jaar bij onze stichting een aanvraag gedaan voor een nieuwe 
watertank. De aanvraag kan echter alleen gehonoreerd worden  wanneer  er een NGO aanwezig is. 
Hiervoor is een vergadering belegd waarin aangegeven  is wat de gang van zaken is in deze. In 
aanwezigheid van een aantal belangstellenden zijn er 9 mensen voorgedragen die al enige staat van 
dienst hebben binnen de gemeenschap om een NGO te vormen. Zij zullen te rade gaan bij de NGO van 
Sarangkot om zich voor te laten voorlichten omtrent het oprichten van een de NGO die de naam 
Pragatasil Chisapani Samaj zal dragen. Dit betekent groeiend Chisapani of te wel  Chisapani in 
ontwikkeling.  
 
Inmiddels is de NGO opgericht en heef men een bankrekening kunnen openen Er staat op dit moment al 
een prachtige nieuwe watertank. De gestuurde de foto waarop een prachtige watertank te zien is met 



daarbij de trotse makers, is de getuige."  
 
Een Vrouwen NGO  en improoved cooking stooves:  
 
Omdat het Improoved cooking stoove, het rookvrije kacheltjes project,  het voorafgaande jaar niet door 
de mannen in de NGO gedragen werd, is nu geprobeerd om middels het beleggen van een vergadering 
voor de vrouwen van Sarangkot, te horen wat zij als nodige voorzieningen voor vrouwen zien. In deze 
vergadering waar 50 vrouwen aanwezig waren (en de nodige kleine kinderen natuurlijk) werd door hen 
aangegeven dat zij behoeft hebben aan scholing. Ze willen leren lezen en schrijven in Nepali en praten 
over belangrijke zaken voor vrouwen zoals gezondheid. Ook Engels leren vinden ze belangrijk. Daarnaast 
was men zeer geporteerd van het Improoved Cooking Stoove project en zijn er drie vrouwen aangewezen 
waarbij de eerste drie rookvrije kachels geplaatst gaan worden. Het werd ook duidelijk  dat veel gezinnen 
nog niet over een toilet beschikken.  
 
De  vrouwen gaven aan graag een toilet te willen hebben.  
Om de zaken voor de vrouwen beter te kunnen behartigen is besloten een NGO voor vrouwen op te 
richten. tievrouwen hebben zich enthousiast kandidaat gesteld en zijn door de overige 40 aanwezige 
vrouwen gekozen. De vrouwen zullen indien nodig  raad vragen bij Parabantanshil om te leren wat er 
moet gebeuren om een echte NGO te worden met de naam Samudaik Mahila Bikash Samuha,  wat 
Community Women Development Group betekent. 
 
Omdat de overheid begonnen is met het geven van gedegen educatie  is afgesproken dat de vrouwen 
eerst contact gaan leggen met de docenten van deze cursus om te kijken of zij iets kunnen doen om af te 
stemmen op de behoeften van deze vrouwen. Nu gaat er bijna niemand naar deze educatie terwijl er wel 
behoefte is. In de 2 vergaderingen die na de oprichting van de vrouwengroep zijn gehouden in mijn 
aanwezigheid, is o.a aandacht besteed aan de doelstelling van de NGO, de status van de 
bestuursfuncties en de manier waarop er vergaderd kan gaan worden.  
 
NGO Parabanthashil Samaj: 
 
De tijd van de huidige NGO leden zit er op en men heeft na rijpberaad en er veel nachten over geslapen 
te hebben, besloten om binnen 4 maanden democratische verkiezingen te houden. Dat dit een grote 
operatie zal zijn en dat het ook grote gevolgen kan hebben is duidelijk. 
Omdat we maar met één afgevaardigde van de NGO per email in contact kunnen treden en deze 
aangeeft vaak geen tijd te hebben om aanwezig te zijn bij vergaderingen is het noodzakelijk dat er iemand 
is die hem daarin kan ondersteunen. Besloten is om een ander lid van de NGO een cursus van enkele 
maanden te laten volgen om hem in te wijden in de grondbeginselen van het computergebruik. 
 
Campus fund: 
 
Momenteel zijn 3 studenten die een beroep doen op dit fonds. Om in aanmerking te kunnen blijven komen 
voor sponsoring dienen de studenten hun cijferlijsten bij ons in te dienen. Omdat er net examens waren 
gedaan waren de cijfers nog niet beschikbaar en is afgesproken dat ze per mail zullen worden door 
gegeven. 
 
Mei 2008: bezoek aan Sarangkot 
 
In de maart en april jl. zijn Janny en Annelies in Sarangkot Nepal geweest. Hieronder volgt een 
samenvatting van hun uitgebreide verslag: 
Shree Saraswati school 
 
De bouw van de School is klaar. Begin augustus zullen de kinderen de nieuwe school betrekken. De 
speelplaats zal nog worden voorzien van een aantal speeltoestellen, de toiletten zullen moeten worden 
herbouwd en tenslotte zal het schoolterrein nog van een muur worden voorzien. 
Watertanks 
 



Naast herstelwerkzaamheden als gevolg van de aardverschuivingen aan de watertanks Gothadi en Sisne, 
ligt de nadruk op de bouw van 2 muren die de watertank Padmapani moeten beschermen. 
De kans bestaat dat bij een volgende aardverschuiving de tank onherstelbaar beschadigd wordt. 
Hoewel voor de meeste watertanks een comité is ingesteld en het de bedoeling is dat er voor het gebruik 
van de tank een donatie wordt gevraagd,  worden kleine reparaties nog steeds niet door de mensen zelf 
uitgevoerd. Het initiatief hiervoor ligt nog steeds bij de stichting Sarangkot. 
Met de NGO is afgesproken dat we dit initiatief van nu af aan volledig aan de mensen zelf overlaten. 
Kleine reparaties moeten door hen worden verricht. Indien er grote reparaties nodig zijn kunnen deze als 
projectvoorstel bij de NGO worden ingediend. 
 
Improoved Cooking stoves 
 
In Sarangkot wordt veelal gekookt op kacheltjes zonder rook afvoer. Hierdoor zitten de vrouwen 
langdurige in een ruimte waar veel rookontwikkeling is. 
Bij de improoved cooking stove wordt het kacheltje voorzien van een ombouw met schoorsteen. 
Vergelijkbaar met een potkachel. Op deze wijze wordt efficiënter gebruik gemaakt van de brandstof en er 
is geen rookontwikkeling in de keuken. Deze rookontwikkeling leidt tot veel longklachten bij vooral 
vrouwen en kinderen.  
Hoewel de NGO-leden niet meteen warm liepen voor deze nieuwe ontwikkeling in de keuken, wordt de 
eerste stove gebouwd. De komende jaren zal dit project verder worden uitgebreid. 
 
Sarangkot Campus Fund 
 
Dit jaar is het Sarangkot Campus fund gestart. Dit fonds sponsort kinderen die na hun middelbare school 
verder willen studeren, maar geen mogelijkheid hebben, omdat hun ouders dit niet kunnen betalen. 
Vorig jaar zijn we gestart met de sponsoring van één leerling. Voor het nieuwe schooljaar hebben we twee 
nieuwe aanvragen gehonoreerd. Op dit moment zijn er 3 jonge mannen die van ons fonds gebruik maken. 
Voor € 650 kan een leerling een jaar studeren. 
 
Toiletten 
 
Tijdens ons verblijf werd herhaaldelijk om een toilet gevraagd. Veel gezinnen met name met kleine 
kinderen, missen deze voorziening. De mensen blijken her en der hun behoeften te doen wat voor 
overlast zorgt en de hygiëne niet ten goede komt De NGO heeft nu een projectvoorstel ingediend voor de 
bouw van toiletten bij de mensen die dit niet kunnen betalen. 
 
Tempels 
De tempel van Sundar Pokhari is klaar en ingewijd. De bewoners hebben nog om verlichting van de 
tempel gevraagd. Dit moet ongeveer 200 euro gaan kosten. 
Op de top van Sarangkot wordt gewerkt aan een grote Shivatempel. De tempel zal de aanblik en karakter 
van Sarangkot totaal veranderen. Het zal nog wel een aantal jaren duren, voordat dit megaproject, 
gefinancierd door een grote Nepalese projectontwikkelaar, klaar zal zijn. 
 
De nabijgelegen door ons gebouwde vrouwentempel dient nu als opslagplaats van cement.  Het lijkt erop 
dat onze tempel het onderspit zal delven en wellicht op termijn het veld zal moeten ruimen. 
 
 Bibliotheek 
 
De bibliotheek behoeft wat onderhoud. Er moeten een aantal ramen hersteld worden en kozijnen en 
muren moeten geschilderd worden. De NGO zal hiervoor een projectvoorstel in dienen. 
De organisatie en de uitvoering van het uitleensysteem van de bibliotheek kan in onze ogen wel wat beter. 
Het uitleensysteem is provisorisch, maar lijkt voorlopig wel te voldoen. Af en toe verdwijnen er wat 
boeken. Bij de aanschaf van de boeken ligt de nadruk ligt nog te veel op schoolboeken voor de studenten 
en boeken voor volwassen. Er zijn daarom een flink aantal kinderboeken aangeschaft. 
 
Gezien het huidige niveau van organisatie wordt de aanschaf van een computer nog maar even 



uitgesteld. Op aanvraag van de NGO zullen wel regelmatig nieuwe boeken worden gefinancierd. 
 
De kinderen maken veel gebruik van de bibliotheek en worden door de bibliothecaris regelmatig 
voorgelezen. 
 
Kinderknutselmorgen 
 
Bij aankomst in Sarangkot vroegen de kinderen direct al of we weer gingen tekenen. Een goede 
herinnering aan ons vorige bezoek 
Onder Annelies haar bezielende leiding maakten 40 kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar een kip van 
papier. We kregen gelukkig  hulp van vrouwen uit het dorp en enkele  NGO leden. Het was een 
geweldige happening voor de kinderen die een aantal uren trots en gelukkig met hun kunstwerk kip naar 
huis gingen. 
 
Sarangkot Safaa (een schoon Sarangkot) 
 
Onze vuilnisman verricht in samenwerking met zijn vrouw goed werk. Vier dagen per week wordt vuilnis 
opgehaald. Ondanks de inspanningen is nog voldoende afval in Sarangkot te vinden. 
Derhalve is door ons een Sarangkot Safaa dag georganiseerd. Met behulp van de schoolkinderen twee 
onderwijzers, een aantal leden van de NGO hebben we een hele middag het zwerfvuil opgehaald. Het 
resultaat was acht grote blauwe zakken vuil, een schoon Sarangkot en kinderen die zich bewust zijn 
geworden hoe je Sarangkot schoon kunt houden.  
Het huidige vuilnisdepot is nog niet vol. Dit kan vol gemaakt worden en afgesloten worden. De bouw van 
twee nieuwe depots is nog niet begonnen. De twee nieuwe depots zullen door de vuilniswagen uit 
Pokhara (de nabijgelegen stad) goed bereikbaar zijn en zo kan de vuilnis uit Sarangkot naar een moderne 
afvalplaats in Pokhara gebracht. Op deze wijze is het systeem compleet. 
 
Foto's : De school is klaar! 
 
 
  
    
  
Links: Sarangkot schoon! 
 
Hier onder links: Tempel bij Sundhar Pokhari 
 
Hier onder  rechts: Voorlezen in de bibliotheek. 
 
  
  
 
12 januari 2008: Voortgang project Shree Saraswati School 
 
Na wat discussies over de locatie en de feestdagen Daisan en Diwali, die bij elkaar ruim twee weken in 
beslag nemen, is men begonnen met de bouw van de school. 
 
Zoals bij ieder groot project wordt de grond eerst ingezegend. Dan starten de werkzaamheden. 
 
Vervolgens wordt de locatie afgebakend en men begint met de fundering. Na de fundering worden de 
eerste betonpalen gestort, waar tussenin de stenen worden geplaatst. 
 
Om de school te bouwen moest helaas een mooie grote boom worden gekapt. Deze stond juist op de plek 
waar de school gebouwd werd. 
 
De oude school wordt stap voor stap afgebroken; de kinderen krijgen les op tijdelijke andere locaties. 



 
Tot slot is nog vermeldenswaardig dat de financiële controle van het project gedaan wordt door een 
accountant uit Pokhara, de nabij gelegen stad. 
 
Hier onder enkele foto's: 
 
2 december 2007 
 
 
 
9 december 2007 
 
 
 
27 december 2007 
 
 
 
29 december 2007 
 
 
 
18 oktober 2007: De bouw van de school kan beginnen 
 
Begin oktober zijn Joost en Robbie in Sarangkot geweest om de projecten op te starten. Joost is 18 
oktober naar Nederland teruggekeerd. Robbie blijft nog tot half november. 
 
Shree Saraswati School 
 
De bouw kan beginnen. In de twee vergaderingen zijn afspraken gemaakt over organisatie van de bouw. 
De algehele leiding zal uitgevoerd worden door Changeable Sarangkot Society. Bindu (algehele leiding en 
communicatie), Bolram (Financiën) en Som (Organisatie) zullen dit project voor de NGO gaan trekken. 
 
Daarnaast wordt een bouwbedrijf uit Pokhara ingeschakeld (familie van Bindu). Zij leveren een beperkt 
aantal goede bouwkundigen. Dit team bouwkundigen wordt aangevuld met Sobit.. Hij heeft aan de 
meeste projecten van onze stichting meegewerkt. Tot slot, voor alle ondersteunende werkzaamheden 
worden de bewoners van Sarangkot ingezet. 
 
 
  
 
Accountant 
  
Er is een accountant aangesteld. Hij gaat per project de administratie controleren. Deze man heeft zowel 
de papieren voor accountant, als de papieren om een audit te verrichten. 
Hij is onafhankelijk van de NGO (Changeable Sarangkot Society) – hij heeft ook geen familiebanden in 
Sarangkot - en wordt betaald door onze stichting in Nederland. 
 
Erosie 
 
De moesson was dit jaar zeer heftig. Dit heeft ook in Sarangkot gevolgen gehad. Grote stukken bos zijn 
ontworteld en met stenen en modder naar beneden gekomen. Veel huizen zijn verwoest en er zijn ook 10 
doden te betreuren. 
 
  
 



  
    
De eerder door de stichting geplaatste watertanks zijn nog heel, maar wel beschadigd. De reparaties 
worden dit jaar nog uitgevoerd. Voor de watertank Padmapani zullen investeringen moeten worden 
gedaan om deze te beschermen voor de toekomst. 
 
Tempel 
 
  
 Voor de bewoners van Sundar Pokhari – een buurtschap van Sarangkot - wordt de tempel van Shiva 
herbouwd. In Sundar Pokhari leven voornamelijk lage kaste en zij zijn onvoldoende vermogend en 
hebben de hulp van de NGO ingeschakeld. 
  
  
 
 Contact  
 
  
 Via mail en telefoon zal onze stichting regelmatig op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Dit 
zal in een kort verslag op de website worden gepubliceerd. 
  
 
Shree Saraswati School:  achtergrond (Voor meer foto's van de school, ga naar de galary 
 
  
Er zijn acht scholen in Sarangkot met gemiddeld 100 tot 120 leerlingen. Dit zijn, op één na, allemaal 
basisscholen. De staat van onderhoud van de aanwezige scholen is slecht tot zeer slecht. Geen 
verwarming, weinig daglicht, vaak geen elektriciteit, kapotte ruiten, lekkende daken, enz. De Nepalese 
overheid betaalt alleen het karige salaris van het onderwijzend personeel. Het overige budget is dus heel 
gering. De stichting Sarangkot ondersteunt de Shree Saraswati School sinds ruim vijf jaar met 
onderwijsmateriaal. In 2002 is er geïnvesteerd in nieuw meubilair voor de leraren en een watertank ten 
behoeve van de toiletten van de school. 
  
  
 
Het schoolgebouw is 20 jaar geleden gebouwd met behulp van Canadees fondsen en sindsdien niet meer 
onderhouden. Het gebouw is in slechte staat en het is beter en goedkoper, gezien de omvang van de 
renovatie en de aanpassingen die nodig zijn, de school opnieuw te bouwen. Aanpassingen betreffen met 
name de hoeveelheid licht in het gebouw en de gehorigheid. 
 
 
Doelstelling 
 
  
Het primaire doel van de stichting is de om de Shree Saraswati School zodanig op te bouwen dat, met 
een minimum aan onderhoud, de kwaliteit van het gebouw voor de komende jaren gegarandeerd is. 
De stichting zal hierbij een initiërende en een controlerende rol spelen. Het dagelijks management van het 
project wordt zoveel mogelijk overgelaten aan het schoolbestuur en onze Nepalese partnerorganisatie. 
Het secundaire doel van de stichting is zorg te dragen voor het onderhoud en toekomstige ontwikkelingen. 
Dit is niet in dit projectvoorstel opgenomen. De stichting, haar partnerorganisatie en het schoolbestuur 
zullen gezamenlijk, na afronding van het project, hiervoor een jaarlijks budget vaststellen. 
Aanvang project en sponsoring 
 
In 2007 wordt met de bouw van de school aanvang gemaakt. Stichting de Hand en de Gemeente Zutphen 
hebben al een bijdrage aan dit project geleverd. De overige fondsen hopen wij binnen te halen met een 
golftoernooi in samenwerking met de Rotaryclub Elst Over-Betuwe. 



 
 
 
 
Uitvoering van het project 
 
Constructie 
 
In 2002 is in overleg met het schoolbestuur en een aantal leden van onze huidige partnerorganisatie het 
plan voor de nieuwbouw van de Shree Saraswati School tot stand gekomen. Het plan, zoals opgenomen 
in de bijlagen, is vervolgens uitgewerkt door een professioneel constructiebedrijf uit Pokhara. 
Het plan heeft als doel: 
De oude school te vervangen; 
Huidige gebreken op het gebied met name op het gebied van licht en geluid te ondervangen; 
Rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen door toepassing van elektriciteit en extra lokalen. 
 
Organisatie 
De vrijwilligers van de stichting zullen het project waar mogelijk op hoofdlijnen blijven sturen. Uit eerdere 
projecten is gebleken dat de voortgang (tijd) in de gaten gehouden moet worden.  
De partnerorganisatie zal zorgdragen voor de nodige knowhow Zij zullen hiervoor een professioneel 
bedrijf uit Pokhara voor inhuren, die voor de algehele leiding van de bouw gaat zorgen. Daarnaast zullen 
zij zorgdragen voor mensen en materialen om de school te bouwen. Kortom, de dagelijkse gang van 
zaken. Zij hebben deze kwaliteiten in eerdere projecten al ruimschoots laten zien. 
 
Tijdstraject 
 
De bouw van de school zal ongeveer drie tot zes maanden in beslag nemen. De afhankelijkheid met 
betrekking tot de bouwmaterialen en het vervoer daarvan van de beneden gelegen stad Pokhara is groot. 
Tijdens de bouw van de bibliotheek in 2005 bleek dat soms tot veel vertraging te leiden. 
  
De bedoeling is begin oktober 2007 (direct na het regenseizoen) met de uitvoering te beginnen, zodat het 
project in elk geval is afgerond voordat het regenseizoen opnieuw begint (mei 2008). 
Ter voorbereiding op de uitvoering zal in de periode maart tot en mei 2006 de stichting met de 
partnerorganisatie specifieke invulling geven aan de organisatie van de uitvoering. Onder andere het 
samenstellen van de teams en het vaststellen van de leveranciers. 
 
 
  


