Samundra vzw
supporting life in the Nepalese mountains

16 november, Kathmandu

Reisverslag (algemeen)
Management samenvatting
Tijdens de eerste bestuursvergadering (na aankomst van Niels) stemden Samundra
België en Samundra Nepal hun gezamenlijke toekomst af: het creëren van een
positieve en duurzame impact op de levensstandaard in de landelijke gemeente
Baiteshwor.
De tour in Baiteshwor werd voorbereid door Ramesh en onder zijn begeleiding
bezochten Niels Visser en Dipendra Dahal (ook Samundra Nepal) verschillende
instanties en locaties. Het was een grote toegevoegde waarde om op deze manier
rondgeleid te worden: we hebben correcter en concreter zicht op de geografische regio
(twee valleien), lokale overheidssystemen en -instellingen, politieke en geologische
kwesties (erosie en gebrek aan irrigatie).
Samundra stemde - na een formele ontmoeting met de raad van bestuur van het
Baiteshwor Hospital - in met financiële steun voor health camps met focus op
baarmoederverzakking, inclusief nazorg. Het ziekenhuis treedt op als coördinator.
Verschillende projectideeën kwamen tijdens de reis naar voor en worden door Ramesh
opgenomen in een projectbibliotheek. Onder andere schaalbare kiwiplantages en
irrigatie-infrastructuur zal worden uitgewerkt. Elk project in deze bibliotheek zal worden
verrijkt met indicatoren (KPI op sociale ontwikkeling, inspanning/impact ratio, budget,
#huishoudens, ...)
Het bestuur in Nepal bereidt een nieuwe website voor rond samundra.org (nu nog een
forward naar Himalayan Care Hands) en onderzoekt financiële producten op de
Nepalese markt die toegestaan zijn voor NGO's (bv. lange termijn deposito met 10%
rente).

SAMUNDRA vzw
Oudstrijdersstraat 40 | B-2140 Borgerhout
BTW: BE 0712 682 655 | RPR, afdeling Antwerpen

Giften
BE19 9733 5642 4312
info@samundra.be | www.samundra.be

Samundra vzw
steunt het leven in de Nepalese bergen

Doelstellingen & resultaten van het bezoek
1. De werkstrategie van Samundra Nepal wordt erkend door de lokale
overheid
➔ Baiteshwor gemeentebestuur (politiek)
➔ Baiteswhor landbouwafdeling (administratie)
➔ Baiteswhor gezondheidsafdeling (administratie)
➔ Ward n° 5 (laagste administratieve niveau in het gebied, waar
Mainapokhari en het ziekenhuis zich bevinden)
Samundra is bekend bij alle lokale overheidsinstanties: ze weten dat we
aanwezig zijn in deze regio. We zijn erkend doordat de besturen en
administraties ons de mogelijkheid gaven hen te ontmoeten. Ze waardeerden
onze aanwezigheid en erkennen de strategie van Samundra.
2. Leren uit het verleden
➔ Eéndaags gezondheidskamp is meestal niet voldoende (2 tot 3 dagen
nodig).
➔ Bijna 99% van de huishoudens heeft intussen een stabiele
elektriciteitsverbinding. Ook het net en de levering zijn stabieler dan 5 jaar
geleden. Dit betekent dat solarprojecten voorlopig niet meer aan de orde
zijn. Deze nood is ingelost.
➔ WA.S.H. (WAter-Sanitation-Hygene) projecten worden om dezelfde reden
uitgesteld: er zijn geen officiële gegevens over toiletten verzameld, maar
de nieuwe woningen hebben nagenoeg allemaal toiletten in- of
aangebouwd.
➔ We kunnen alleen impact genereren via lokale partners. Dit bezoek is een
heel goed voorbeeld: de ontmoetingen tussen Ramesh en de lokale
politiek waren zeer effectief (eerdere ontmoetingen van Niels met deze
politici wierpen geen vruchten af).
Samundra moet fungeren als incubator. Na het opstarten en uitbroeden van
een project of programma, moet we dat overdragen aan een lokale partner. Die
wordt dan eigenaar en zorgt verder voor onderhoud en groei.
Samundra moet fungeren als facilitator, bijvoorbeeld bijdragen aan
landbouwinfrastructuur (ipv. het schenken van van baby kiwiplanten). Zo wordt
de investering in materiaal extern gedaan (éénmalig) en is het eigenaarschap
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voor lokale inwoners haalbaar (vb. planten aankopen is betaalbaar). Op deze
manier is er een minimale buy-in door de deelnemers/bewoners.
3. Een health camp organiseren in Mirge, Mainapokhari en Chhetrapa
➔ Ziekenhuisbestuur definieerde het thema: baarmoederverzakking
➔ Gegevens over de huidige gezondheidssituatie van vrouwen worden
verzameld door vrijwillige gezondheidsmedewerksters
➔ de 3 bovenstaande locaties zijn bevestigd om health camps te
organiseren
➔ eerstvolgende health camp is voorzien in december 2021
➔ Ziekenhuis zal dit project leiden, Samundra zal zich opstellen als facilitator
➔ Het projectdossier en -budget moet worden bijgesteld:
◆ ziekenhuis zal het project coördineren, apparatuur, medicatie en
beschikbaar personeel inzetten
◆ Samundra zal de kosten voor de extra medische staf
(gynaecologen) dragen
Nazorg is een onvoorspelbare factor in dit project: Samundra moet hierover nog
standpunt innemen met betrekking tot medicatie, operatie en nazorg.
Een volgende thema van de health camps werd door het ziekenhuis geopperd:
KNO (oor-neus-keel) met kinderen als doelgroep.
4. Nieuwe te ondersteunen domeinen worden in kaart gebracht in overleg
met de belanghebbenden
➔ irrigatie en landbouw, met de lokale landbouwafdeling (gemeente) en
professionele agriculturist (individueel)
➔ Samundra (BE + NP) moet indicatoren (KPI) bepalen waarmee we de
impact van onze projecten willen meten
5. Prioriteiten tot maart 2022
➔ Indicatoren (KPI) voor impactmeting uitwerken (Samundra BE + NP)
➔ Een projectbib opzetten met alle mogelijke projecten, voorzien van
budget, indicatoren, risico, eigenaarschap, … (Samundra NP)
➔ Health Camp dossier herwerken en finaliseren met (Ramesh)
➔ Een sjabloon voor projectbestanden/-voorstellen opmaken (Ramesh)
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➔ Projectvoorstel uitwerken voor schaalbare kiwiplantages: starten met een
10-tal velden, schaalbaar maken naar 100 velden) (Ramesh)
➔ Lancering nieuwe website: nieuw ontwerp en inhoud opzetten (NP
bestuur)
6. Samundra Nepal's website wordt gelanceerd met relevante informatie
➔ Samundra.org stuurt voorlopig enkel door naar HCH's website
➔ We houden deze opdracht buiten de taken van Ramesh, die zich beter op
de projecten kan focussen.
➔ Het bestuur in Nepal neemt dit in handen:
◆ vraag webdesigner naar een nieuwe uitstraling (look & feel)
◆ projectinhoud sinds 2018 kan van HCH worden overgenomen
◆ de voorstelling van de teams wordt geüpdated (zowel team NP als
team BE)
◆ Samundra België zal de domeinnaam samundra.org overdragen
aan Samundra Nepal
7. De relaties tussen Samundra Nepal en de lokale overheid, lokale
gemeenschappen en Samundra België worden versterkt
➔ De reis met Ramesh, Dipendra & Niels was zeer vruchtbaar om elkaar
persoonlijk te leren kennen – dit zal de samenwerking versnellen
➔ Overheid: zie punt 1 .
➔ Ontbrekende partners tijdens deze reis:
◆ individuele bewoners van de gemeenschap
◆ ‘derden’, bv. andere ngo's, moedergroepen,
bosbeschermingsgroep, …
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