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Rapport projectbezoek
Management summary
Voor de eerste keer bezoekt het voltallige Samundra vzw-bestuur haar collega’s in
Nepal. We leren niet iedereen kennen, maar wel de belangrijkste bestuursleden en
bouwen de band met Jagat, Neesha en Ramesh verder op.
Ramesh neemt ons mee langs de longlist van hun projecten en stipt er vier aan die
prioritair zijn: kiwi-plantage opstarten, schoolkinderen van arme arbeiders
ondersteunen, health camps rond baarmoederverzakking verder zetten en medische
infomercials op de provinciale radio.

Na drie dagen locatiebezoek in de bergregio Baiteshwor (bakermat en hoofdplaats van
Samundra Nepal) krijgen we een overzicht van de projecten ter plaatse. We spreken
Pukhel Basnet, de lokale trekker van het kiwi-project. Hij kon 13 van zijn buren
overtuigen om mee te doen, ondanks hun twijfels over de toekomstige oogst (eerste
pluk kan pas binnen 30 maanden).
Chhetrapa, een afgelegen deel van Baiteshwor aan de andere kant van de heuvel, blijkt
moeilijk toegankelijk door de slechte weg. Ramesh regelt er een bezoek met de lokale
overheid om Samundra en de werking voor te stellen. Ook met de verpleging van de
lokale health post wisselt hij telefoonnummers uit, nadat ze de problematiek rond
baarmoederverzakking als prioriteit bevestigden. De zaadjes rond samenwerking zijn
hier geplant.

Het ziekenhuis in Baiteshwor is intussen twee jaar in handen van de overheid. Ze kon
verder bouwen op wat Samundra Nepal al had verwezenlijkt. Intussen is het een goed
bezochte plek (het patiëntenaantal verdubbelde) en de uitrusting is professioneler
geworden (digitale x-ray, tandartskabinet en optometrie via Samundra vzw, labo heeft
meer mogelijkheden).

In Kathmandu werken we samen aan het wederzijds begrijpen van elkaars werking. We
spreken verwachtingen naar elkaar uit en de planning voor de komende maand wordt
besproken. Fundraising staat in beide landen hoog op de agenda. En daar zijn we blij
om, want we willen dat Samundra Nepal niet louter afhankelijk blijft van de Belgische
middelen.

SAMUNDRA vzw SAMUNDRA Nepal
www.samundra.be www.samundra.org
info@samundra.be info@samundra.org



Samundra vzw
supporting life in the Nepalese mountains

Als kers op de taart bespreken we met Ramesh zijn functioneren en bevestigen we onze
unanieme waardering voor zijn aanpak. Hij geeft aan zijn opdracht na 6 maanden te
willen verder zetten. Op naar een sterker Samundra en daardoor een beter leven in de
Nepalese bergen!

Doelen van ons bezoek
✓ BE board gets to know NP board
✓ Evaluation Ramesh Dahal as a Project Coordinator
✗ Project library: setting indicators together (Nepal & Belgium)
✓ Belgium delegation gets familiar with rural mountain area of Baiteshwor
✓ Cultural visits

Rapportage
We waren ter plaatse van maandag 28 februari tot en met maandag 7 maart 2022.

Ma 28 februari 2022

Ramesh (Dahal) en Neesha (Maharjan) ontvangen ons bij aankomst op kantoor in KTM.
Jagat (Dahal) kan niet aanwezig door een persoonlijke medisch ingreep. We verkennen
te voet een eerste keer de indrukwekkend stad Kathmandu en rijden ‘s avonds naar
Jagat thuis, waar we bij een avondmaal tot rust kunnen komen.

Ramesh, Neesha, Niels, Lies, Sprokkel
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Di 1 maart 2022

Op kantoor bespreken we met Neesha en Ramesh de project library. Twee extra
projecten zijn toegevoegd en krijgen meteen prioriteit.
Het financieel ondersteunen van schoolkinderen in Dhulikhel (hieronder nr. 2) is
niet afgesproken binnen ons projectkader. De eerste drie jaar zouden we binnen de
afgesproken bergregio Baiteshwor blijven. Dat beslisten we vorig jaar samen met hen,
zodat we de ngo rustig kunnen opbouwen.
SN vraagt nu om de regio uit te breiden. We hebben een interessante discussie: er is
nood naar financiële steun bij deze scholieren, de zin om dit project te leiden is er, een
aanpak ontbreekt nog, we delen onze schrik om te veel hooi op de ngo-vork te nemen.
Uiteindelijk besluiten we dit project als uitzondering mee op te nemen in de: het ligt
buiten Baiteshwor, maar educatie is nu eenmaal één van onze thema’s waar we nog niet
actief in zijn. SN kan op deze manier ook bekend geraken buiten haar bakermat, wat
een ambitie van hen is.
We spreken af dat Ramesh een plan van aanpak uitwerkt en dat voorstelt op ons
tweewekelijks overleg.

Project library by priority

Een tweede nieuw project is ontstaan uit het health camp rond baarmoederverzakking
van begin dit jaar (31 december en 1 januari). De stad Antwerpen leverde mee subsidies
voor dit project en had daarbij de opmerking om na te denken over het doorbreken van
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het taboe bij dit thema. Veel vrouwen én mannen bespreken dit niet, uit angst om uit de
gemeenschap of maatschappij gezet te worden.
Ramesh pikte deze suggestie zeer snel op en staat intussen op het punt om, samen met
een gynaecologe uit Kathmandu, een artikel hierover te publiceren in een nationale
krant.
Daarnaast volgt een nieuw projectidee over dit taboe: één jaar infomercials uitzenden
via het radiokanaal in de hele bergregio van Dolakha (186.000 inwoners). We
brainstormen samen wat verder over dit idee (redactieteam voorzien, Samundra
telkens vermelden, verschillende taboe-thema’s doorheen het jaar belichten, hoe de
impact te meten, …) We zijn echt heel blij te zien hoe gretig Ramesh dit thema
vastneemt en er zinvolle acties rond uitzet.

Prior Project Locatie Status Kost

1 Kiwi Farming in Gairaghar
(pilootproject)

Gairaghar
(Baiteshwor)

gestart € 4.640

2 Financial support for schools
in Dulikhel

Dulikhel
(Kavre)

in onderzoek € 2.000

3 Health Camp about UP in
Chhetrapa

Chhetrapa
(Baiteshwor)

in voorbereiding € 3.200

4 Breaking the social Taboo of
health issues via Radio
Program

Dolakha
(volledig
district)

in onderzoek € 1.440

TOTAAL € 11.280

Indicatoren per project bespreken we uiteindelijk nog niet. We hebben elkaar (BE en NP)
door de discussie en brainstorms beter leren kennen. Dat is een belangrijke en grote
stap voorwaarts.
We zijn zelf nog niet helemaal mee in het impact-meetkunde verhaal en zullen ons hier
eerst thuis nog verder in verdiepen. Dat nemen we dus later met hen nog eens op.

Wo 2 maart 2022
We nemen de bus van Bhaktapur (woonplaats van Jagat) naar Mainapokhari
(geboortedorp van Jagat). Mainapokhari ligt in de bergregio Baiteshwor, op een uurtje
rijden van de oude trails naar Mount Everest. Er wordt hard gewerkt aan het
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wegennetwerk door de bergen, waardoor we nu nog 6u over doen (een uur minder dan
in november).

Bij aankomst in Mainapokhari geeft Manoj (de laborant) ons een enthousiaste
rondleiding in het ziekenhuis. Hij toont ons de apparaten die ze met de hulp van
Samundra konden aankopen: een tandartskabinet, een optometrisch kabinet,
labo-uitrusting.
Het ziekenhuis is in december 2019 overgedragen aan de lokale overheid. De
organisatie (ordelijkheid, structuur van de kamers, hygiëne, aankoop digitale X-ray, …) is
er daardoor sterk op vooruit gegaan. We besluiten dat Samundra Nepal fier mag zijn op
de opstart van dit ziekenhuis, waardoor de overheid het werk nu kan verder zetten.

Baiteshwor Hospital
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Tandartskabinet (via Samundra vzw)

Laborant Manoj (midden) leidt ons rond in de ziekenzaal

Donderdag 3 maart 2022

In november nam Ramesh Niels al mee op wandel door de bergen van Baiteshwor. Die
wandeling biedt zo’n volledig overzicht van de regio, dat we die vandaag samen
herhalen. We krijgen een overzicht op 7 van de 8 ‘wards’ (zie schema hieronder) in
Baiteshwor én uiterst helder zicht op Gauri Shankar (7134m).
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We passeren enkele waterbronnen op een privéterrein. Ramesh pleit voor het publiek
maken én onderhouden van deze natuurlijke bronnen. Onderweg stoten we op een
kleine  landfill (afval dumping site) met duidelijke smeulresten. De geur van verbrande
plastic doet ons snel terugkeren. Er ontstaat een discussie rond de evidentie van
sorteren in ons eigen land tegenover het gemak en de onwetendheid ervan in dit deel
van de wereld. Een oud projectidee rond sorteren komt weer naar boven. Maar ook
onmiddellijk de voorwaarde lokale gedragenheid.
De aangename boswandeling brengt ons langs opgedroogde velden (irrigatienood), het
huis van Ramesh (eenvoudig, in opbouw), een tempeltje en kleien huisjes naar onze
lunchplek ik een klein eenvoudig stalletje langs de ‘highway’.

‘s Namiddags vertragen we wat en hangen we wat rond in Maina Bazar. De intussen
geasfalteerde baan is hier geflankeerd met rijhuizen. De onderste verdieping zijn
voornamelijk eethuisjes, groentewinkels en huisraad-stores. Sprokkel en Niels kiezen
voor een scheerbeurt bij de barbier. We drinken thee en keren terug naar het huis van
Rajan, de broer van Jagat, waar we logeren.

vergadering met zicht op Gauri Shankar
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Voor het huis van Ramesh Dahal

Vrijdag 4 maart 2022

Ramesh wacht ons stipt om 8u op bij Santoshi voor een thee. Hij heeft Pukhel Basnet
hier uitgenodigd om het pilootproject rond de kiwi’s toe te lichten. We komen te weten
dat Pukhel, één van de 14 mensen uit buurdorpje Gairaghar, de trekker is van dit lokale
landbouwproject. Hij gelooft in het project en heeft de anderen overtuigd mee te
werken. Dat bleek niet evident, want kiwi’s geven pas na 2,5 jaar oogst én de irrigatie
moeten ze voorlopig nog manueel doen (met de gieter dus).
Doordat tussen de kiwi-planten door toch nog graag of maïs kan aangeplant worden,
kon Pukhel zijn buren mee overtuigen. Knap werk van Ramesh om hem te kunnen
engageren, knap werk van Pukhel om zijn buren te kunnen engageren.
Het doel van dit project is om bio-kiwi’s via korte keten bij de eindklant (vb. restaurants
en hotels in Kathmandu) te brengen. Ramesh zal mee nadenken over de
marketing-aanpak. Maar voorlopig moeten de planten dus 2,5 jaar goed verzorgd
worden om in september 2024 de eerste kiwi’s te kunnen proeven.
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Pukhel Basnet (rechts) vertelt hoe hij de kiwi-plantage opzet

In de namiddag rijden we met vier naar Chhetrapa. Dat is een dorpje aan de andere
kant van de heuvel, dat redelijk afgezonderd ligt. De weg ernaartoe is nog niet verhard
en er is geen 10 meter zonder diepe putten. We bezoeken het gemeentehuis (de
voorzitter is afwezig, maar die had Ramesh al eerder gesproken in de
provinciehoofdstad). Ramesh introduceert Samundra Nepal aan de administratief
medewerker en vertelt over de strategie die Samundra hanteert. Geen grootse
projecten, er moet steeds een lokale eigenaar zijn, Samundra steunt nooit 100% van de
middelen, we willen altijd samen met een partner (vb. lokale overheid) werken.
We laten aan de overkant van de straat, bij de health post, ook onze naam even vallen
en Ramesh wisselt telefoonnummers met hen uit. Ze bevestigen het vermoeden van
Ramesh dat er hier ook nood is aan zorg rond het thema baarmoederverzakking. Het
volgende zaadje is hier geplant.
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Chhetrapa van bovenaf: afgelegen landbouwdorpje in het noorden van Baiteshwor

Ramesh (rechts) vertelt bewoners van Chhetrapa over Samundra in Nepal

Terug in Mainapokhari bezoeken we de grootste public school uit Baiteshwor:
Hanumanteshwor Secondary School met 1200 leerlingen. Er zijn klassen van het 1e
leerjaar tot het 6e middelbaar. Uit het gesprek met de directeur blijkt dat alle kinderen
uit deze regio naar school gaan. En wie de kosten niet kan betalen, kan rekenen op een
schoolfonds dat Marieke Meelen (Samundra-enthousiasteling uit Nederland) in 2016
oprichtte.
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We koken ‘s avonds zoals beloofd een tomatensaus met pasta. Sommigen zijn alvast
enthousiast ;-)

Het klaslokaal van het eerste leerjaar

Zaterdag 5 maart 2022

We rijden terug met de bus richting Kathmandu, maar stappen na vijf uur af in
Dhulikhel. Hier willen we even op adem komen en uitrusten.
‘s Avonds schrijven we met drie nog onze feedback uit over het functioneren van
Ramesh als Program Coordinator. We spraken aan het begin van de samenwerking af
dat we dit na 6 maanden dienst zouden terugkoppelen. We sturen ons deel naar Jagat
en Neesha, die we vragen het aan te vullen tegen maandag.

Zondag 6 maart 2022

Na een wandeling naar en rond een boeddhistisch klooster (Namo Buddha), rijden we
verder naar Bhaktapur (huis Jagat). Hij is intussen aan de beterhand en wil met ons nog
graag enkele zaken doornemen.
We kijken samen naar onze relatie België-Nepal, hoe we het onderling vertrouwen hoog
kunnen houden, de start naar fondsenwerving in Nepal en hoe we kunnen bijdragen
om hun werking te verbeteren.
We hebben hier vooral een informeel moment van gemaakt, omdat Jagat nog niet 100%
is. Het heeft onze onderlinge band versterkt en was leuk om eens zonder formeel
verslag te kunnen doorpraten met elkaar.
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Maandag 7 maart 2022

Om 10u verzamelen we (bestuur Nepal en bestuur België) in het kantoor in Kathmandu.
We houden er een denkoefening, eerst elk bestuur apart, daarna brengen we ze samen.
De vragen die we aan elkaar stellen:

- wat verwachten we van de andere ngo
- wat vinden we het belangrijkste aan de samenwerking met elkaar
- wat staat er op de planning de komende maanden

De resultaten van dit intense en uiterst zinvolle gesprek lees je hieronder. We zijn blij
met de openhartigheid van onze Nepalese collega’s.

Na een korte pauze, formaliseren we nog de evaluatie van Ramesh. Samen met Jagat en
Neesha vullen we de feedback nog aan. We zijn uiterst tevreden over de proactiviteit,
stiptheid, gedrevenheid, stijl, aanpak, … van Ramesh. Het is een bloemlezing van
positieve elementen, we moesten ons hoofd pijnigen om werkpunten te vinden.
Ramesh geeft ook aan te willen blijven: we gaan samen Samundra laten groeien!

What do we expect from each other?

NEPAL BELGIUM

- Engagement from local government
- BE accepts behavior of local

government
- Growing and expand geographical

working area
- BE to be flexible on secondary project

demands (by using margin)
- To implement some infrastructure

related projects (hardware >< software)

- Proactiveness of NP board members +
meaningful engagement of them

- Show complete view in project library

What is important in our collaboration?

NEPAL BELGIUM

- Mapping of the local needs
- To tie up with local government projects
- Implementing tangible & visible projects

- Transparency: no hidden agenda’s
- Let’s agree that we can disagree
- A safe space to learn and fail (learning
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0by doing)
- To map and expand the local Nepal

network around Samundra

Tasks within next weeks (not about projects)

NEPAL BELGIUM

- Board Meeting on regular basis
- Start fundraising actions
- Write agreement document to SWC

(Social Wellfare Council)

- Meeting on Strategic communication
- Board meeting (each month)
- General assembly (yearly)
- Write a report of this journey
- Fundraising trainings (Niels)
- Decide on summer fundraise event
- Send out newsletter - in order to collect

funds

Ramesh, Ram, Neesha en Bikram in overleg over de bovenstaande vragen

En tussendoor ….

Bezochten we ook Pashupati en de rave cave, Bodanath, Swayambunath, Namo
Buddha, Maina bazaar, kookten we pasta, gingen we naar de barbier, aten we friet,
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kochten we souvenirs en sliepen we één keer in een hotel (al de rest waren harde
bedden :-)

Jagat, Sprokkel, Lies, Ramesh, Niels in Gaia Garden - goodbye coffee

pagina 14/14


