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Een van de dorpsbewoners bij zijn, op een klimaatbestendige manier, geplante gewassen.

Adembenemend én kwetsbaar
Nepal is een land van uitersten. Door de
adembenemende natuur en de warme
gastvrijheid van de lokale mensen is het land
in trek bij velen. Toch heeft Nepal ook een
andere kant: er is een groot risico op
natuurrampen zoals overstromingen,
aardbevingen, bosbranden en droogte. Dit
maakt de lokale bevolking financieel
kwetsbaar, omdat het inkomen van veel
Nepalezen afhankelijk is van
landbouwopbrengst en de kennis over hoe
natuurrampen voorkomen kunnen worden,

vaak nog beperkt is. Het is zelfs zo dat veel
lokale (landbouw)gebruiken destructief zijn
voor de natuurlijke omgeving, waardoor het
risico op rampen groter wordt.

Wat doet Tear om de situatie te
verbeteren?
In samenwerking met UMN biedt Tear hulp in
het district Nawalparasi door het ondernemen
van de volgende activiteiten:
• het verbeteren van het
irrigatiesysteem waardoor boeren
verbeterde toegang tot water hebben;
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•

•
•

•
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het trainen van dorpen in hoe zij
kunnen omgaan met
klimaatverandering;
het installeren van nieuwe
kooktoestellen waardoor zij minder
hout hoeven te gebruiken en een
gezondere leefomgeving hebben
doordat er minder rook vrijkomt;
het trainen van boeren in hoe
gewassen klimaatbestendig verbouwd
kunnen worden. Na de training
ontvangen de boeren zaden van
komkommer, tomaat en bonen;
het trainen van geitenboeren in hoe zij
het beste geiten kunnen houden in de
moeilijke omstandigheden;
het planten van jonge boompjes in
gebieden die extra kwetsbaar zijn voor
landverschuivingen na zware
regenval;
het opzetten van comités in scholen
zodat er (door onderwijzers en
kinderen) voorlichting gegeven kan
worden aan schoolkinderen over wat
ze moeten doen als er een ramp
plaatsvindt;
het controleren of de school en
klaslokalen ‘aardbevingsproof’ zijn.
Als dit niet zo is worden klaslokalen
opnieuw gebouwd. Daarnaast wordt
gezorgd voor schoolbanken die
makkelijk in gebruik zijn en waar
kinderen snel uit kunnen komen in het
geval van een aardbeving.

identificeren van de meest kwetsbaren. Ook
draagt het project bij aan bewustzijn van
lokale kerken in hoe zij als kerk van betekenis
kunnen zijn tijdens rampen. Er worden
comités opgericht die onder andere een
rampenpreventieplan en een evacuatieplan
opstellen. Kerkleden worden gestimuleerd om
actief in de gemeenschap te staan en bij te
dragen aan lokale ontwikkeling. Een
voorbeeld hiervan is dat kerkleden zich
hebben ingezet om boompjes te brengen naar
de hellingen waar ze worden geplant.

Wat gaat het project opleveren?
Het project richt zicht op het trainen van
gemeenschappen in hoe zij weerbaarder
kunnen worden bij toekomstige rampen.
Daarnaast ligt er focus op het veiligstellen en
goed onderhouden van drie lokale
waterbronnen. Hiermee worden 125
huishoudens geholpen. Zo is er weer genoeg
water voor iedereen, in plaats van voor slechts
een paar mensen. Dit zorgt ervoor dat er
minder conflicten zijn binnen de gemeenschap
en dat er genoeg water is om gewassen te
laten groeien met als gevolg dat er voldoende
voedsel is en mensen (deels) zelfvoorzienend
kunnen leven. Het kanaliseren van water helpt
daarbij grote overstromingen bij veel regen te
voorkomen.
De partners hopen ook lokale overheden te
ondersteunen in initiatieven die de impact van
rampen zullen verminderen.

Duurzaamheidsplan

Dorpsbewoners planten samen nieuwe bomen.

Op welke wijze zijn lokale kerken
betrokken bij het project?
Vanaf het begin van het project zijn lokale
kerken betrokken, onder meer bij het

Dit jaar is het vijfde en laatste jaar van dit
project. Daarom zal UMN zich ook gericht
gaan inzetten om samen met de lokale
mensen een duurzaamheidsplan te
bedenken. Het doel van dit plan is het
volgende:
• te zorgen dat de activiteiten die de
afgelopen jaren zijn opgebouwd, ook
doorgezet kunnen worden;
• het vinden van nieuwe financiële
partners waardoor het geld wat nog
steeds nodig is, beschikbaar is.
Door hier extra op in te zetten, hoopt Tear
dat deze vijf jaren investering duurzaam is
en de lokale mensen weten hoe ze het
project voort kunnen zetten.

Een verhaal uit een dorp: waterstress
verholpen
Natuurlijke waterbronnen zijn een van de
belangrijkste hulpbronnen voor lokale
Nepalezen. Bijna 80 procent van de 13 miljoen
mensen die in de bergen wonen, gebruiken de
bronnen in hun dagelijkse leven. Helaas
gebeurt het vaak dat waterbronnen
‘waterstress’ ervaren. Deze waterstress wordt
veroorzaakt door droogte en uitputting
doordat water wordt gebruikt voor mensen,
vee en land.
In het dorp Kamera Pani ervaren mensen ook
waterstress. Vroeger waren er drie
waterbronnen, maar momenteel is er nog
maar een. Als er water gehaald moet worden,
staan de dorpsbewoners uren in de rij.
Doordat vee ook drinkt uit de waterbron,
neemt het risico op ziekten enorm toe.

Meneer Inapi vertelt: “De watertank heeft ons
leven enorm veranderd. We hoeven nu niet
meer uren in de rij te staan voor water en
hebben daardoor veel meer tijd voor andere
belangrijke dingen. Ook hebben we niet meer
zoveel conflicten onderling als toen we zo lang
moesten wachten op onze beurt. We zijn erg
dankbaar!”

Wat hebben we nodig?
Dit jaar hebben we 60.000 euro nodig om het
project op een goede manier vorm te geven.
Dit zal het laatste jaar zijn dat Tear dit project
financieel support,

Wat kunnen wij doen met uw gift?
Voor 20 euro kan UMN een training verzorgen
voor boeren in hoe zij op een
klimaatbestendige manier gewassen kunnen
verbouwen.

Tijdens een van de trainingen van lokale
partner UMN deelden de dorpsbewoners hun
zorgen. Daaruit werd er een speciaal comité
opgericht dat zich gaat inzetten om de
waterstress te verminderen. Met behulp van
andere dorpsbewoners heeft het comité een
watertank gebouwd waar het water
gedurende de nacht in wordt opgevangen.
Overdag kunnen de dorpsbewoners het water
gebruiken. Ook is de tank afgesloten, wat het
risico op ziekten flink doet afnemen.

De watertank in Kamera Pani.
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