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De resultaten voor de schoolkinderen in 2011. 

Van de 7 kinderen, die gesponsord worden door kerken in Laren, Blaricum en Eemnes, zijn twee jongens klaar met hun studie.  

Achttien kinderen worden gesponsord door particulieren. 

Nieuw zijn 7 kinderen door particulieren via de st. Arpana uit Limburg en 3 kinderen van andere particulieren. 

Brengt het totaal op 33 kinderen, waarvan 10 kinderen uit Jutpani. De andere kinderen wonen verspreid in Chitwan. 

De school in Jutpani. 

Er is gestart met een bibliotheek in de school van Jutpani. De kosten zijn gedoneerd door de kinderkledingbeurs uit Huizen en de donatie 

van een echtpaar uit Blaricum. Besloten is in een andere school, in Mainaha, ook een bibliotheek te realiseren. Dit was mogelijk door een 

donatie van de St. Project Pema. 

De waterputten:  

Er zijn in Jutpani 6 waterputten gegraven waarvan er twee nog steeds niet werken. Wij hebben een ingenieur erbij gehaald en er is 

gebleken dat de 45 meter diepe putten nog 9 meter dieper geboord moeten worden. Dit moet nu elektrisch gebeuren omdat met de hand 

graven nu te gevaarlijk is geworden. Gelukkig heeft de overheid elektra aangelegd tot aan de rand van het dorp zodat dit nu mogelijk is. 

Kosten € 450,00 p. put. Dit geld is ook gedoneerd door de St. Project Pema. 

Irrigatie in Jutpani en medewerking van de overheid: 

Bij de waterputten is het niet mogelijk een irrigatiesysteem te plaatsen, daar is er te weinig water voor. Besloten is om vanaf een rivier 

irrigatie te realiseren. Er moeten grote betonnen pijpen gegraven worden over een afstand van 4,5 kilometer vanuit het plaatsje Baluban. 

Dit wordt een kostbaar project. Gelukkig heeft de overheid gehoord van dit plan en de realisatie op zich genomen. Het plan is dat dit 

project tussen de drie en vijf jaar is afgerond. Een mooier compliment kunnen wij als stichting niet krijgen. Teken dat we het goed doen. 

Het resultaat tot nu toe: 

Jutpani legaal op de kaart gekregen. 

Een school en een baby-opvang. 

Een speelveld bij de school en een bibliotheek [ En een bibliotheek in Mainaha]. 

Zes waterputten en twee toilet/wasruimtes, vier toiletgebouwen zijn nog te bouwen. 

Elektra tot aan het dorp. 

Baby-opvang en de nog te bouwen toiletruimtes worden bekostigd via mijn Belgische vriendin door haar organisatie met dezelfde naam 

dan wij. De elektra tot aan het dorp is gerealiseerd door de overheid. 

Nieuw project: 

Niet alleen in Jutpani is irrigatie nodig. Ook andere dorpen hebben dringend irrigatie nodig om hun inkomsten te verbeteren. Voorlopig 

hebben wij drie dorpen op het programma staan die relatief dicht bij een rivier gelegen zijn. Te weten: 

Ratnanagar nagarpalika ward no 2, groot 150 bigha [ ong. 98 ha.] voor 166 gezinnen. 

 Bachhauli village development ward no 7 jankauli, groot 88 bigha [ ong. 40 ha.] voor 120 gezinnen. 

Khairahani village development community ward no 5 surtana, groot 153 bigha [ ong.98 ha.] voor 226 gezinnen. 

Een gezin bestaat uit gemiddeld 5 personen. 

Bij elk dorp wordt bij de rivier een huisje gemetseld waarin een motor met een pomp. Met grote slangen wordt het water uit de rivier 

gepompt en via de pomp in het huisje in sloten gespoten. Via deze sloten wordt het land bevloeid. Wij hebben elders al ervaring met dit 

systeem en het werkt uitstekend.  

Kosten per systeem € 10.000,-. Wij hebben dus € 30.000,- nodig voor dit project en hopen dit met uw giften in 2012 te realiseren. 

Natuurlijk hopen wij ook op meer sponsors voor de kinderen in de studiekosten. 

Wensen wij u een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe, 

met vriendelijke groet, 

Nelleke Alders, voorzitter. 

 

 

 


