Jaarverslag opbouw modelboerderij en micro-financiering.

Ondanks de beperkingen van de Covid maatregelen is er in 2021 hard gewerkt in Solukhumbu.
Het Nepalese opleidingscentrum Isard heeft samen met Tashi Delek een vijfjarenplan opgesteld om
de bewoners op te leiden op agrarisch niveau.
Doelstelling: over vijf jaar zijn een groot aantal jonge vrouwen agrarisch opgeleid zodat de families
zelfvoorzienend zijn.
Onze insteek is hierbij dat de kracht vooral vanuit de bevolking zelf moet komen zodat Tashi Delek
over vijf jaar overbodig is geworden.
Isard heeft in het begin van het jaar onderzoek gedaan naar de hulpvragen vanuit de bevolking.
Hieruit blijkt dat bijna alle gezinnen graag opgeleid willen worden.
Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de drie studenten (Suresh, Yam en Dinesh) die de
modelboerderij hebben opgebouwd voldoende in staat zijn om de eigen bevolking te gaan trainen
onder supervisie van Isard.
Suresh en Yam werken nu parttime als Junior Trainer Agrarisch in dienst van Isard, Dinesh zal
opgeleid worden als Social Worker.
Maandelijks komt er een vrouwelijke trainster naar het gebied om nieuwe trainingen te geven en het
proces te bewaken. Ondertussen is er een vrouwelijke bewoonster opgeleid om de financiën vanuit
de coöperatie te beheren onder toeziend oog van Isard.
De modelboerderij is vanuit het niets opgebouwd: er staat nu een schuurtje, er is een kippenhok
gebouwd, er staat een tunnel en er wordt gras verbouwd om de dieren in de winter gezond voedsel
te kunnen geven(voorheen kreeg het vee in de winter enkel dorre bladeren uit de bossen).
Men heeft geleerd om te werken met twee compostbakken en plantjes worden in teelbakjes
opgekweekt.
De modelboerderij wordt onderhouden door bewoners onder toezicht van Suresh, Yam en Dinesh.
De verhouding vrouwen-mannen is op dit moment 4-6, we hopen dat de vrouwelijke trainster een
voorbeeld wordt zodat zich meer jonge vrouwen aanmelden.
De tunnel wordt gebruikt om nieuwe vormen van telen uit te proberen.

De drie studenten hebben inmiddels hun micro-financiering ontvangen. Zij besteden dit geld aan het
opzetten van hun eigen boerderij. Deze bedrijfjes worden eveneens als voorbeeld gebruikt tijdens
trainingen.
Opdracht was om het geld te spreiden zodat er minder risico wordt genomen:
Suresh heeft het geld besteed aan het bouwen van kippenhokken, het specialiseren in kiwiteelt en
daarnaast het verbouwen van verschillende groenten zoals kolen, aardappelen, tomaten, Nepalese
andijviesoorten, pepers en uien.

Yam heeft het geld besteed aan het bouwen van een kippenhok, het specialiseren in
champignonnenteelt en daarnaast het verbouwen van verschillende groenten.

Dinesh heeft het geld besteed aan het bouwen van geitenhokken en het uitbreiden van kwartelteelt.
In Nepal gelooft men dat kwarteleitjes een genezende werking hebben waardoor deze eitjes veel
geld opleveren. Inmiddels zijn er flink wat jonge geitjes geboren waarbij Dinesh geleerd heeft om de
bokken regelmatig te kruisen. Daarnaast heeft hij het plan om notenbomen te planten die na 2-3 jaar
voldoende noten opleveren om te gaan verkopen.

We krijgen regelmatig foto’s opgestuurd via Messenger. Hierop is te zien dat de eerste winsten
behaald worden. Er worden al producten verkocht op de markt, de opbrengsten vanuit de
modelboerderij gaan naar de coöperatie zodat dit geld weer besteed kan worden aan nieuwe zaden.
Komende periode zal er ingezet worden op fruitbomen en notenbomen. Er staan voldoende
appelbomen die al jaren slecht onderhouden worden. Door de bewoners te trainen in snoeien en
door notenbomen te planten, hopen we snel resultaat te krijgen.
Het is de bedoeling dat we binnenkort naar het gebied reizen om de vorderingen te aanschouwen.
Na de reis zullen we jullie op de hoogte houden wat de micro-financieringen specifiek hebben
opgebracht.
Wij danken u hartelijk voor uw financiële ondersteuning.
Komende jaren zullen de opbrengsten van de micro-financiering gedeeltelijk terug verdiend worden.
Deze winsten worden ondergebracht in de coöperatie. Dit kan besteed worden aan nieuwe
trainingen, onderhoudsmaterialen en het opzetten van een zaadbank.
Met vriendelijke groet,
Secretaris Els Bastiaansen
Stichting Tashi Delek Nederland

