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1. Inleiding 
 
De Stichting Water Development Consult is in augustus 2018 opgericht. Het doel van de stichting is,  
om instanties in de derde wereld te helpen met water gerelateerde problemen. Daarnaast is het doel de 
minderbedeelde mens, daar waar mogelijk en indien de expertise van de stichting daartoe toereikend is, ook op 
andere gebieden terzijde te staan. Het management van het United Mission Hospital Tansen, in Tansen, Palpa, 
Nepal vroeg in 2016 de voorzitter van de stichting, Ed Kramer, of hij zorg kon dragen voor een rioolwater- 
zuiveringsinstallatie voor het ziekenhuis. Het ontwerp van deze waterzuiveringsinstallatie was in augustus 2017 
gereed. Vanaf dat moment is gezocht naar mogelijkheden om dit project te financieren. Er is toen een aanvraag 
ingediend bij de Nederlandse overheid, omdat voor waterprojecten subsidie beschikbaar was. Daarvoor is de 
Stichting Water Development Consult opgericht om deze aanvraag bij de “Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland” in te kunnen dienen. De aanvraag is helaas afgewezen. Er is daarna bij de verschillende charitatieve 
instellingen waaronder de Coca Cola Foundation een verzoek tot steun ingediend. Een Rotary club in Zweden 
heeft dit project opgepakt om hiervoor financiën te vinden.  
De student van de Hogeschool Amsterdam heeft voor WDC zijn onderzoek naar de effectiviteit van 
helofytenfilters in Nepal afgerond. De biogas installatie kon dit jaar worden gebouwd. Vanuit een ziekenhuis uit 
Bangladesh is een vraag om technische assistentie voor een te bouwen waterzuiveringsinstallatie ontvangen.  
Door de Covid 19 pandemie heeft het project vertraging ondervonden. De activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd 
treft u in dit jaarverslag aan.  
 

2. Activiteiten in 2020. 
 
2.1 Reis Ed & Annie Kramer naar Nepal, 14 februari - 4 maart 2020 
In Kathmandu hadden Ed & Annie gesprekken met een medewerker van de United Mission to Nepal, die het 
waterzuiveringsproject in Tansen project vanuit Kathmandu ondersteunt. Hij had een aanbieding van een 
installatiebedrijf gevraagd om de waterzuivering van zonnepanelen te voorzien. Dan is een generator niet nodig. 

Dit ontwerp moet nader worden bestudeerd, omdat 
er in de moesson ook dagen zijn, dat de zon weinig 
schijnt. Verder was er een gesprek met de directeur 
van UMN.  
Na aankomst in Tansen op 20 februari was er een 
gesprek met het management van het ziekenhuis. 
Vanuit de regering wordt nu de verplichting aan 
ziekenhuizen opgelegd om afvalwater te zuiveren, 
voordat het in het milieu wordt gebracht. Er zijn nu 
voldoende fondsen beschikbaar om de biogas 
installatie te gaan bouwen. De administrateur 
nodigde een aannemer uit om de details te 
bespreken. Verder gaat Ed kijken naar het afvalwater 
uit Bhusaldada, hoe het schone water gescheiden 
kan worden van het vuile water. Verder is Ed met een 
medewerker van de onderhoudsafdeling langs de 

Groententuin geïrrigeerd met afvalwater            vuilwater geul gelopen om te zien of het afvalwater 
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         voor irrigatie wordt gebruikt.  
 

In de dagen daarna hebben we : 
- Gesproken met een aannemer waar en hoe de 
biogas installatie te bouwen. De administrateur vraagt 
een aantal prijzen op en daarna kan de opdracht aan de 
laagste aanbieder worden gegeven. De biogas installatie 
is in 2020 gebouwd en is nu in bedrijf. 
- Met het hoofd van de onderhoudsafdeling 
gekeken naar de afvoer van vuil water en het 
regenwater in het dorpje Bushsaldada. Dit lijkt niet te 
moeilijk te zijn. Dit zal met de bewoners worden 
besproken. 
- Met een medewerker langs de afvalwatergeul 
gelopen. Op diverse plaatsen wordt het afvalwater 
afgeleid en naar groentetuinen gebracht om de 
groenten van water te voorzien. Deze groenten worden Bron vlak naast de het stroompje met afvalwater 
na de oogst op de markten in Tansen verkocht. Daarnaast werd er een bron ontdekt, vlak naast de 
vuilwaterstroom. Helaas wordt het schone bronwater door het vuile water verontreinigd.  
- Met de directeur van het ziekenhuis naar een bijeenkomst van de lokale Rotary club geweest. De pers 
was ook bij deze bijeenkomst aanwezig. De club heeft bevestigd, dat zij alles in het werk zullen stellen om het 
ziekenhuis in dit project te ondersteunen. Zij zullen fungeren als de ontvangende club en alle benodigde 

formaliteiten uitvoeren.  
 
Na terugkeer in Katmandu op 2 maart hadden we een gesprek met de 
architect van “Himalayan Architects and Engineers”, die de tekeningen 
en de begroting voor dit project heeft gemaakt. Hij zei, dat de door hem 
geraamde prijzen nog relevant zijn, de begroting hoeft niet te worden 
aangepast. Hij is van mening, dat van de inwoners van Bhusaldada 
gevraagd mag worden, dat zij zorgen voor de scheiding van het 
afvalwater en het schone regenwater. Zij moeten ervoor zorgen, dat 
alleen het vuile water naar de zuivering gaat. Dit moet met hen worden 
besproken.  
 
2.2. Afstuderen student Hogeschool Amsterdam op 11 juni 
Deze student heeft begin januari zijn onderzoek in Nepal afgerond. In 
Nederland heeft hij zijn afstudeerscriptie geschreven en is op 11 juni 
hierop afgestudeerd. Zijn belangrijkste conclusie is, dat van de vier door 
hem onderzochte helofytenfilters er slechts één naar behoren 
functioneert. Het grote probleem is, dat er onvoldoende onderhoud 

Bhusaldada, vanwaar regen- en afvalwater naar   wordt gedaan. De ontwerpen zijn ook voor verbetering vatbaar. Dit geef 
water naar het ziekenhuis stroomt.                     ons vertrouwen, dat we met een MBBR installatie op de goede weg zijn. 

 
2.3 Keuze voor de Moving Bed Bio Reactor 
Naar aanleiding van het onderzoek van de student van de Hogeschool Amsterdam en het bezoek van twee 
stafleden van het ziekenhuis aan het bedrijf, dat het MBBR systeem levert, is besloten om geen helofytenfilter als 
tweede zuiveringstrap te kiezen maar de MBBR van het Amerikaanse bedrijf EEC, die een productie faciliteit in 
India heeft. Deze fabrikant bouwt de MBBR installatie in een zeecontainer en is volledig geautomatiseerd. De 
grootte wordt bepaald door het aantal m3 aan afvalwater, dat per dag moet worden gezuiverd. Vooralsnog blijkt 
een 15 feet container voldoende capaciteit te hebben, waarbij enige overcapaciteit aanwezig is in geval van 
uitbreiding van het ziekenhuis en het dorpje Bhusaldada. Dit systeem is in 2011 door de Stichting Toegepast 
Wetenschappelijk Onderzoek (STOWA) onderzocht. De STOWA is een onderzoeksinstituut, dat door de 
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waterschappen is opgezet. In haar rapport 2011-03 (ISBN 978.90.5773.510.3) geeft STOWA aan, dat dit een 
volwaardig zuiveringssysteem is.  
 

 
Principe van het systeem 
 

 
Schema van het systeem 
 
 

  
Systeem in een zeecontainer gebouwd    Bedieningspaneel 
 
2.4 Covid 19 pandemie in Nepal 
Kort nadat Ed & Annie uit Nepal waren teruggekeerd ging ook Nepal “op slot”, vanwege de Covid 19 pandemie. 
Het werd in Nepal verboden om te reizen of zelfs gedurende het grootse deel van de dag buiten te zijn. Mensen 
waren bang om geïnfecteerd te worden en het ziekenhuis werd gemeden. Een gevolg was, dat het ziekenhuis in 
financiële problemen kwam, omdat de salarissen van de staf doorbetaald moesten worden, terwijl er geen 
inkomsten waren. Dit werd nog versterkt door het beleid van het ziekenhuis, dat de behandelkosten zo laag 
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mogelijk houdt om ook arme mensen medische hulp te kunnen geven. Daardoor heeft het ziekenhuis geen 
financiële buffer om tegenslagen, zoals deze pandemie, op te kunnen vangen. De UMN heeft toen wereldwijd 
deze penibele situatie bekend gemaakt en om donaties gevraagd. Donateurs uit Europa hebben WDC fondsen 
gezonden met het doel het ziekenhuis door deze periode heen te helpen. In totaal hebben we € 3.625 voor dit 
doel ontvangen en naar het ziekenhuis overgemaakt. In de loop van het jaar is de situatie verbeterd en in het 
najaar waren er weer voldoende behandelingen, waardoor het ziekenhuis van de ondergang is gered.  
 

2.5 EO Metterdaad en bloedbank 
Door de Covid 19 pandemie was het voor de TV ploeg 
van EO Metterdaad niet mogelijk om naar Tansen te 
reizen om een programma over het ziekenhuis te 
maken ten behoeve van een bloedbank en de 
waterzuiveringsinstallatie. Het bezoek is uitgesteld, 
totdat reizen naar Nepal weer mogelijk en veilig is. 
 
2.6 Aanvraag bij Coca Cola 
In de zomer vonden wij bij “Fondswerving.nl” dat de 
Coca Cola Foundation fondsen voor water gerelateerde 
projecten beschikbaar stelt. Bij de toegangstest bleek, 
dat om een aanvraag te kunnen doen, we een beleid 
ten aanzien van anti discriminatie en een antifraude 
protocol moesten hebben. Wij hebben deze twee 

Ziekenhuis complex, gebouwen met rode daken                   beleidsdocumenten opgesteld, die op onze 
bestuursvergadering van 19 oktober zijn vastgesteld. Een aanvraag om subsidie is begin november bij deze 
Foundation ingediend. Helaas is onze aanvraag afgewezen.  
 
2.7 Rotary 
De Rotary club in Zweden heeft andere Rotary clubs in de wereld uitgenodigd om aan ons project mee te doen. 
Rotary International heeft een regeling, die de door een Rotary District bijeengebrachte gelden verdubbeld. 
Echter, deze regeling wordt in juli 2021 afgeschaft. Daarom is besloten ons project in drie fasen op te delen. En 
wel: 
Fase 1 is de bouw van de biogas installatie. De bouw is in 2020 gerealiseerd, zodat deze fase is afgerond. 
Fase 2 is de aanleg van een rioolwaterzuivering voor het ziekenhuis en het dorpje Bhusaldada. Op deze wijze 
wordt voldaan aan de wettelijke eis, dat het ziekenhuis al haar afvalwater zuivert, voordat dit water in het milieu 
wordt gebracht. Er is al een substantieel bedrag toegezegd, de verwachting is, dat begin 2021 een verzoek naar 
Rotary International kan worden gedaan voor de verdubbeling van het bedrag. 
Fase 3 is de aanleg van een buizenstelsel op het terrein van het ziekenhuis waarmee al het afvalwater van de op 
dit terrein staande gebouwen naar de rioolwater zuivering zal worden gebracht. Voor deze fase zijn nog geen 
fondsen toegezegd.  
 
2.8 Lamb hospital Bangladesh 
In December kregen we de vraag of wij dit ziekenhuis konden adviseren over een ontwerp voor een 
rioolwaterzuivering. De overheid van Bangladesh vereist, dat het ziekenhuis op korte termijn een zuivering voor al 
het afvalwater aanlegt. Een student van een Engelse Universiteit had voor haar afstudeerscriptie een ontwerp 
voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor dit ziekenhuis gemaakt. Echter dit ontwerp voldoet niet aan de eisen 
van de overheid.  
Wij zijn nu met het management van het ziekenhuis in overleg of het MBBR systeem ook een oplossing voor dit 
ziekenhuis is. Het ziekenhuis heeft fondsen voor de bouw van een afvalwaterzuivering. 
 
3. Bestuur 

 
Het bestuur van de stichting bestaat uit:  
Ed Kramer, voorzitter 
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Henk Blom penningmeester  
Inge-Margriet Bijl, secretaris 
Christel de Jong, lid 
Willem van Dis, lid 
Ad Los, lid 
Thomas van Gulik, medisch adviseur 
 
Het bestuur van de stichting heeft in het jaar 2020 vier keer vergaderd. 

 
Financiën 
 

Van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2020 is een financieel jaarverslag opgesteld. Dit verslag is door het 
bestuur van de stichting van 9 februari 2021 vastgesteld. Het financieel verslag treft u als een apart document op 
de website aan.  
 
 
Oudewater 
april 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


