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   Stichting Water Development Consult 
 

 
 
 
Jaarverslag 2021 
 

1. Inleiding 
 
In het afgelopen jaar konden er, vanwege de Corona crisis, niet veel activiteiten plaatsvinden. Dit jaar hebben we 
o.a. een advies gegeven aan het Lamb ziekenhuis in Bangladesh, verder kunnen werken aan het project in Tansen, 
zodat er nu een bestek met voorwaarden kan worden opgesteld en is er met Metterdaad contact geweest over 
de voortgang van het bloedbank project.  
Het verslag van deze activiteiten in 2021 treft u hierbij aan.   
 

2. Activiteiten in 2021. 
 
2.1 Lamb hospital Bangladesh 
In December 2020 kregen we de vraag of wij dit ziekenhuis konden adviseren over een ontwerp voor een 
rioolwaterzuivering. De overheid van Bangladesh vereiste, dat het ziekenhuis op korte termijn een zuivering voor 
al het afvalwater moest aanleggen. Een student van een Engelse Universiteit had voor haar afstudeerscriptie een 
ontwerp voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor dit ziekenhuis gemaakt. Echter dit ontwerp voldeed niet 
aan de eisen van de overheid.  
 
Op basis van de gegevens van het ziekenhuis kwamen we tot de conclusie, dat een MBBR systeem, zoals we dat 
voor het ziekenhuis in Tansen, Nepal hadden geadviseerd, ook voor dit ziekenhuis een goede oplossing zou zijn. 
De overheid ging akkoord met dit systeem. Het ziekenhuis beschikte over voldoende financiën en heeft de 
installatie besteld. De invoer van het apparaat bleek problematisch, echter deze is nu bij het ziekenhuis 
aangekomen en men is bezig met de installatie.    
 
2.2 Reis Ed & Annie Kramer naar Nepal, 20 september - 13 oktober 2021 
In het begin van ons verblijf werden we bij de burgemeester van Tansen uitgenodigd. Hij is erg enthousiast over 
het project en wilde, dat het ziekenhuis zo snel mogelijk met de uitvoering zou gaan beginnen. Hij regelde dat er 
een bijeenkomst werd gehouden met de betrokkenen uit het dorpje Bhusaldanda en leden van het z.g. “Forest 
User Group”, die in de nabijheid van de vuil water geul wonen. De bijeenkomst vond plaats op maandag 26 
september. Er waren ongeveer 35 belangstellenden. Een vertegenwoordiger van het ziekenhuis legde het doel 
van het project uit. De architect van het ziekenhuis, Gopal Adikari, was ook aanwezig en gaf technische 
informatie. Ed gaf antwoorden op vragen van aanwezigen.  
 
Staf van het ziekenhuis ontdekte dat de gemeente het openbare toilet, dat naast de beneden ingang van het 
ziekenhuis stond, had gesloopt en met werkzaamheden was begonnen. Op verzoek van het ziekenhuis kwam de 
opzichter van de gemeente uitleggen wat de plannen zijn. De gemeente wil naast het ziekenhuis een 
parkeerplaats voor motorfietsen aanleggen. Ze willen deze parkeerplaats met gewapend beton verharden. 
Echter, op deze plaats moet er een nieuwe buisleiding voor het afvalwater project worden aangelegd. Ed heeft de 
riolering van het ziekenhuis opgezocht, die op deze plaats in de overdekte geul uitkomt. De overdekte geul zal in 
de toekomst het regenwater van Bhusaldanda afvoeren en de nieuwe pijp het afvalwater van het ziekenhuis en 
Bhusaldanda. Hij heeft de situatie ingemeten en een ontwerp voor de pijpleiding gemaakt. Deze pijpleiding is 
daarna, in opdracht van het ziekenhuis, aangelegd.  
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In februari 2020, tijdens ons vorige bezoek, werd duidelijk dat het afvalwater van het dorpje Bhusaldanda voor 
een gedeelte wordt vermengd met regenwater. Deze waterstromen moeten voor dit project worden gescheiden. 
Op dinsdag 28 september 2021 hebben we met staf van het ziekenhuis onderzocht welk gedeelte van het dorpje 
op een aanwezige septic tank afwatert en van welk deel het afvalwater via de overdekte geul wordt afgevoerd. 
Gopal Adikari had onvoldoende tijd om dit op te meten en in een tekening te verwerken. Hij komt in 
november/december terug om dit op tekening te zetten en een voorstel te maken op welke wijze de beide 
waterstromen gescheiden kunnen worden, inclusief een kostenraming.  
 
Intensief contact was er met de Rotary club Tansen, Palpa. Een delegatie van de club kwam naar het ziekenhuis 
voor overleg op welke wijze het project zou kunnen worden uitgevoerd. Daarna was er een bijeenkomst van de 
Rotary club Tansen Palpa waar Ed een presentatie gaf over het project en hoe dit project te realiseren. Daarna 
beantwoordde hij vragen van de aanwezigen. 
 
Omdat de penningmeester van het Rotary District Nepal en Bhutan voor dit project ook een handtekening moest 
zetten (zie verder onder financiën) zouden Ed en Annie met de directeur van het ziekenhuis en een lid van de 
Rotary club Tansen Palpa, deze penningmeester in Kathmandu voor overleg opzoeken. Helaas was de 
penningmeester in die periode niet bereikbaar 
 
We werden gevraagd om naar één van de gebouwen van het “New Life Rehab Center” te kijken. Dit is een 
boerderij waar psychiatrische patiënten worden verpleegd. Het gebouw vertoont aanzienlijke, grote scheuren. Ed 
heeft hiervoor een advies gemaakt.  
 
2.3 EO Metterdaad en bloedbank 
Door de Covid 19 pandemie was het voor de TV ploeg van EO Metterdaad niet mogelijk om in 2021 naar Tansen 
te reizen om een programma over het ziekenhuis te maken, ten behoeve van de bloedbank en de 
waterzuiveringsinstallatie. De directeur van Interserve Nederland, die voor ons de contacten met Metterdaad 
onderhoudt, had een gesprek met de leiding van Metterdaad. Uit dat gesprek bleek, dat Metterdaad in de 
afgelopen tijd haar procedures heeft gewijzigd. Wij moeten opnieuw een aanvraag bij Metterdaad indienen op 
het z.g. Micah formaat. Voordat deze aanvraag in het Micah formaat wordt ingediend, wordt er een z.g. “concept 
note” verwacht. Op basis van deze “concept note” wordt door Metterdaad beslist of dit project voor fondsen in 
aanmerking komt.  
 
We hebben daarvoor contact met het ziekenhuis opgenomen. De directeur gaf aan, dat de plannen voor een 
bloedbank inmiddels gewijzigd zijn. Sinds 2019 zijn er lokaal ontwikkelingen geweest waardoor de geprojecteerde 
locatie van de bloedbank, nabij de doorgaande weg, geen goedkeuring meer van de gemeente zal krijgen. De 
wegen in Tansen zijn smal en men wil de wegen, waar mogelijk, gaan verruimen. Daardoor wil men geen nieuwe 
gebouwen dicht bij de erfgrens toestaan. Het ziekenhuis heeft gekeken naar een alternatieve locatie. Dat 
alternatief is er, echter in die situatie moeten bezoekers van de bloedbank over het terrein van het ziekenhuis om 
bij de bloedbank te kunnen komen. Dat vindt men onwenselijk. Echter, er ligt een plan om een aantal oude 
gebouwen te slopen en op die plaats een nieuw gebouw te bouwen dat voldoet aan de hedendaagse eisen van de 
gezondheidszorg. Dat gebouw komt dichtbij een ingang van het ziekenhuis.  In dit nieuwe gebouw wil men 
ruimten voor de bloedbank inrichten. Intussen heeft men, als tijdelijke oplossing, een ruimte in de polikliniek als 
bloedbank ingericht. 
 
Een ander probleem heeft zich intussen aangediend. De afdeling verloskunde van het ziekenhuis kampt met 
ruimtegebrek, waardoor regelmatig patiënten op de gang moeten worden gelegd. De makkelijkste en 
goedkoopste oplossing is om de ruimten, waar nu de administratie is gehuisvest, te verplaatsen naar het gebouw 
dat in 2004 is gebouwd en door Mettedaad is gefinancierd. Dit gebouw, met de naam het “Metterdaad gebouw”, 
heeft een plat dak waarop de nodige ruimte voor de administratie kan worden gecreëerd. De architect die het 
Metterdaad gebouw heeft ontworpen, zal ook het ontwerp voor deze constructie maken. De ruimten waar nu de 
administratie is gehuisvest kan dan bij de afdeling verloskunde worden gevoegd. Hiermee is dit probleem 
opgelost.  
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Deze ontwikkeling is ter kennis van Metterdaad gebracht. Wij wachten af, of Metterdaad voor deze nieuwe 
plannen een fondswervingsactie zou willen starten. Is dit het geval, dan moeten we een nieuwe aanvraag in het 
Micah formaat indienen.  
 
2.4 Financiën 
We zijn dankbaar voor het initiatief van de Rotary club uit Falun, Zweden om van fase 2 van dit project een 
Internationaal project te maken en hiervoor de benodigde fondsen te werven. Rotary International heeft een 
regeling, die de door een Rotary District bijeengebrachte gelden verdubbeld. Echter, deze regeling is in juli 2021 
gewijzigd, nu wordt slechts 40% i.p.v. 50% van de totale begroting vanuit het Internationale Fonds (TRF) 
bijgedragen aan het project. Deze Rotary regeling houdt in dat de lokale Rotary club een bankrekening opent, 
waarop het benodigde bedrag voor de projectkosten wordt gestort. De Rotary club in Zweden had in mei alle 
benodigde fondsen toegezegd gekregen. Wereldwijd hebben ongeveer 15 clubs daaraan meegewerkt. Helaas 
heeft het openen van een bankrekening voor dit doel in Tansen, vanwege de coronapandemie, vertraging 
opgelopen. De aanvraag voor de bijdrage kwam net te laat bij het Internationale fonds binnen waardoor deze niet 
is gehonoreerd. Omdat het percentage van de bijdrage van 50 % naar 40% is gegaan, moest de club uit Zweden 
meer sponsoren zoeken. Dat is op korte termijn gelukt. Daarna moest er opnieuw een aanvraag worden gedaan. 
Voor deze aanvraag zijn de handtekeningen vereist van de vertegenwoordigers van de club in Tansen en de 
vertegenwoordigers van het District Nepal en Bhutan in Kathmandu. We zijn blij met de medewerking van de 
lokale Rotary club Tansen, Palpa en het District Nepal en Bhutan. De benodigde handtekeningen zijn, om 
verschillende redenen, aan het einde van het jaar nog niet gezet. De procedures zullen naar verwachting begin 
2022 worden afgerond. Daarna kan aan de realisatie van het project worden begonnen, zodat er voor de 
omwonenden van het ziekenhuis een gezonde leefsituatie kan worden gecreëerd.     
 
Eind augustus ontvingen wij een toezegging van de Laing Family Trust uit Engeland, dat zij GBP 20.000 willen 
bijdragen aan de uitvoering van fase 3 van het project. Eind november ontvingen we bericht van de United 
Mission to Nepal, dat een organisatie uit Canada heeft toegezegd voor het resterende bedrag van fase 3 borg te 
willen staan. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer USD 120.000.  
 
Hiermee zijn alle fondsen toegezegd en kunnen we het project in 2022 opstarten. De handtekening van de 
vertegenwoordiger van het Rotary International Fund is nog vereist. De verwachting is dat deze op korte termijn 
zal worden gezet. 
 
Dit jaar mochten we in totaal € 3.816 aan giften voor de projecten van het United Mission ziekenhuis Tansen 
ontvangen.  
 
2.5 Covid 19 pandemie in Nepal 
De Covid pandemie heeft afgelopen zomer in Nepal heftig toegeslagen. Een groot deel van de bevolking werd van 
het virus ziek en velen zijn overleden. Het werd in Nepal opnieuw 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 om de behandelkosten zo laag mogelijk te houden om ook arme mensen medische hulp te kunnen 
bieden. 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, via stichting WDC, fondsen gezonden met als doel het ziekenhuis door deze 
periode heen te helpen. In totaal hebben we € 1.395 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 kan blijven bestaan.  
 
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 2021 vier keer vergaderd. 

 
Financiën 
 

Van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2021 is een financieel jaarverslag opgesteld. Dit verslag is door het 
bestuur van de stichting van 14 februari 2022 vastgesteld. Het financieel verslag treft u als een apart document 
op de website aan.  
 
 
Oudewater 
Januari 2021 
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Bijlage 1 Foto’s  
 
 

 
Bij de burgemeester 
 

 
Voor her gemeentehuis 
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Bewoners Bijeenkomst in het dorp Bhusaldanda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijeenkomst Rotary club Tansen Palpa 
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Meten ter plaatse bij de te maken parkeerplaats naast het ziekenhuis 
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Gebouw met scheuren van het “New Life Rehab Centre” 
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Opnemen situatie van de vuilwaterafvoeren in het dorp Bhusaldanda 
 
 
 
 
 
 
 


