Beleidsplan Stichting Water Development Consult.
Inleiding

In 2012 kwam er bij Ed Kramer een vraag binnen van het United Mission Hospital in Tansen Nepal.
De vraag was om het ziekenhuis te helpen bij het verwezenlijken van één van haar
duurzaamheidsdoelstellingen. Het ziekenhuis had een chronisch tekort aan drinkwater gedurende de
droge periode in Nepal. Door assistentie vanuit Nederland is een watertank met een capaciteit van
ca. 1 miljoen liter gebouwd. Tijdens de moesson wordt deze gevuld met het regenwater dat op de
daken van het ziekenhuis valt. Hierdoor is er het hele jaar voldoende drinkwater beschikbaar.
Als vervolg op dit project, kwam het ziekenhuis in 2016 opnieuw met een vraag. Dit keer voor de
bouw van een waterzuiveringsinstallatie. Het ziekenhuis heeft echter geen financiële middelen
beschikbaar voor de bouw van deze waterzuiveringsinstallatie. Daarom heeft Ed Kramer in 2018
stichting Water Development Consult (WDC) opgericht. WDC wil het ziekenhuis bijstaan om donoren
te vinden voor dit project. Daarbij zal WDC als adviseur van het ziekenhuis betrokken zijn bij de
uitvoering van het project.
Het idee voor de waterzuiveringsinstallatie kwam tijdens de bouw
van de watertank. Op dit moment wordt het afvalwater van het
ziekenhuis en het nabijgelegen dorpje Bhusaldada ongezuiverd,
via een natuurlijke geul, geloosd. Vervolgens komt het bij de
huizen en velden onderaan de berg terecht. Vooral tijdens de
moesson vervuilt dit afvalwater het (schone) regenwater. Dit
water wordt onder anderen gebruikt voor de bevloeiing van
rijstvelden. Hierdoor wordt de gezondheid van omwonenden
direct negatief beïnvloed. Inmiddels is er een ontwerp met
begroting gemaakt voor een waterzuiveringsinstallatie.
Bij WDC zijn er in de tussentijd ook verzoeken om advies
binnengekomen van twee andere gezondheidsinstellingen in
Nepal. Ook bij deze projecten gaat het om afvalwaterzuivering.
Ingang polikliniek
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Himalaya’s, gezien vanuit het Tansen ziekenhuis
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Wie we zijn

Het bestuur van WDC bestaat uit mensen die voorheen in Nepal, bij een christelijke ontwikkelingshulporganisatie, gewerkt hebben. Ieder in zijn/haar eigen vakgebied. We hebben gezien en ervaren,
dat de kwaliteit van leven van de Nepalese bevolking nog veel te wensen overlaat. Er is diepe
armoede. Veel zieke mensen hebben vanwege de armoede geen toegang tot gezondheidszorg.
Daarnaast is er in dit land een chronisch tekort aan schoon drinkwater. In de afgelopen decennia zijn
er veel sanitaire voorzieningen gebouwd, maar er is nog geen oplossing gevonden voor de afvoer van
bijvoorbeeld toiletten. Hierdoor is er nog geen blijvende oplossing voor de verspreiding van ziekten
door vervuild afvalwater. Als we teruggaan in de Nederlandse geschiedenis, dan zien we dat de
levensstandaard aanzienlijk vooruit is gegaan met de komst van rioleringen. Dit zou voor een land als
Nepal een welkome verandering zijn!
Missie
Wij zien het als onze missie om in landen
waar armoede heerst en middelen en
kennis ontbreken, belangeloos onze kunde
en kennis beschikbaar te stellen. We willen
bijdragen aan de toekomst van mensen die
in armoede leven. Dit door een bijdrage te
leveren aan een duurzame verbetering van
levensomstandigheden voor hen die dat
(nog) niet hebben.

Bouw drinkwater tank

Visie
Het is onze visie om op verzoek van partnerorganisaties en/of overheid met een probleem op het
gebied van water, in gesprek te komen. De problematiek van de aanvrager moet gerelateerd zijn aan:
- Geen of beperkte beschikbaarheid van schoon drinkwater;
- Levensbedreiging vanwege verontreinigd water in de breedste zin van het woord;
- Bedreigingen door water vanwege hevige regenval, of het ontbreken van structurele
beschermende voorzieningen.
- Inefficiënt gebruik van beschikbaar water.
Stichting WDC zoekt naar een brede samenwerking met de lokale bevolking en de lokale overheid
om duurzame oplossingen te realiseren. Zo kunnen de projecten een blijvende impact op hen en hun
leefomgeving hebben.

Ons doel tot 2022

Stichting WDC stelt zich tot doel om voor 2019/2020 voldoende financiële middelen te genereren,
waardoor de bouw van een rioolwaterzuivering voor het United Mission Hospital Tansen kan worden
gestart. De stichting WDC wil de rioolwaterzuivering in 2021 bedrijfsgereed op kunnen leveren.
Daarnaast wil de stichting geïnteresseerde partijen binnen ons aandachtsgebied in Nepal en, indien
gevraagd buiten Nepal, advies geven ten aanzien van water gerelateerde vraagstukken. Tot nu toe
heeft het Green Pastures Hospital in Pokhara en het Spinal Injury Rehabilitation Centre in Sanga ons
voor advies benaderd.

2

Plan van aanpak

Schoon drinkwater, schoon oppervlaktewater, goed sanitair en goede hygiëne zijn essentieel voor
een gezond, waardig leven. Schoon oppervlaktewater draagt bij aan het voorkomen van ziekten die
door verontreinigd water worden overgebracht. In de moesson, wanneer er veel regen valt, wordt
dit schone water vermengd met vuil afvalwater. Veel mensen worden juist dan blootgesteld aan dit
vervuilde water, omdat dan de velden bewerkt en de rijst geplant wordt. Veel mensen komen zo in
contact met de ziekteverwekkende bacteriën uit het afvalwater, waardoor juist in de regentijd veel
mensen ziek worden.
Het management van het ziekenhuis wil dat mensen niet meer blootgesteld worden aan hun
vervuilde afvalwater en nam daarom het initiatief voor de aanleg van een rioolwaterzuivering. Het
plan kwam bij de lokale “Chief District Officer” terecht en ook hij was direct enthousiast. Vervolgens
riep hij de adviesraad bij elkaar om het project te bespreken. Ze zijn bij de toekomstige locatie van de
rioolwaterzuivering gaan kijken en besloten dat het lokale bestuur de benodigde grond ter
beschikking zal stellen. Het lokale bestuur heeft de z.g. “Forest Users Group” van Tansen (FUG)
gevraagd om het ziekenhuis te helpen bij de realisatie van dit plan. De FUG zal het lokale bestuur ook
assisteren om het zuiveren van afvalwater te promoten bij andere organisaties in Tansen, waarbij dit
nieuwe systeem als voorbeeld dient. De voorzitter van de FUG in Tansen is een vrouw en het
merendeel van de leden ook bestaat uit vrouwen. Zij zijn degenen die zorgen voor familieleden die
door vervuild water ziek zijn geworden. Daarom zijn zij extra enthousiast over wat schoon water voor
de toekomst kan betekenen.
Het ontwerp en de begroting van de rioolwaterzuivering liggen klaar. Het ontwerp is gericht op een
duurzame installatie, die door het ziekenhuis kan worden onderhouden. Een deskundige uit
Nederland zal naar het ziekenhuis gaan om de lokale onderhoudsmensen te instrueren over het
onderhoud, waardoor de installatie lang zal kunnen blijven functioneren.
Het ziekenhuis is vooral gericht op de gezondheidszorg voor het armere deel van de bevolking. Het
zogenaamde ‘Armenfonds’ zorgt ervoor,
dat niemand om financiële redenen
afgewezen hoeft te worden. Hierdoor
heeft dit ziekenhuis geen fondsen over
om deze rioolwaterzuivering te
financieren, en is afhankelijk van externe
partijen. Het ziekenhuis heeft stichting
WDC benaderd om advies bij het ontwerp
voor een rioolwaterzuivering en om
namens het ziekenhuis bij de
Nederlandse Rijksoverheid, buitenlandse
partijen en particulieren, subsidies of
donaties aan te vragen.
Locatie rioolwaterzuivering rechts van de weg.
Door overheid ter beschikking gesteld

Nadat de benodigde financiën zijn toegezegd, geeft het ziekenhuis aan een Nepalese architect
opdracht om een bestek met voorwaarden op te stellen, om de rioolwaterzuivering te bouwen.
Deskundigen van Water Development Consult controleren het bestek met voorwaarden, of deze
voldoen aan internationale standaarden. Consultants zijn aanwezig bij de aanbesteding en de
gunning van het project. Gekwalificeerde deskundigen zullen de bouw van de waterzuivering
begeleiden, samen met de onderhoudsdienst van het ziekenhuis. Na het gereedkomen zal een
deskundige de onderhoudsdienst van het ziekenhuis verder trainen om de zuivering onderhouden.
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Wat heeft WDC nodig?

WDC gaat voor kwaliteit en wil een lerende organisatie zijn. Ons streven is om voor 2021 een
organisatie op te bouwen van vakkundige vrijwilligers, die onze projecten tot een succes maken en
een voorbeeld zijn. WDC investeert in expertise ontwikkeling van lokale medewerkers van de
instellingen waarbij ze betrokken is. Het doel is dat de projecten die gerealiseerd zijn, op de juiste
wijze worden onderhouden en daarmee een voorbeeld zijn. Daarnaast wil WDC werken aan het
bouwen van relaties met partijen die subsidies verlenen, om voor hen een deskundige en
betrouwbare partner te zijn.
Samenwerking is essentieel. WDC wil samenwerken met partijen, die specifieke technische kennis in
huis hebben op het gebied van financiën, projectontwikkeling en techniek, om zo de best mogelijke
oplossingen aan te kunnen bieden.
WDC investeert in duurzame relaties in Nederland en in Nepal. Hierdoor kan op een open en
constructieve manier met de project eigenaren, haar medewerkers en subsidie verleners
gecommuniceerd worden, voor een optimaal resultaat.
Stichting WDC heeft de technische deskundigheid om een ontwerp voor projecten te maken, maar
heeft vooralsnog geen financiële middelen om een financiële bijdrage aan een project te kunnen
leveren. De project aanvrager en de stichting zullen zich inzetten om de, voor het project benodigde
middelen, bij derden aan te vragen. De stichting zal alleen medewerking aan de uitvoering van
projecten leveren, nadat de begrote kosten voor een project zijn toegezegd. De stichting zal geen
leningen of iets dergelijks aangaan ten behoeve van de uitvoer van projecten. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projecten ligt bij de projectaanvrager. De stichting
adviseert en assisteert bij de aanvraag van financiering bij derden, de uitvoering van het project en
de financiële afwikkeling.

Werkwijze

Bij een aanvraag (vooralsnog uit Nepal), zal stichting WDC eerst onderzoeken of de gevraagde inzet
binnen de doelstelling van de stichting valt. Indien dit het geval is, zal de locatie worden bezocht. Dan
kan worden beoordeeld of stichting Water Development Consult in staat is om aan de gevraagde
inzet te voldoen. Zowel technisch als financieel. Als dit het geval is, zal in samenwerking met de
aanvrager een plan van aanpak worden opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke inzet de stichting
zal leveren en welke inzet van de partnerorganisatie wordt verwacht. Nadat hier overeenstemming
over is bereikt, zal de stichting zich aan dit project committeren en zich inzetten om van dit project
een blijvend succes te maken. In een later stadium zullen aanvragen uit andere landen worden
overwogen.

Organisatie

De Stichting Water Development Consult heeft een bestuur bestaande uit:
Ed Kramer (waterbouwkundig ingenieur), voorzitter
Henk Blom (accountant), penningmeester
Inge-Margriet Bijl (communicatiedeskundige), secretaris/communicatie
Ad Los (bouwkundig ingenieur), bestuurslid
Christel de Jong (verpleegkundige), bestuurslid
Willem van Dis (community development en organisatiedeskundige), bestuurslid.
Bevoegdheden
In de statuten zijn de bevoegdheden van de bestuursleden vastgelegd. Zo ontvangen bestuursleden
geen salaris voor hun werk, maar wel een onkostenvergoeding van gemaakte kosten. Twee
bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd om namens de stichting documenten te ondertekenen.
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Financiën
De stichting heeft bij de oprichting geen eigen vermogen. Gemaakte onkosten komen in eerste
instantie voor rekening van de bestuursleden. We streven er naar voldoende inkomsten te generen,
waardoor de gemaakte onkosten aan de bestuursleden kunnen worden vergoed.
Om fondsen voor de uitvoering van de projecten en te maken kosten te dekken, zijn de volgende
activiteiten in gang gezet:


De kosten van het project van de riolering- en rioolwaterzuivering van het United Mission
Hospital Tansen is vooralsnog begroot op € 600.000. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland is in het kader van het programma “Partners voor Water”, een subsidie aangevraagd
voor het uitvoeren van een pilotproject van de subsidieregeling “Waterveiligheid en
Waterzekerheid Stedelijke Delta’s”. Deze subsidie bedraagt 60% van de bouwkosten. De
Rijksdienst laat begin december weten of er een subsidie voor dit project verleend zal worden.



Een vertegenwoordiger van Rotary International, een Zweeds parlementslid, heeft in
samenwerking met de Rotaryclub in Tansen Nepal, een actie gestart om een bijdrage aan het
project te leveren.



Een professor Chirurgie van het AMC heeft in 2017 het United Mission Hospital in Tansen
bezocht. Na zijn pensionering aan het einde van 2018 zal hij voor drie maanden op vrijwillige
basis in het UMHT gaan werken. Ter gelegenheid van zijn afscheid wil hij genodigden vragen om
een donatie voor dit project.



Via Interserve Zwitserland is er contact met een Zwitserse charitatieve instelling, die reeds
verschillende donaties aan het ziekenhuis heeft gegeven, zoals een bijdrage aan de gebouwde
watertank en het opzetten van een laboratoriumschool. Zij overwegen een donatie voor dit
project in 2019.



Het United Mission Hospital in Tansen vraagt bij de bij hen bekende buitenlandse
donororganisaties subsidie aan.



De Stichting gaat aan naamsbekendheid werken en aan particulieren en kerkelijke instellingen
om een gift voor haar werk vragen.

Ziekenhuis complex, gebouwen met rode daken
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