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Namaste Projects~
schoolvoorbeeld van
succesvol lokaal
ontwikkelingswerk

Het huidige kinderhuis
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Namaste Projects bouwt een kinderhuis in Nepal en heeft
daarbij uw steun nodig.
In 2006 werd in Amsterdam de Stichting Namaste Projects
opgericht. De stichting kreeg een brede doelstelling: met
geld van donaties zouden in Nepal mensen geholpen worden te voorzien in hun eigen levensonderhoud. Concreet
hield dat in, dat Namaste Projects een kinderhuis wilde
exploiteren in de Kathmandu vallei in Nepal. Na een bestaand kinderhuis te hebben gesteund, is er in 2005 een
start gemaakt met een eigen kinderhuis.
De oprichters van de stichting kenden het gebied. Hun gedrevenheid daar iets tot stand te brengen inspireerde vrienden en zo kreeg de stichting vorm. Inmiddels heeft dat, met
steun van donateurs, geleid tot een aantal projecten in
Bhaktapur en Namjung , zoals het eigen kinderhuis, aanleg
van sanitaire voorzieningen, onderwijsondersteuning voor
arme gezinnen en het verstrekken van microkredieten aan
vrouwen. Daarmee is Namaste Projects een schoolvoorbeeld van een succesvol, kleinschalig particulier ontwikkelingsproject (een overzicht van de activiteiten vindt u op
de website www.namasteprojects.nl).
Evaluaties, uitgevoerd door de Verenigde Naties en ook
door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken,
tonen aan, dat juist zulke kleinschalige projecten een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van lokale
gemeenschappen. De lijnen bij Namaste Projects zijn kort,
de inzet van staf en vrijwilligers is hoog, de overheadkosten
zijn vrijwel nihil. Bovendien is door de jarenlange betrokkenheid van de bestuursleden van Namaste Projects een
duurzame band ontstaan tussen de Nederlandse donoren
en hun Nepalese counterparts. .
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Een spiksplinternieuw kinderhuis

Links het nieuw aangekochte terrein

Op weg naar school

In de eerste jaren na de oprichting van de stichting werd in
Sallaghari Bhaktapur een ruimte gehuurd voor de opvang
van 10 kinderen. In overleg met de dorpsraad van Namjung
werden in dat dorp bovendien 20 kinderen uit de armste
families financieel in staat gesteld onderwijs te volgen. Bij
het eerste lustrum van Namaste Projects in 2010 werd een
belangrijke nieuwe stap gezet: de stichting kocht voor
€ 25.000 een stuk grond nabij de stad Gorkha, met de ambitie om daar een spiksplinternieuw kinderhuis te bouwen.
Architect Hans Ebberink maakte de tekeningen voor een
huis, dat aan hoge eisen voldoet.
Het moet ruimte bieden aan twintig kinderen en hun begeleiders. En het moet, natuurlijk, een Nepalees gebouw worden, gebouwd met materiaal dat plaatselijk voorhanden is
en passend bij de omgeving. Ook het klimaat stelt speciale
eisen. Het kinderhuis moet bovendien aardbevingsbestendig zijn.
Het aangekochte gebied

Een deel van de leiding

De verwezenlijking van een droom

Sanitairproject Namjung

De vrouwengroep in Namjung

Namaste Projects is volledig afhankelijk van donateurs, die
jaarlijks duizenden euro’s bijeen brengen (€ 16.451 in
2010, € 15.293 in 2011 en € 16.993 in 2012). De grondaankoop voor het nieuwe kinderhuis kon, dankzij jarenlang
prudent financieel beleid, voor een belangrijk deel uit eigen
middelen worden gefinancierd. Het resterende bedrag
werd aan de stichting geleend door drie donateurs en moet
in drie jaar worden afgelost. De eerste aflossing kon al in
hetzelfde jaar (2011) worden overgemaakt.
Met de bouw van het nieuwe kinderhuis is iets meer dan
€ 300.000 gemoeid, een bedrag dat de huidige financiële
mogelijkheden van Namaste Projects te boven gaat. Voor
de financiering van het kinderhuis zoekt de stichting dan
ook sponsoren, die in staat en bereid zijn deze droom te
verwezenlijken. Mocht dat mede met uw hulp lukken, dan
staat Namaste Projects garant voor de toekomstige exploitatie. Die kosten kunnen met de huidige middelen binnen
de begroting worden opgevangen.
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Zo moet het worden
Zuidgevel binnenplaats
Situatietekening

➤
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Begane grond, architect Hans Ebberink, Maastricht

Oostgevel voordeur

Veranda’s
Eerste verdieping

Noordgevel

Voordeur
Binnenplaats
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Westgevel
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Uitgangspunten
● De elektriciteit valt regelmatig uit in het district Ghorkha,
er komt niet altijd water uit de kraan en de gastoevoer
kan haperen. Daar komt bij, dat verwacht wordt, dat de
prijzen voor energie en water de komende jaren flink
zullen stijgen. Daarom wordt bij de bouw van het kinderhuis ingezet op een optimaal gebruik van zonneenergie en een watervoorziening op eigen terrein.
● Het ontwerp van het kinderhuis wordt gekenmerkt door
een architectuur, die aansluit bij de plaatselijke bouwtraditie. Bij de uitwerking zal door zorgvuldige detaillering dat architectonische concept verder worden versterkt. Gebruik van materialen, die niet plaatselijk
kunnen worden verkregen, wordt zoveel mogelijk vermeden. Nepalese arbeiders zullen bij de bouw worden
ingezet. De lokale economie zal hier profijt van hebben.
● In het ontwerp is veel aandacht besteed aan duurzame
materialen, natuurlijke ventilatie en isolatie. Zo zorgt een
overdekte waranda op het zuiden in de zomer voor het
buiten houden van de volle zon in de woonvertrekken.
● Het gebouw is zo ontworpen, dat in de ruimten waar
overdag wordt verbleven voldoende licht binnenvalt,
zodat kunstlicht overbodig is.
● Het gebouw wordt aarbevingsbestendig gebouwd.
● Voor de watervoorziening wordt gebruik gemaakt van
een waterbron op eigen terrein. Het water zal verwarmd kunnen worden door middel van zonnecollectoren. Er is rekening gehouden met de aanleg van een
zelfreinigende septic tank.
● De haperende energievoorziening in het district vraagt
om alternatieve oplossingen. Die zijn op dit moment
betrekkelijk duur en leveren vaak operationele problemen op. De inzet is om op een verantwoorde wijze
zonne-energie te gebruiken om elektriciteit op te wekken en dit op te slaan in batterijen. Maar dan moeten
beheer en onderhoud van het systeem lokaal wel op
een eenvoudige wijze uitgevoerd kunnen worden. In
het ontwerp is al rekening gehouden met de aanleg van
een dergelijke energievoorziening. Het kan, als de financiële middelen voorhanden zijn, tijdens of na de
bouw worden aangelegd.
● Voor de brandveiligheid gelden Nederlandse voorschriften als referentie.
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... en dit zijn de kosten
KOSTENRAMING NAMASTE PROJECTS KINDERHUIS
BOUWKOSTEN
780 m2 *

Materiaalkosten
Waterput + pomp
Zonneboilers **

150

€ 117.000
€

5.000

2500

€

7.500

Arbeidskosten en Materieel

20%

€ 24.400

Prijsstijging tot start bouw

10%

€ 15.390

Prijsstijging tijdens bouw / onvoorzien

30%

€ 50.787
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SUBTOTAAL DIRECTE BOUWKOSTEN

€ 220.077

BIJKOMENDE KOSTEN
Vergunningen

€

Architect en adviseurs

6%

Toezicht en directievoering

1.000

€ 13.205
€

6.000

Prijsstijging tot start bouw

10%

€

2.020

Prijsstijging tijdens bouw / onvoorzien

30%

€

6.668

SUBTOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN

€ 28.893

GROND EN INRICHTINGSKOSTEN
Aankoop grond

€ 25.696

Bouwrijp maken ***
Terreininrichting ***

2

4000 m

2

€

4000 m2

3

€ 12.000

30%

€

Onvoorziene inrichtingskosten (niet over de aankoop)

8.000
6.000

SUBTOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN

€ 51.696

TOTAAL STICHTINGSKOSTEN

€ 300.700

FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE VOOR ELEKTRA
ZONNE-PANELEN
50 m2

8 KWp

7.000 kwh

€ 13.000

frames

32

100

€

3.200

accu,15 à 20 jr levensduur

14

400

€

5.600

laadregelaar

€

200

omvormer

€

1.500

kabels/montage

€

1.800

OPSLAG

OVERIG

SUBTOTAAL PHOTOVOLTAISCHE INSTALLATIE VOOR ELEKTRA

€ 25.300

TOTAAL KOSTEN INCLUSIEF ZONNECELLEN

€ 326.000

* De m2 waranda en de m2 die worden overkapt zijn voor 30% meegerekend
** Voorlopig uitgegaan van 3 zonneboilers, 2 voor het hoofdgebouw en 1 voor de gastenverblijven
*** Grove inschatting aantal m2
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© 2014 STICHTING NAMASTE PROJECTS
De Stichting Namaste Projects steunt projecten in
Nepal, waarbij de inzet van lokaal aanwezige capaciteit
een voorwaarde is. Mensen die dat nodig hebben,
worden zo geholpen bij het opbouwen van een beter
bestaan, zodat zij op eigen kracht kunnen voorzien in
hun levensonderhoud. De Stichting wil dit ondermeer
bereiken door het bijeenbrengen van gelden ten
behoeve van een kinderhuis.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor
Noordwest-Holland onder nummer 34248580.
RSIN/fiscaal nummer: 815868960
ING-bankrekening: NL81INGB0009265942
1e Helmersstraat 247 1
1054 DX Amsterdam
namasteprojects@gmail.com
www.namasteprojects.nl
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Opbrengst
acties en
donaties

Het bestuur. Boven, met de
klok mee: Herman Vette,
voorzitter leerkracht bovenbouw en adjunct-directeur in
het Montessori basisonderwijs.
Ron Wilson, vice-voorzitter
werkzaam in de gezondheidszorg. Lucas Lusink,
penningmeester bedrijfsvoerder Financiën bij het
Institute of Physics (Universi
teit van Amsterdam).
Peter Ojemann, secretaris
werkzaam in het onderwijs.
Sylvia Berkhoff, bestuurslid
leerkracht bovenbouw in het
Montessori basisonderwijs

FOTO’S TRUUS VAN GOG
tekst kees schaepman ● vormgeving charlotte fischer

Naast de toegang van het nieuwe kinderhuis zal door Namaste Projects een bescheiden plaquette worden geplaatst. In een korte tekst wordt daarop uitgelegd wat de
betekenis is van deze samenwerking tussen Nederlanders
en Nepalezen. Tevens zullen, als blijk van waardering, de
namen van donoren die € 1.000 of meer hebben geschonken alfabetisch vermeld worden.
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