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Op verzoek en na overleg met Bimal, de 

CEO van de SGCP,  hebben wij de volgende 

verzoeken gekregen. 

 

 Beveiliger (in uniform) bij de ingang 

van het project in Dhapakhel. Er 

komen dagelijks heel veel mensen en 

bezoekers op het terrein. SGCP zou 

willen dat deze mensen allemaal 

geregistreerd worden. Naam, tijd, 

doel bezoek, etc.etc. (security gard: 

€ 2.000 per jaar) 

 

 Brandblussers en branddekens. Er 

wordt in de klaslokalen gekookt en 

gebakken. Dat gebeurt met flessen 

gas. Hierdoor is er risico van 

brandgevaar. € ??? 

 

 Brandrisico zou verzekerd moeten 

worden. € 1.250 

 

 Voor de staf en eventueel bezoekers 

dienen er kluisjes op het complex te 

zijn om de persoonlijke eigendommen 

veilig op te bergen. (voorkomen van 

diefstal) Prijs van 4 lockers:  

 € 1500 

 

 Boven het sportveld, dat nu 

gedeeltelijk vast is overkoepeld, zou 

men nog wat flexibele overkappingen 

willen toevoegen. Iets wat met 

geleiders al of niet open of dicht 

kan. Tegen de zon èn tegen de regen. 

€ ??? 

 

 Er is grote behoefte aan een 

regenwaterreiniging systeem, een zg 

PLANT installatie, of iets dergelijks. 

€ ??? 

 

 De solar is inmiddels 6/7 jaar oud. 

De accu's van twee systemen zouden 

vernieuwd moeten worden. (Unica) 

Totaalkosten: € 7.500 

 

 Er is een waterpomp die werkt op 

elektra. Het is mogelijk om die op 

solar te laten werken. (Unica) € ??? 

 

 In december 2016 is er een 

marathon gelopen voor  o..a. de 

SGCP. De opbrengst hiervan (ca. € 

7.000) zouden zij graag willen 

gebruiken om een rolstoel 

reparatieruimte te bouwen. Hier kan 

dan tevens voor derden worden 

gerepareerd tegen vergoeding. 

Kosten ca. € 40.000 

 

 Jaarlijks onderhoud 

computersysteem: € 1.250 per jaar 

 

 Kunstgras voor het sportveld. € ??? 

 

 Opzet voor de schoolkeuken.  

 € 2.500 

 

 Klaslokalen en trainingcentrum 

binnenschilderwerk, vloerbedekking 

en gordijnen:  

 € 3.500 

 

 Computer en twee laptops:  

 € 1.250 
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Dit zijn de wensen op korte termijn, een 

lange lijst met veel kosten...... 

De overheid draagt helaas (nog) niets bij! 
 

Daarnaast is en natuurlijk de dringende 

behoefte om het aantal Care Centra  uit te 

breiden. Momenteel zijn er care centers in 

15 districten, waar 550 families en de 

kinderen hulp geboden krijgen in de vorm 

van fysiotherapie, praktische begeleiding 

en emotionele ondersteuning. Het voorziet 

in een grote behoefte en er is veel vraag 

naar.  
 

Waarom?  

Buiten Kathmandu zijn veel districten 

nauwelijks bereikbaar, vooral in moesson 

periode van mei tot en met september. 

Binnen het district is het dan makkelijker 

om hulp te verlenen.  

Het Care Centrum wordt geleid door twee 

ouders die ondersteund worden door 

deskundigen vanuit het (kennis)centrum in 

Dhapakhel, en op gezette tijden door 

gespecialiseerde vrijwilligers en studenten.  

Het geeft ouders de ruimte en de vrijheid 

om naar het werk op het land te gaan, 

terwijl er goed voor hun kind wordt 

gezorgd. 
 

 
 

Deze Care Centra hebben momenteel onze 

speciale aandacht omdat op een relatief  

 
 

goedkope manier heel veel hulp geboden 

kan worden.  

De kosten om een CC op te zetten 

bedragen ca. € 5.000 voor de huur/bouw, 

het transport en de inrichting. 
 

 
 

 
 

Het bovenstaande betekent dat wij 

voorlopig betrokken zullen blijven bij de 

komende ontwikkelingen van het project en 

dan met name in de districten.  
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