
Water- en hygiëneproject (opgeleverd eind 2013) 

        

       

De bouw van de waterputten gaat volgens het zogenaamde kippengaasprincipe. Reeds honderden keren 

uitgevoerd, met name door UNICEF. De drie tanks hebben een inhoud van elk 25.000 liter voor de opvang van 

regenwater tijdens de moesson. Samen met de hoger opgestelde perstank van 10.000 liter en de basis-water-

voorzieningstank van 20.000 liter geeft dat een aardige opslag voor de drogere maanden..... 

Uiteraard kan met dit water ook de was gedaan worden met de nieuw door ons aangeschafte wasmachine. Als er 

tenminste stroom is! 

Impulsis, onze partner, heeft als medefinancier de voorwaarde gesteld om gelijktijdig hygiëne-instructies te 

geven.  

           



      

Elly van de Berg en haar man Mart hebben de hygiënetraining gegeven, en dat werd zeer grondig 

gedaan. De coördinatie was in handen van Ranjendra Bhandari en omdat niet alle medewerkers Engels 

verstaan, was er ook een verstaalster ingeschakeld, Rashmi. U ziet haar op foto hierboven. 

Voor blijvende aandacht zijn op een aantal plaatsten banners opgehangen met o.a. de tekst;  

Attend to 'Hygiëne Round the Clock'. 

zodat alle bezoekers kennis kunnen nemen van het feit dat hygiëne hoog in het vaandel staat bij dit 

project. 

                

Hygiëne van het toilet en van de keuken kan van levensbelang zijn...... 

 

 



         

 

Natuurlijk moet het worden vastgesteld met een testje of het wel schoon het is.  

En nog meer hygiëne teksten, maar nu in het Nepali. 

 

 

 

Handen wassen: Natmaken, zeep, wassen, afspoelen, drogen, wasbak drogen. 

 



       

Nog meer teksten over hygiëne. En natuurlijk krijgen de kinderen ook tandenpoetsles, op de wijze van 

een liedje! 

 

 

Voor elk kind twee handdoeken. 

Nu komt het aan op de uitvoering en het bijhouden van optimale hygiënische omstandigheden. 

De gezondheidswinst van water en hygiëne kan heel groot zijn en zelfs levens redden.  

Dus daarmee is de impact van deze actie groot.  

Impulsis was in dit project wederom onze partner, zowel met geld alsook met kennis. 
 

 


