NEPAL
AVSLUTNINGSRAPPORT TIL BERGENE HOLM

I MÅL – OG PÅ VEI MOT FREMTIDEN.
Alle mål, og mer til, er nådd i arbeidet med gjenoppbyggingen etter
Jordskjelvet i Nepal for 70 rammede familier i Naamtar og Hadikhola
kommuner. Disse er direkte støttet av dere i Bergene Holm, med fokus på
å rehabilitere bygninger og infrastruktur – blant annet hus med kjøkkenovner, som den dere ser her på forsidebildet.

PROSJEKTNAVN:
Gjenoppbygging for
jordskjelvrammede familier
PARTNER: MRC NEPAL
LAND: Nepal

OPPNÅDD MER ENN FORVENTET.
TUSEN TAKK FOR STØTTEN!
25. april og 12. mai 2015 opplevde Nepal to kraftige jordskjelv med en styrke på
henholdsvis 7,8 og 7,3 på Richters skala. Nesten 3 millioner mennesker ble rammet
av skjelvet, nær 900 mennesker omkom og mer enn 22 000 mennesker ble skadet.
Av de syv distriktene hvor Strømmestiftelsen jobber, var Makwanpur det som var
hardest rammet. Vi reagerte med umiddelbar nødhjelp i første omgang, og startet
deretter opp med å hjelpe rammede familier tilbake til et normalt liv. Flertallet hører
til den mest marginaliserte og fattigste delen av samfunnet, og var derfor spesielt
sårbare i forhold til et slikt økonomisk sjokk, som dette også var.
Vår lokale partner, MRC støtter totalt 350 familier i 6 landsbyer i Naamtar kommune
og 5 i Hadikhola kommune med å gjenoppbygge livene sine. De trengte et trygt sted
å bo, få bygget seg nye hus og latriner, sikret vannkildene og nye muligheter til å
skaffe seg mat og inntekter. Av disse har Bergene Holm støttet 70 familier.

GJENOPPBYGNING AV HUS

BOLIGHUS

Familier som hadde opplevd å få husene sine fullstendig ødelagt i jordskjelvet ble
prioritert i gjenoppbygningen. Lokale ledere bidro med å identifisere familiene
med de største behovene, med vekt på dem som hadde blitt tvunget til å søke ly
i enkle telt. Myndighetene hadde lovet å gi kompensasjon til alle som var rammet
av jordskjelvet, men disse utbetalingene ble forsinket. Dermed ble MRC sitt arbeid
enda viktigere. Som en del av prosjektet fikk 40 ungdommer opplæring i muring og
bygging av jordskjelvsikre hus, og de bidro under oppføringen av de nye boligene.
I tillegg bidro lokalbefolkningen både med arbeidskraft og byggematerialer. Dette
førte til at kostnadene ble redusert og at vi kunne bygge flere hus enn først planlagt.

BYGGING AV LATRINER

NYE TOALETTER

Som en del av prosjektet ble det bygget 43 toaletter. Sanitærforholdene på landsbygda
i Nepal er ofte veldig dårlige, og mange familier mangler eget toalett. Dette utgjør
en helserisiko, særlig for unge barn. Alle familiene som fikk toalett fikk opplæring i
hygiene og sanitærforhold, samt hvordan de skulle vedlikeholde de nye toalettene sine.

ANDRE BYGNINGER OG INFRASTRUKTUR
I tillegg til hus og toaletter, ble det også satt opp et nytt bibliotek i landsbyen, samt et
samfunnshus og en tilførselsvei for varetransport opp til hovedveien. Landsbyen er
kjent for sine gode grønnsaker, og samfunnshuset vil også fungere som et varelager,
der befolkningen kan oppbevare grønnsakene før de transporteres til markedet. Den
nye veien gjør at kvinnene nå kan bringe produktene sine med kjøretøy til markedet
i stedet for å frakte dem til fots.

SKOLEBIBLIOTEK
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Prosjektet har forøvrig satt opp gjødselbinger, vanningsbasseng og dryppvannsystem for bøndene. Dette bedrer både hygienen, begrenser sykdommer og bidrar
til økte jordbruksavlinger. I tillegg har folk fått støtte til næringsdrivende aktiviteter.
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KOORDINERING MED ANDRE AKTØRER
Dårlig koordinering er alltid en utfordring ved slike store naturkatastrofer. MRC
deltok aktivt i den lokale krise- og beredskapskomiteen for å dele informasjon med
andre aktører i området. Som et resultat av dette samarbeidet, sørget MRC for at alle
husene som ble bygget fikk nye, mer miljøvennlige ovner. Disse ovnene har bidratt
til å redusere røyk innendørs med 80 %. I tillegg bruker de langt mindre brensel enn
de gamle ovnene. Dette gjør hverdagen til kvinnene både tryggere og enklere.

SAMFUNNSHUS

UTFORDRINGER
•
•
•

På grunn av manglende kvalifisert arbeidskraft ble byggingen av boligene noe
utsatt
Krav om støtte og opplæring i inntektsbringende arbeid fra lokalbefolkningen
Press fra lokale ledere og lokalbefolkningen om å utvide prosjektet for å nå flere
mennesker enn det var budsjettmessig grunnlag for

NYTTIGE ERFARINGER
•

VANNDAM

•

Kombinasjonen av infrastruktur og sosio-økonomisk støtte var en veldig effektiv
måte å støtte de jordskjelvrammede familiene på
Ved å etablere gode kontakter med andre bistandsaktører i området
gjennom krise- og beredskapskomiteen, klarte MRC å møte behovene til
landsbybefolkningen på en mer helhetlig måte

DERE I BERGENE HOLM HAR ALTSÅ STØTTET 70 FAMILIER OG
BIDRATT TIL GJENOPPBYGGING AV 29 HUS, 43 TOALETTER OG
3 ANDRE BYGNINGER. OPPRINNELIG SKULLE DERE STØTTE 22 HUS,
MEN MIDLENE STRAKK LENGER ENN BEREGNET, DERFOR BLE DET
FØRST UTVIDET MED FEM HUS, OG DERETTER MED TO TIL.

ØKTE AVLINGER

OPPNÅDD TOTALT I PROSJEKTPERIODEN (AVSLUTTET I 2017):

Mål for støtten

MER MAT

NEPAL – AVSLUTNINGSRAPPORT BERGENE HOLM

Mål

Oppnådd

Bygge trygge, semi-permanente hus 22

29

Bygge nye/reparere toaletter/latriner 40

43

Andre bygninger/infrastruktur

3

3

TAKK, BERGENE HOLM. DA VAR VI I MÅL – OG ENDA LITT TIL!
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DUGNAD OG FELLESINNSATS. LITEN OG STOR HJALP TIL MED KONSTRUKSJONEN AV
TILFØRSELSVEIEN OPP TIL HOVEDVEIEN. NÅ KAN DE LETTERE FÅ VARENE TIL MARKEDET.

DEVI ER FORNØYD MED SIN NYE KJØKKENOVN
MED PIPEHATT SOM FÅR RØYKEN UT AV HUSET.

DEVI FORAN DET NYE HUSET SITT – GLAD OVER
– AVSLUTNINGSRAPPORT
ATNEPAL
HUN
HAR FÅTT ETBERGENE
HJEMHOLM
IGJEN!

DEVI MOKTAN (35) ER EN AV DEM
SOM HAR FÅTT STØTTE.
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