De 1e waterzuiveringsinstallatie in het dorp Chinna Kokjjaria geopend op 15.02.19
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De kaart van India en de 1e waterzuiveringsinstallatie in het dorp Chinna Kojjaria
1.

Inleiding

Deze rapportage betreft de bouw van 10 waterzuiveringsinstallaties in de streek Uddhanam, aan de
oostkust van India. In deze 10 dorpen wonen 21.548 mensen, waaronder circa 10.000 kinderen.
Er heerst een ernstige nierziekte. Medio 2017 sloegen Rotaryclub Heemstede-Bennebroek en de
Stichting Friends Indeed de handen ineen en begonnen met de werving:
• In de zomer van 2019 keurde de Rotary Foundation de Global Grant aanvraag goed, waardoor
er E 60.000 beschikbaar kwam voor de apparatuur
• Friends Indeed startte de werving voor de benodigde gebouwen en begeleiding ad E 90.000
Dit is de 1e tussenrapportage.
2.

Het gebied en de problemen

De streek Uddhanam aan de oostkust van India ligt tegen Orissa aan, met groene landbouwvelden en
kokosnootplantages. Sinds de jaren negentig zien de plaatselijke artsen een ongewone stijging van de
creatininespiegels in het bloed van hun patiënten. Eerst werden de landarbeiders ziek. Nu worden ook
hun vrouwen, kinderen en anderen ziek. Zij overlijden na een paar maanden of een paar jaar.
Niemand weet nog wat de oorzaken zijn. Volgens de huidige inzichten van de wetenschappers speelt
de slechte kwaliteit van het water een rol, maar er moeten ook andere factoren zijn. Het kan nog jaren
duren voordat de oorzaken volledig bekend zijn. Tegelijkertijd melden lokale artsen dat er een
significante afname van de ziekte lijkt te zijn in de dorpen waar gezuiverd water is.
In totaal zijn in Uddhanam 120 dorpen getroffen met 255.233 inwoners. In 2017/2018 heeft de
regering 6 medische busjes naar het gebied gestuurd om de bevolking te testen. Uit de resultaten van
dit overheidsonderzoek blijkt dat ongeveer 75.000 mensen ziek zijn. Tot op heden is er nog geen
oorzaak vastgesteld voor deze ziekte. Gevreesd wordt voor een humanitaire ramp. Zie tevens op
internet onder de trefwoorden: Uddhanam, nierziekte, kidney disease.
3.

Verzoek aan Rotary en Friends Indeed : waterzuiveringsinstallaties

De lokale Indiase overheid vroeg Rotary en Friends Indeed om te helpen. Het plan werd:
a. Het bouwen/renoveren van 10 gebouwtjes
b. Het plaatsen van 8 - 10 waterpompen en 10 waterzuiveringsinstallaties
c. Training in het onderhoud van waterzuiveringsinstallaties in10 dorpen
d. Het opzetten van een spaarsysteem in de 10 dorpen
e. Training in het gebruik van water en algemene hygiëne voor 10 dorpen
f. Het ‘linken’ van de bevolking aan de komende overheidsprogramma’s
g. Advocacy en hulp bij het organiseren van een conferentie
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De bouw van een waterzuiveringsgebouw
4.

De doelgroep

De doelgroep is de bevolking van 10 dorpen, allen Below Poverty Level (BPL) met hoge prevalentie
inzake de nierziekte in Uddhanam, Srikakulam District, AP, India:
1. Chinna Kojjaria
6.
Jallu Pittuga
2. Rapaka Puttuga
7.
Ekuvuru
3. Chinna Meliya Puttuga
8.
Damliri
4. Kamalayi Puttuga
9.
Donkuru
5. Madyala Puttuga
10.
Tjala Tamara
5.

De partners: Rotary, Friends Indeed, Dharani en de overheidsartsen

Friends Indeed en Rotaryclub Visakhapatnam hebben een gezamenlijke geschiedenis van eerdere
succesvol geïmplementeerde en gemonitorde Rotary-grants. In augustus 2018 keurde de Rotary
Foundation de aanvraag goed en fourneerde $ 68.375, - (afgerond € 60.000) nr. GG 1867981).
Rotary financiert de installaties, maar kent geen gelden toe voor ‘bricks and mortar’, reden waarom
Friends Indeed de gebouwen voor haar rekening neemt alsmede de implementatie.
Tot op heden nemen de volgende Rotaryclubs deel aan dit programma
• Rotaryclub Heemstede-Bennebroek
Nederland
• Rotaryclub Visakhapatnam.
India
• Rotaryclub New York, Gold Coast, Lake Success USA
• Rotaryclub Amsterdam-Minerva
Nederland
• Rotaryclub Amsterdam-Zuid
Nederland
• Stichting InterAdam Amsterdam Rotary
Nederland

Global Grant
Global Grant
Global Grant
Friends Indeed
Friends Indeed
Friends Indeed

Dharani
De Foundation Dharani is de lokale partner van Friends Indeed en heeft een betrokken bestuur en
gedegen trackrecord. In Uddhanam zijn in het veld:
SSSri

SriHari Gorle
Director

Sumitra
office
manager

Jaya Prakash
coordinator

Chakradhar
fieldworker

Bharath
fieldworker

Srinu
driver
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Het bestuur van Dharani op bezoek bij de artsen in het ziekenhuis in Sompeta
6.

Verslag 1e fase september 2018 – februari 2019

6.1

Voorbereiding

Voordat aan dit programma begonnen werd, is - mede op verzoek van de Rotary Foundation - het
volgende voorwerk verricht:
1. Er is per dorp hydro-geografisch onderzoek gedaan (beschikbaar)
2. De kwaliteit van het water is in ieder dorp getest (beschikbaar`0
3. De eigendom van de grond is vastgesteld
4. In elk dorp is een dorpscomité opgezet die een drietal cursussen krijgt:
a. het basisonderhoud uit te voeren en het runnen van de installatie, contact met de installateur
en Dharani
b. Een spaarsysteem voor de elektriciteitsrekening en de membranen
c. Leren hoe er met het schone water omgegaan moet worden alsmede algemene hygiëne
6.2

Taakverdeling Rotary en Friends Indeed/Dharani

De taakverdeling is als volgt:
a. Rotaryclub Heemstede-Bennebroek
De start van de Rotary Global Grant, monitoring proces
b. Rotaryclub Visakhapatnam
Aanschaf van de technische installaties, rapportage Rotary Foundation
c. Friends Indeed Foundation
Werving gelden voor de gebouwen en begeleiding, monitoring Dharani
d. Dharani
Lokale partner Friends Indeed, verantwoordelijk voor de bouw van 10 gebouwtjes, de
plaatsing van de installaties, oplossen technische problemen, de begeleiding en training
van de dorpen, rapportage aan Friends Indeed
Een en ander ligt conform de voorwaarden van de Rotary Foundation vast in Memoranda of
Understanding (MoU’s).
6.3

Financiële taakverdeling

Het totale programma kost E 150.000, welke bijeen is gebracht als volgt:
• De Rotary Foundation Global Grant E
60.000
• Werving Friends Indeed
E
90.000
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1. Chinna Kojjaria, geopend 05.02.19

2. Rapakaputtuga

4. Kamalayi Puttuga, gerenoveerd
6.4

3. Chinna Mewliya Puttuga

5. Madyala Puttuga, gerenoveerd

de 1e 5 installaties

In de periode najaar 2018 – februari 2019 werden de gebouwtjes gebouwd en werden de installaties
gereed gemaakt voor de volgende dorpen
1. Chinna Kojjaria
2. Rapaka Puttuga
3. Chinna Meliya Puttuga
4. Kamalayi Puttuga
5. Madyala Puttuga
In vier dorpen is een nieuw gebouwtje neergezet, betegeld, elektra aangelegd, beveiligd, waarna de
tanks worden geplaatst, waarna de deuren worden geplaatst. De apparatuur zelf wordt geplaatst vlak
voor opening en de inwerking stelling en In het 5e dorp werd een klaslokaal gerenoveerd
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De techniek binnen
6.5

De componenten van een waterzuiveringsinstallatie

Een installatie bestaat uit:
a. Een (nieuw geslagen) waterput met elektrisch aangedreven waterpomp
b. Een gebouw van circa 4 x 6 meter
c. Een vat met ‘raw’ water uit de waterpomp, vaak op het dak
d. Een technische kast
e. Een switch board
f. Membramen waar het water door heen gaat om te zuiveren
g. Het resultaat: een vat met schoon water
h. Tappunten aan de buitenzijde van het gebouw.
6.6.

De onderdelen

De meeste onderdelen komen uit de stad Visakhapatnam, een afstand van 5 uur rijden. Maar en aantal
onderdelen bleek niet daar niet verkrijgbaar en moest uit Hyderabad komen, per vrachtwagen, een dag
en een nacht rijden. Ook moest een aantal onderdelen uit het noorden uit een andere staat, uit Orissa
komen. Voordeel van de laatste exercitie was dat werd ontdekt dat onderdelen daar goedkoper waren.
6.7.

Technische problemen

Alle installatieonderdelen zijn besteld conform de door de Rotary Foundation goedgekeurde offerte.
Voor de dorpen die waterpompen nodig hadden, werden conform de Indiase norm 3-fase motoren
besteld. Echter wat bleek ter plekke: in Uddhanam is slechts 1-fase beschikbaar. Er volgde veelvuldig
overleg met de elektriciteit maatschappij, de politiek en de overheid em hen te bewegen in het gebied
net als in heel India 3-fase aan te leggen, dan wel te vernemen wanneer men van plan was dit te doen.
Dit mocht niet baten. Ombouwen lukte niet en ruilen ook niet.
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De priester doet de ceremonie , waarna de kokosnoten worden geslagen

Het lint wordt doorgeknipt door Friends Indeed/Rotary en de dokter zet de installatie aan

Het water wordt gemeten en is uitstekend! De kinderen tappen het 1e water voor de school
7. Opening van de 1e installatie in Chinna Koijara
Op 5 februari 2019 is in het dorp Chinna Koijara de 1e installatie geopend in aanwezigheid van:
• De dorpsbewoners
• De artsen van het overheidsziekenhuis
• Rotary en Friends Indeed
• Pers
Het gebouw, de installatie en de gasten werden gewijd door de priester, waarna het lint werd
doorgeknipt door Friends Indeed/Rotary, waarna de installatie werd aangezet door de dokter.
En.. …de waterkwaliteit is van 860 ppm bij de pomp naar 61 ppm bij de installatie! ! Heel goed
drinkwater!
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De journalisten van de kranten en de reporters van de tv-zenders
8. De planning maart 2019 – juli 2020
8.1

Maart 2019

Alle gebouwen en installaties klaar

In maart/april 2019 worden door Friends Indeed/Dharani de overige 5 gebouwtjes worden gebouwd.
Vervolgens worden de door Rotary bestelde installaties geplaatst. Verwacht wordt dat er minder
technische problemen zullen zijn dan met de 1e installaties.
8.2

Maart 2019

Alle dorpscomité’s aan de slag

Dharani start de bijeenkomsten in alle 10 dorpen van de dorpscomité’s, bestaande uit
vertegenwoordigers van de vrouwengroepen, mannengroepen en jongeren.
Dharani start met de volgende trainingen:
8.6.Onderhoud (i.s.m. de leverancier van de installatie)
8.7.Hoe en wanneer het water te gebruiken/hygiene/
8.8.Spaarsysteem
Kort gezegd: de dorpelingen – mannen, vrouwen en kinderen) zullen hun gewoontes moeten
veranderen om de waterzuiveringsinstallaties een duurzaam effect te geven. En dat is moeilijker en
vraagt een grotere inzet dan het plaatsen van de installaties!
Enkele voorbeelden van de in te zetten veranderingsprocessen:
• Men eraan wennen dat er – een gering – bedrag betaald moet worden voor (schoon) water.
• De bewoners van gehuchten moeten plannen om het water te halen in het dichtstbijzijnde dorp
• Alle gezinsleden, inclusief de kinderen, moeten streng en consequent zijn. Ze moeten geen
water meer gebruiken uit de nabijgelegen stroom of bron
• Men moet op een andere manier koken, met name de rijst
• De dagelijkse werkers in de kokosnootplantages en de cashewplantages moeten water in
flessen meenemen vanaf huis.
• Het drinkwater in de scholen moet uit de waterzuiveringsinstallatie komen
• Er moet een spaarsysteem worden opgezet met het geld dat voor het water is betaald om de
elektriciteitsrekening te betalen en om de membranen na 3 jaar te kunnen vervangen.
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Al gearriveerd: de vaten voor de installaties 6 - 10
8.3 Mei 2019

Rapportage aan de Rotary Foundation

Zodra alle machines staan en in werking zijn, is het Rotary Global Grant gedeelte afgelopen.
Alsdan zal Rotaryclub Visakhapatnam rapporteren aan de Rotary Foundation in Evanston, USA
8.4

Oktober 2019

Bezoek Friends Indeed/Rotary aan alle dorpen

Het volgende bezoek aan de dorpen zal zijn in oktober/november 2019. Alsdan zullen in de dorpen
bijeenkomsten worden georganiseerd om de voortgang van het programma te
a. Zijn er problemen?
b. Hoe is het onderhoud en het schoonhouden van de installaties?
c. Wat zijn de waarden en wordt het water 100% gebruikt als drinkwater?
d. Wordt het water 100% gebruikt de scholen, in het veld, tijdens het koken?
e. Merken de dorpen verschil in gezondheid nu er schoon water wordt gebruikt?
f. Is ieder dorp voor ingebruikstelling 100% getest?
g. Betaling voor het water na 1 jaar en het spaarsysteem
h. Hoe lopen de drie trainingen?
i. Hoe functioneren de dorpscomité’s?
8.5

Februari 2020

Bezoek Friends Indeed/Rotary aan alle dorpen

In dit bezoek komt aan de orde:
a. Dezelfde reeks vragen als in oktober 2019 plus:
b. De 1e dorpen zijn getest in februari 2019 en het is tijd om de test te herhalen
c. Bespreking van de resultaten van de 1e testen

Meten is weten!
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9.

Budget

ROTARY FOUNDATION
A.

De installaties
De levering van 8 waterpompen en
10 waterzuiveringsinstallaties á gemiddeld 6.000

Euro’s

60.000

FRIENDS INDEED
B.

De gebouwen
De bouw van 8 nieuwe gebouwen en 2 renovatie
Extra kosten electra dorpen, pompen

40.000
3.000

C.

Begeleiding bouw, installatie, het geven van trainingen
Coordinator, 2 sociaal werkers, office assistant, chauffeur
Motorfietsen, gebruik auto, benzine
Huur kantoor in Uddhanam inrichting powerback etc
Training staf Dharani ‘change agents’
Materiaal training 10 dorpen (flyers, booklets) etc
Administratiekosten
Auditkosten

14.000
10.000
5.000
2.000
4.000
1.000
1.000

D.

Overhead kosten Friends Indeed
Kosten Friends Indeed gemodereerd
Totaal

E.

Nog extra nodig: budget voor de dokters om te testen
Zie hieronder. Het gaat om 1.548 testen x 2 x 0,40 cent

10.000
--------150.000

20.000

De Friends Indeed begroting is aangepast vanwege:
a.
De post voor de gebouwen is verhoogd met E 5.000 veroorzaakt doordat materialen van ver
moesten komen en duurder bleken, alsmede hogere transportkosten
b.
De 4 geleverde 3-fase motoren voor de pompen die niet geplaatst kunnen worden, kunnen niet
aan Rotary worden doorberekend en worden door FI betaald ad E 1.600
c.
Het dorp Rapaka Puttuga ligt 800 m verwijderd van het elektriciteitsnet. Voor aansluiting is
nodig: graafwerk, 9 palen, en 800 m draad. Afgesproken is: Het dorp doet het graafwerk, de
lokale MLA betaalt 50% en FI betaalt 50% ad E 750.-.
Ook heeft dit dorp het probleem dat er de borewell niet in het dorp zelf geplaatst kan worden –
geen resultaat bij de proefboring – maar 800 meter buiten het dorp. De 800 m pijpleiding van de
borewell naar de waterzuiveringsinstallatie wordt door FI betaald ad 700.Het financiële tussenrapport zal worden gemaakt nadat alle gebouwen af zijn en de installaties zijn
geïnstalleerd, medio april Alsdan vindt ook de onafhankelijke audit plaats door de accountant van
Friends Indeed de heer Suresh Kejriwal uit Calcutta, specialist in NGO’s. . En de rapportage door
Rotaryclub Vizianagaram aan de Rotary Foundation.
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De laboranten van het ziekenhuis testen de bewoners van het dorp Chinna Kaojjaria
10.

Een dringend verzoek van de doctoren van het ziekenhuis
Mogen we de dorpsbewonerst die schoon water krijgen testen?

Tijdens de bouw van de 1e installaties kwamen de doctoren van het gebied op bezoek bij Friens Indeed
(op de 150 km zuidelijker gelegen FI Campus Challenge voor kinderen met een beperking).
Besproken werd dat er in het al jaren door de nierziekte geteisterde gebied al vier universiteiten waren
geweest alsmede de overheid om bloed af te nemen, doch voor de bevolking geen enkel resultaat. En
het gevolg is dat de dorpelingen iedereen met een witte jas het dorp uitjagen.
Nu stond er iets unieks te gebeuren: er komt hulp aan in de vorm van schoon water, hetgeen voor
Rotary en Friends Indeed een zodanige positie met zich meebrengt dat aan de dorpen gevraagd zou
kunnen worden mee te werken aan een test:
a. Het hele dorp laat zich voordat de installatie aangaat testen op 4 waarden
b. Het hele dorp gebruikt het schone water 100% gedurende een jaar
c. Het hele dorp laat zich na 1 jaar opnieuw testen
Genoemd plan is met de dorpsoudsten besproken en men ging akkoord. En zo werd de 1e installatie
geopend, terwijl op 5 meter afstand de dokter en twee laboranten, met laptop zaten. Na de opening op
5 februari 2019, terwijl er nog interviews aren met de pers, stond het dorp in de rij en werd er getest.
Rotary en Friens Indeed hopen van harte op deze wijze bij te dragen aan inzicht in de dodelijke
nierziekte in de streek.
De dorpelingen zien het belang van deze twee testen in. Het 1e dorp, Chinna Koijaria, heeft 400
huishoudens. Per 28.02.19 waren er 385 huishoudens getest. De verwachting is dat op 1 maart ook de
resterende 15 huishoudens zijn getest. De verwachting is dat de overige dorpen even gemotiveerd
zullen meewerken.
Deze testen zitten niet in de begroting. De kosten zijn:
21.548 bewoners x 0,40 x 2 =
E
17.238.
Reiskosten laboranten en opslag
E
2.762.
-----------------E
20.000
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11.

Conclusie

Schoon drink- en kookwater! Een kans!

De 10 dorpen in het gebied Uddhanam, waar een ernstige nierziekte heerst, hebben dringend hulp
nodig. Schoon en veilig drink- en kookwater is de eerste stap, die hopelijk helpt om het tij te keren.
Friends Indeed wil dit samen met Rotary en U realiseren. De 1e 5 staan er en over twee maanden staan
de 2e 5 er ook. De staf van Dharani is druk bezig met de implementatie fase: hoe de installaties te
gebruiken, hoe het water te gebruiken.
En dan ligt er nog het verzoek van de doctoren: kunnen we alsjeblieft alle 21548 bewoners testen
voordat de installaties aangaan en na een jaar weer; om de invloed van schoon drinkwater te meten en
inzicht te krijgen in deze nierziekte.
Friends Indeed vindt dit testprogramma een ounieke meerwaarde toevoegen aan het programma en wil
dit heel graag doen. Maar dat kost E 20.000 extra. Heel graag vragen we U om een bijdrage hiervoor.
En als dit lukt, dan hebben we 10 waterzuiveringsinstallaties neergezet en begeleiden we de
dorpscomité’s opdat de installaties duurzaam worden.
Maar dan is er ook een belangrijke nevenopbrengst! U levert een bijdrage het wellicht vinden van een
puzzelstukje in het vinden van de oorzaak en oplossing van deze nierziekte. Alvast onze dank!
08.03.19

Anne Legeland
Sri Hari Gorle

Friends Indeed.
Dharani

Friends Indeed

Nieuwendammerdijk 329 1023 BJ Amsterdam
00 31 6 549 23 887 , 00 91 95 02 66 2112
legeland@friendsindeed.nl www.friendsindeed.nl
Abn-Amro NL83 ABNA 044 72 69 461
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