Samen maken we
de toekomst
Bijna iedereen wil helpen de wereld te verbeteren. Unica ontwerpt en
bouwt al jaren duurzame installaties, voornamelijk in Nederland. Maar
miljoenen mensen op de wereld hebben geen schoon drinkwater, geen
toilet, onvoldoende voedsel en te weinig opleiding.
Daarom richtten Roy Voss en Daan van Vliet, toen beiden werkzaam bij
Unica, in 2007 de Stichting Unica Foundation op. De stichting heeft als doel
om de meest achtergestelde mensen in de wereld te helpen met duurzame
oplossingen. Vanuit hun eerdere ervaringen besloten ze te starten met
activiteiten in Nepal, een bergstaat op de grens van India en China (Tibet).
Sindsdien helpt de Unica Foundation de armste en meest afgelegen wonende
Nepalezen met projecten op het gebied van schoon drinkwater, sanitair,
hygiëne, biogas, verbeterde kooktoestellen, zonne-energie en onderwijs.
In de afgelopen tien jaar voerden we bijna 60 projecten uit, waardoor de
levensomstandigheden van meer dan 40.000 mensen zijn verbeterd.
En we zijn nog lang niet klaar…

Het begin: Daan en Roy op expeditie in Nepal

Goede samenwerking tussen het Nepalese Rode Kruis
(Shukra Subedi, links) en de Unica Foundation (Ramesh
Paudyal, rechts).

Hoe werkt de
Unica Foundation?
Bij alle projecten werken we samen met lokale Nepalese organisaties, zoals het Rode
Kruis, Shanti Griha, HEAD en ECCA. Onze organisatie in Nederland bestaat voor
100% uit vrijwilligers. Zij houden zich bezig met projectmanagement, technische
ondersteuning, advies en fondsenwerving.
In Nepal hebben we twee goed opgeleide lokale medewerkers, die de lopende
projecten voorbereiden en begeleiden. We hebben een hecht netwerk in Nepal
opgebouwd waarin ons countrymanagement, onze lokale contractpartijen en onze
Nederlandse organisatie samenwerken. Tussen alle partijen is vrijwel dagelijks contact.
De inwoners van de dorpen zorgen zelf voor de lokaal beschikbare bouwmaterialen,
zoals zand en stenen. Ze transporteren de elders ingekochte materialen en verzorgen
de graaf- en bouwwerkzaamheden.
De Unica Foundation is een goed voorbeeld van ontwikkelingssamenwerking waarbij
met bescheiden middelen aansprekende projecten worden gerealiseerd. Er blijft niets
aan de strijkstok hangen: elke euro wordt goed besteed!
Elk project begint met een opleidingsprogramma. Daarin krijgen de vaak nog
ongeletterde dorpelingen les in taal en rekenen, hygiëne en basale vaardigheden om
beter te voorzien in hun eigen levensonderhoud.

De supportgroep vanuit Unica doet goed werk

Schoon sanitair
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Zonne-energie

Zonnelampen voor scholieren

Wat voor projecten
doen we?
De Unica Foundation concentreert zich voornamelijk op grotere projecten waarmee
we de levensomstandigheden in een heel dorp kunnen verbeteren. Denk daarbij aan
drinkwaterprojecten met een tappunt per woning (dus soms wel honderden tappunten
per dorp), een toilet voor elk gezin en verbeterde kooktoestellen die zijn aangesloten

Irrigatiekanalen

op een schoorsteen in plaats van open kookvuurtjes in huis. Inmiddels hebben we ook
honderden woningen voorzien van biogasinstallaties, zodat gekookt kan worden op gas
dat wordt geproduceerd uit dierlijke en menselijke uitwerpselen en tuinafval. Hierdoor is
minder brandhout nodig.
Door schoon drinkwater, nette toiletten, verbeterde kooktoestellen en training op
het gebied van hygiëne neemt de gezondheid van de bewoners enorm toe. Volgens
de gezondheidsautoriteiten nemen infectieziektes met circa 70% af. Door open
kookvuurtjes in huis te vervangen door verbeterde kooktoestellen met een schoorsteen
zijn er ook veel minder longziektes en oogproblemen.
In de afgelopen tien jaar heeft de Unica Foundation ook veel kleinere projecten

Irrigatie met solar pompen

uitgevoerd, zoals (zonne-)energievoorzieningen voor medische posten, kleine
ziekenhuizen, een bibliotheek, opvangtehuizen, kloosters, gehandicaptenvoorzieningen
en scholen. In Zuid-Nepal kregen honderden kinderen een oplaadbare lamp mee naar
huis, die op school opgeladen kan worden door middel van een zonnepaneel.

Champignonteelt

Lerares Manshu toont de door de Unica
Foundation geschonken materialen.

Opleidingen
Al 75 studenten
met een solar
certificaat

Voordat de Unica Foundation begint met de aanleg van een waterleiding of het leveren
van verbeterde kooktoestellen, wordt in de dorpen altijd eerst een jaar lang een
opleidingsprogramma gegeven. De volwassen inwoners, die in hun jeugd vaak niet
naar school konden, leren alsnog lezen, schrijven en rekenen en krijgen informatie over
gezondheid en hygiëne. Ook wordt een comité gevormd dat de nieuwe voorzieningen
gaat beheren. Het comité leert het belang van goed onderhoud, het organiseren en
bijhouden van een financiële administratie en er wordt een beheerder voor het systeem
opgeleid.
Er wordt ook les gegeven in nieuwe vaardigheden om het inkomen van de inwoners

De eerste

te verbeteren, zoals cursussen geiten en kippen houden, bijenteelt, koffieteelt, groente

dorpswinkel in
TangTing

kweken of champignonteelt. De vooruitgang is heel goed zichtbaar. Na een paar jaar zijn
er veel eenvoudige kassen voor groentes en soms ook winkeltjes en gastenverblijven
voor toeristen ontstaan.
De Unica Foundation heeft verder de opleiding van zonne-energiespecialisten aan
een technische school in Pokhara mogelijk gemaakt. We hebben de opleiding van de
docente betaald en de lesmaterialen gesponsord. Inmiddels hebben al meer dan 75
leerlingen een certificaat behaald dat door de Nepalese overheid erkend wordt.
Cursus
geiten
fokken

Drinkwaterprojecten
Het dorpje
TangTing

Sinds de oprichting heeft de Unica Foundation continu tenminste één groot
drinkwaterproject in uitvoering. We weten inmiddels dat schoon drinkwater in combinatie
met de aanleg van toiletten de grootste verbetering van levensomstandigheden en
gezondheid oplevert.
Voor ons eerste project voor het dorpje TangTing (1.500 inwoners) hebben we gekozen
voor een systeem waarbij we uit een hoger gelegen bron water opvingen en via drie
verdeelreservoirs en kunststof leidingen naar de 209 tappunten brachten. Elke boerderij
in het dorp heeft een grote betonnen wasbak met een zuil en kraan om water te tappen,
de was te doen, zichzelf te wassen, enzovoort. De bewoners hadden een groot aandeel
in de werkzaamheden: zij droegen de buizen en het cement uit het dal naar het dorp,

Bewoners helpen
met de aanleg van
de waterleiding

groeven sleuven voor de leidingen, verzamelden stenen en zand voor het maken van
beton en metselden zelf de reservoirs.
Recent realiseerden we vergelijkbare projecten in Tholodunga, Rabaidanda en
Baraldanda. In alle dorpen zijn sindsdien met veel inzet van de dorpelingen en een
bijdrage van de lokale overheid ook verbeterde kooktoestellen met schoorstenen
aangebracht.

Reservoir van
de waterleiding

Bij het Solar MUS project wordt
zonne-energie gebruikt voor
drinkwatervoorziening en irrigatie.

Drinkwaterprojecten met
pompen op zonne-energie

Pompstation
Arnakot

De eerder genoemde drinkwaterprojecten maken allemaal gebruik van hoger gelegen
waterbronnen, waardoor het drinkwater door de zwaartekracht de tappunten bereikt. Op
vrijwel alle locaties die dat toelaten, zijn inmiddels dit soort systemen gerealiseerd.
Er zijn echter nog heel veel dorpen die hoog in de heuvels liggen en die water gebruiken
uit bronnen die diep in de dalen liggen. Van oudsher zijn vrouwen en meisjes uren per dag
onderweg om water te halen bij de soms wel 300 tot 500 meter lager gelegen bronnen.
Dat veroorzaakt vaak schoolverzuim. Per keer kan er ongeveer 12 liter water worden
meegenomen. Dat is net genoeg om mee te koken, maar te weinig voor persoonlijke
hygiëne of het schoonhouden van toiletten.

Inbedrijfstelling
pompstation

Door gebruik te maken van pompen (meestal met tussenstations) en hogedrukleidingen is
dit probleem op te lossen. Water wordt naar een hoger gelegen verdeelstation gepompt
en vandaar via reservoirs, gebruikmakend van de zwaartekracht, getransporteerd naar
de tappunten. Het spreekt vanzelf dat dit soort systemen niet door de dorpelingen
zelf bekostigd kunnen worden. Hier schieten de Unica Foundation, het Rode Kruis en
toeleveranciers te hulp. Zij passen deze systemen volop toe en werken continu aan
optimalisering.
In de praktijk is er vaak geen (of onbetrouwbare) energievoorziening aanwezig om de
pompen te laten werken. Bijna alle projecten worden daarom uitgerust met zonnepanelen
voor levering van de pompenergie. Omdat al het water wordt opgepompt in de circa zes
uur per dag dat de zon voldoende energie levert, zijn er per pomp vele tientallen panelen
nodig. De Unica Foundation legt momenteel zonnepanelen aan voor projecten in Kalika
(2.500 inwoners) en Hamsapur (1.000 inwoners). Ons eerste project in Arnakot (1.500
inwoners) draait op een waterturbine met generator.

Oudste vrouw
van het dorp
is de eerste
gebruiker

Dankzij verbeterde kooktoestellen
met schoorsteen zijn er geen
rookprobleem meer in huis.

Verbeterde
kooktoestellen

Iedereen helpt
met dragen

Van oudsher koken Nepalezen in hun hut op een open houtvuurtje. Het vuur dient niet
alleen om op te koken, maar ook als verwarming. In de hoger gelegen dorpen kan het
flink koud worden in de winter. Het effect van die open vuren is een dikke teerlaag op de
wanden en plafonds als gevolg van de schadelijke rook die de hele dag in de hut hangt.
Voor westerlingen is het binnen dan ook nauwelijks uit te houden. Het is geen wonder
dat deze situatie veel oog-en longklachten veroorzaakt, die de gezondheid van vooral
vrouwen en baby’s sterk aantast.
Een oplossing hiervoor is het gebruik van kooktoestellen met een schoorsteen
(Improved Cooking Stoves, ICS). De rook wordt hiermee rechtstreeks naar buiten

Hier komen

afgevoerd, waardoor de luchtkwaliteit in de hutjes enorm verbetert. Ook het rendement

de nieuwe

van de kooktoestellen is hoger. Op geringe hoogtes, onder de 1.500 meter, worden

kooktoestellen

gemetselde kooktoestellen gebruikt. Ook deze hebben een schoorsteen die met lokale
materialen zoals klei en leem tegen lage kosten gemaakt worden.
Op de grotere hoogtes worden metalen kooktoestellen (Metallic Improved Cooking
Stoves, MICS) gebruikt die in lokale werkplaatsen in elkaar worden gelast en in de
dorpen worden geassembleerd door de gebruikers. Ook bij deze projecten hoort
een opleidingstraject om de gebruikers basale vaardigheden te leren om in hun
levensonderhoud te voorzien.
En hier
komt het
hout

Met betonnen irrigatiekanalen
wordt water gebracht naar
plekken waar dat hard nodig is.

Irrigatie
Nu drie
oogsten
per jaar

Vooral in het zuiden van Nepal is, mede door het veranderende klimaat, steeds minder
water beschikbaar voor de irrigatie van landbouwgrond. Met name aan het eind
van afgelegen valleien, waar de meest achtergestelde bevolkingsgroepen zoals de
Temangs en de Chepangs wonen, leidt dit regelmatig tot voedseltekorten en honger.
Conventioneel gegraven irrigatiekanalen om water van hoger gelegen bronnen naar de
akkers te brengen, zijn in dit gebied met steile hellingen niet mogelijk. Met betonnen
open kanalen of buizen met een grote diameter kan dit probleem wel worden opgelost.
De arme boeren zijn zelf niet in staat de benodigde materialen en grondstoffen zoals
buizen en cement aan te schaffen. Wel helpen ze graag mee met het aanleggen van

Soms ook

deze irrigatiesystemen.

irrigatie met
solar pompen

Met de nieuwe irrigatiesystemen zijn nu meestal drie oogsten per jaar mogelijk.
Hierdoor wordt niet alleen de voedselschaarste opgelost, maar kunnen de
gemeenschappen ook een beter bestaan opbouwen met de verkoop van groenten en
rijst. Onderwijsprogramma’s leren de boeren betere teeltmethodes en hoe zij ook andere
gewassen kunnen verbouwen.
Deze projecten, zoals in Dihitar en Gundi, voert de Unica Foundation uit samen met
de Nepalese organisatie Shanti Griha. Het laatste project is mede gefinancierd door
Wilde Ganzen. Elders in Zuid-Nepal, in de omgeving van Lumbini, hebben we pompen
toegepast die grondwater oppompen voor irrigatie. Zonnepanelen zorgen voor de
benodigde pompenergie. Samen met de Engelse organisatie Renewable World
hebben we een groot nieuw project (Solar MUS III) opgestart in Surkhet, waar we
drinkwatervoorziening en irrigatie combineren. Hiermee worden ongeveer 3.000 mensen
geholpen.
Project MUS Surkhet: waterleiding plus irrigatie

Samen met HEAD Nepal, Nepal Geeft en Wilde
Ganzen zorgden we voor een betrouwbare
elektriciteitsvoorziening met zonnepanelen voor een
blindeninstituut in het afgelegen plaatsje Simikot.

Kleinschalige
hulpprojecten

Ledlampje met accu
en klein zonnepaneel

Regelmatig krijgt de Unica Foundation het verzoek om advies te geven over duurzame
installaties in projecten van andere stichtingen in Nepal. Meestal blijft het bij advies, maar
soms leveren we ook een financiële, technische of organisatorische bijdrage aan de
uitvoering van deze projecten. Doorgaans gaat het dan om kleine zonne-energieprojecten,
vaak gekoppeld aan accu’s voor energieopslag. Mooie voorbeelden hiervan zijn de installaties
voor een blindeninstituut in Simikot, een bibliotheek in Jumla, een klein ziekenhuis in
Necha, een nonnenklooster in Helambu, een school in Dholaka en een opvanghuis voor
meisjes en vrouwen in Kathmandu. Allemaal kleinschalige projecten, maar met veel blije
gezichten als resultaat!
Overdag op

In de Terai in Zuid-Nepal zorgden we voor honderden oplaadbare lampen voor schoolkinderen. Overdag worden de lampen opgeladen met zonnepanelen op school. ’s Avonds kunnen

school de
lampjes opladen

de kinderen thuis bij het licht van de lamp hun huiswerk maken. Een eenvoudige methode die
bijdraagt aan de leerprestaties en die zelfs het schoolverzuim omlaag heeft gebracht!

Dankbare
schoolkinderen

Zonne-installatie voor een klein klooster in Helambu

Zonne-energie voor klein ziekenhuis in Necha

Noodhulp
Door het bergachtige karakter en de ligging van Nepal komen aardbevingen,
aardverschuivingen en overstromingen helaas veelvuldig voor. In 2015 werd het
land nog getroffen door een zware aardbeving met 9.000 dodelijke slachtoffers en
honderdduizenden beschadigde woningen.
Hoewel de Unica Foundation geen noodhulporganisatie is, hebben we bij die
gelegenheid wel 3.000 gezinnen kunnen helpen met WakaWaka’s. Dit zijn zonnelampen
die niet alleen licht geven, maar die ook telefoons kunnen opladen. Daardoor blijft
communicatie mogelijk, zelfs als de bekabelde netwerken zijn beschadigd, wat
essentieel is in tijden van nood.
Omdat we inmiddels een groot netwerk hebben in Nepal en de ambtelijke wegen
goed weten te bewandelen, zullen we ook in de toekomst stand-by blijven om in geval
van rampen hulp te bieden. Onze voornaamste doelstelling blijft echter de aanleg van
duurzame technische voorzieningen voor de mensen die daar het meest behoefte aan
hebben.

WakaWaka zonnelamp met telefoonlader

Inspectie van waterreservoir

Op bezoek bij Ramesh op het kantoor van de

Als student doe je lokaal boodschappen

Unica Foundation

Technische studenten van Windesheim komen aan

Inspectie van de zonnepanelen van het

in Kathmandu

pompstation in Kalika

Student Melle doet landbouwkundig onderzoek

Evaluatie van
projecten
In de tien jaar van ons bestaan heeft de Unica Foundation bijna 60 projecten uitgevoerd.
Om ervoor te zorgen dat de bijdragen aan de Unica Foundation zo goed mogelijk
worden besteed, zijn we continu bezig om de resultaten van onze projecten kritisch te
evalueren. We stellen ons de vraag of de resultaten kloppen met de verwachtingen, of
de toegepaste technieken verbeterd kunnen worden, of de ontwerpen slimmer kunnen
en wat de gebruikers er zelf van vinden.
Evaluatie vindt plaats door de gerealiseerde projecten periodiek te bezoeken, ook in de
jaren na de afronding. Dit doen we soms met vrijwilligers vanuit de Unica-organisatie,
maar regelmatig bezoeken ook afstudeerders en stagiaires de projecten. We werken
samen met verschillende universiteiten en hogescholen, zoals Wageningen University &
Research en Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Niet alleen het technisch functioneren van de installaties is van belang, ook de impact
op de bewoners wordt beoordeeld. We monitoren een aantal drinkwaterinstallaties op
afstand via internet. Op die manier slagen we erin om elk project beter te maken dan
het voorgaande. Ook helpen de evaluaties om te bepalen welk soort installaties de
meeste impact hebben tegen de laagste kosten. Zo leggen we tegenwoordig minder
biogasinstallaties aan, omdat die relatief duur zijn. We concentreren ons vooral op
drinkwaterprojecten op zonne-energie, irrigatie, verbeterde kooktoestellen en onderwijs.

Nepal
Nepal is een bergstaat op de grens van India en China. Het is qua oppervlakte circa vier
keer zo groot als Nederland. In het noorden van het land ligt het moeilijk toegankelijke
Himalaya-gebergte met 14 bergpieken boven de 7.000 meter, waaronder de Mount
Everest, ’s werelds hoogste berg (8.848 meter). Het zuiden van Nepal is laag en warm.
Het uitgestrekte middengebied, met de hoofdstad Kathmandu, is zeer heuvelachtig. In
dit gebied wonen de meeste van de 29 miljoen inwoners die Nepal telt. De verbindingen
in het land zijn ronduit slecht, omdat er weinig verharde wegen zijn. Alternatieven voor
de auto of de bus zijn lopen of vliegen met kleine propellervliegtuigen.
De Unica Foundation heeft projecten in vrijwel alle regio’s van het land en werkt daarbij
altijd samen met lokale hulporganisaties.

Samenwerkingspartners

Nepalese Rode Kruis

ECCA

Shanti Griha

Wilde Ganzen

Maya Foundation

HEAD Nepal

Nepal Geeft

Asian Heritage

Rotary International

Renewable World

Wilt u ons helpen?
Giften zijn uiteraard meer dan welkom. De Unica Foundation heeft
volop projecten in voorbereiding waarvoor nog onvoldoende middelen
beschikbaar zijn om ze op te starten. 100% van uw bijdrage komt ten
goede aan de projecten, omdat de Unica Foundation door vrijwilligers
wordt gerund. Elke euro wordt dus goed besteed. Bovendien is de Unica
Foundation een erkende ANBI, dus particuliere giften zijn aftrekbaar van
de inkomstenbelasting. U kunt een eenmalige of periodieke donatie doen
via onze website of een bedrag overmaken naar onze bankrekening.

Sponsor ons met uw bedrijf!

Ramesh Paudyal, onze country manager in Nepal

Ook bedrijven kunnen ons steunen met een eenmalige of periodieke donatie. Ook biedt de Unica
Foundation verschillende sponsorpakketten, waarmee bedrijven met een jaarlijkse bijdrage vanaf
€ 1.000,- participant van de stichting worden. Participanten ontvangen een deelnamecertificaat,
krijgen een naamsvermelding op onze website of kunnen gebruik maken van maatwerk
promotiemogelijkheden. Natuurlijk worden participanten op de hoogte gehouden van lopende
projecten.
Er bestaan ook mogelijkheden om projecten onder uw eigen bedrijfsnaam te ondersteunen. Al
vanaf enkele duizenden euro’s kunt u een project adopteren dat met uw financiële steun wordt
gerealiseerd. Het adopteren van een project is een krachtige mogelijkheid om invulling te geven
aan de MVO-principes van uw organisatie en dit uit te dragen naar uw medewerkers en klanten.
Meer informatie over de sponsormogelijkheden vindt u op onze website www.unicafoundation.nl.
U kunt ook contact opnemen met Edwin Koers (ekoers@unicafoundation.nl) of Daan van Vliet
(dvvliet@unicafoundation.nl).
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